
A NÉMET ABORTUSZTÖRVÉNY
ÉS A PÁPA LEVELE

Az abortusz, vagy ahogy hivatalosan szokták
nevezni: a terhesség-megszakítás kérdése,
bárhol, bármikor merüljön is fel, mindig in
dulatokkal telített vitát vált ki. Még az Egye
sült Államokban is, ahol mindenki szabadon
vallhatja és hirdetheti a legképtelenebb tano
kat, az abortusz-kérdésben a kedélyek felforr
nak, felvonulások, tüntetések pro és kontra
napirenden vannak, sőt bombák robbannak
az olyan klinikák területén, amelyek a terhes
ség megszakítására specializálták magukat.

A katolikus egyház álláspontja e kérdés
ben a világon mindenütt egyöntetű. Jó leszö
gezni, hogy az abortusszal szembenállók tá
bora távolról se korlátozódik a katolikusokra,
hanem magában foglalja - többé-kevésbé ár
nyaltan - a legtöbb keresztény egyházi kö
zösséget, az egyistenhívő vallásokat, tehát a
zsidóságot és az iszlámot. A türelmetlenek, az
erőszakot alkalmazók viszont általában nem
az abortusz katolikus ellenzői közé tartoznak.

Németországban néhány évvel ezelőtt si
került hosszú viták után az abortusz-kérdés
ben kompromisszumos megoldásra jutni. Az
elmúlt hetekben azonban újra fellángoltak a
viták egy levél kapcsán , amel yet II. János Pál
pápa a német püspökhöz intézett. A sajt ó, rá
dió és televízió, néhány kivételt leszámítva,
már akkor nekirontott a pápának, amikor a
levél szövege még ne'fl is volt ismeretes.

Miért ez a felháborodás? A német abor
tusz-törvény ,egy sor kompromisszum
könnyen felborítható egyensúlyára épül. A
218. § kinyilvánított célja a magzat védelme
- amint azt az alkotmánybíróság megköve
telte, ugyanakkor alapjában véve a magzat
elhajtás számára nyújt törvényes lehetőséget.

Elvben fenntartja azt az álláspontot, hogy a
magzatelhajtás büntetendő cselekmény, de
ugyanakkor megszabja a feltételeket, ame
lyek betartása büntetlenséget biztosít az
anyának és a beavatkozást végző orvosnak. E
feltételek közt szerepel, hogy a magzat
elhajtás előtt az anyának fel kell keresnie egy
államilag elismert terhességi tanácsadó szol-
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gálatot. Ott megbeszéli problémáit, de leg
alábbis meghallgatja a tanácsadó felvilágosí
tását az abortusz testi, lelki és egyéb követ
kezményeiről. A tanácsadó rámutat arra a se
gítségre, amelyet az állam és a különféle szer
vezetek, intézmények nyújtani tudnak, ha a
gyermeket megtartja. A taná csadás megtör
téntéről a tanácsadó szolgálat köteles igazo
lást adni. Ennek birtokában háromnapos gon 
dolkodási idő után az an ya elvégeztetheti az
erre feljogosított orvos által a terhesség meg
szakítását.

II. János Pál pápa levele éppen erről az
igazolásról sz ól, amel y nélkül az abortusz
nem hajtható végre. A Szentatya kifejti, hogy
az igazolás kiadása révén a katolikus terhes
ségi tanácsadók - minden jószándék ellené
re - szükségszerúen "kétértelmúségbe" ke
verednek, "amely az egyház és tanác s
adószolgálata tanúságtételének világosságát
és határozottságát elhomályosítja".

Itt jegyezzük meg, hogy Németország
több, mint 150 terhességi tanácsadó irodája
közül majdnem 30-at katolikus szervezetek
- a német Karitász, illetve a Német Katoli
kus Nők és Férfiak Szociális Szolgálata 
múködtetnek.

Már eleve meglepő a pápai levél hangvé
tele: nem parancsol, nem utasít, hanem test
véri hangon - kér. Nem követeli a tanács
adó-szolgálat megszüntetését , sőt, nyomaté
kosan kéri a püspököket, hogy az egyház hat
hatós módon maradjon jelen a segítséget ke
reső asszonyoknak nyújtandó taná cs
adásában, ugyanakkor "találják meg a mód
ját, hogy ilyenfajta igazolást az egyházi és az
egyházzal kapcsolatban álló szervek ne állít
sanak többé ki" .

Meglepetészerúen hatott a ném et pü sp ö
kök egyöntetű állásfoglalása is, annál is in
kább, mert előzőleg a sajtó és a televízió tud
ni vélte, hogya német püspökök egy része
szembeszegül a pápa akaratával. A német
püspöki kar külön ülésen tárgyalta a kérd ést,
és egyhangúlag úgy döntött, hog y eleget tesz
a pápa kérésének. Ehhez természetesen konk
rét, gyakorlati megoldásokat kell keresni. Ezt



a feladatot egy külön bizottságra bízta,
amelynek az év végéig lehetőséget kell keres
nie a tanácsadói tevékenység folytatására
anélkül, hogy a törvény által megkövetelt
igazolás kiállítására sor kerülne.

A nehézség abból adódik, hogy ha a kato
likus tanácsadó szervek megtagadják az iga
zolás kiadását, akkor szolgálatukat csak olya
nok fogják igénybe venni, akik amúgyse gon
dolnak a terhesség megszakítására, hanem
csak erkölcsi vagy anyagi segítséget akarnak.
A katolikus tanácsadók így nem tudnak töb
bé életet menteni, hiszen eddig számos eset
ben sikerült meggyőzni az abortuszra elszánt
asszonyokat, hogy gyermeküket hordják ki; a
jövőben erre aligha lesz alkalmuk.

Az igazolás megtagadásának másik követ
kezménye, hogy eddig az állam megfizette a
tanácsadást, mégpedig a kiállított igazolások
számának megfelelően, ezentúl viszont nem
teheti. Ezzel a katolikus tanácsadó szervek
anyagi alapja szűnik meg.

További nehézség, hogya németországi
evangélikus egyház nem osztja a pápa állás
pontját, és saját tanácsadói szolgálatát az ed
digi mederben szándékszík tovább folytatni.
Márpedig ha a két nagy történelmi egyház
nem gyakorol együttesen nyomást a politiku
sokra, akkor kevés a kilátás a politikai jellegű
megoldásra, például az abortusz törvény mó
dosítására. A pápa levelének nyilvánosságra
hozatala után a legkülönbözőbb irányzatok
hoz tartozó politikusok értékelték igen ma
gasra a katolikus tanácsadó irodák tevékeny
ségét, és hangsúlyozták egyöntetűen,milyen
fontosnak tartják, hogy ezek a jövőben is mű
ködjenek, arra azonban nem mutattak hajlan
dóságot, hogya törvény szövegén bármiféle
módosítást eszközöljenek.

Ha a törvényt nem módosítják, a megtör
tént tanácsadásról pedig a katolikus közpon
tok nem adhatnak igazolást, akkor az egy
háznak kell vállalnia a szolgálat anyagi fenn
tartását. Hogy ezt a német katolikus egyház
tudja-e vállalni, azt ma nehéz előre megmon
dani. Annyit azonban biztosra vehetünk: a
katolikus egyház életmentő elkötelezettségé
nek folytatása nem fog anyagiakon múlni.

FRANK MIKLÓS

313

AZ AFRIKAI CSALÁD

Az afrikai kontinens politikai-társadalmi for
rongásai, véres háborúi, törzsi villongásai, az
ott élők küzdelmei a puszta emberi túlélésért
évtizedek óta a napi hírek állandó témáját al
kotják. Szinte semmit sem tudunk viszont ar
ról, hogy az egyház mennyit tesz ezeknek a
népeknek a fölemelkedéséért, hányszor s mi
lyen kockázatok-áldozatok árán emeli fel sza
vát az emberi jogokért, az igazságosság és a
demokrácia érvényesüléséért. Néhány hó
napja tartotta 11. közgyűlését a SECAM, az
afrikai országok püspöki karainak tanácsa.
Témája: Az egyház mint Isten családja volt. Nyi
latkozatukban ezt a képet alkalmazzák nem
csak az egyházra, hanem az afrikai konti
nensre is, utalva arra az ősi afrikai szemlélet
re, amely nemcsak a szoros értelemben vett
kiscsaládot, hanem a nagycsaládot, a nemzet
séget s a törzset is családnak tekinti.

A püspökök elítélnek minden háborút,
erőszakot, kegyetlenkedést, együttérzéssel
szólnak a menekültekről, az éhezőkről. s tisz
teletüket fejezik ki azok iránt, akik szolidari
tást vállalnak a szenvedőkkel, a háborúk ál
dozataival, a menekültekkel. Felszólítják a vi
lág országait, ne adjanak el fegyvereket Afri
kának. Felhívják a politikai vezetőket arra,
hogy megbízásukat felelős szolgálatnak te
kintsék, s ne saját egyéni hasznukra fordítsák.
A demokrácia alapföltételeként követelik a
szabad és titkos választásokat minden or
szágban.

Körlevélben fordultak híveikhez Etiópia
püspökei is. Visszatekintve a polgárháború
befejezése óta eltelt időre, örömmel üdvözlik
az új alkotmány bevezetését, hozzáteszik
azonban, hogya politikai struktúrák megvál
toztatása önmagában még nem teremti meg
az igazságos társadalmi rendet, nem biztosít
ja a közjót, nem szünteti meg a rasszizmust
és a törzsi viszályokat, ha nem jár együtt az
emberek gondolkodásának megváltoztatásá
val. Etiópia a világ legszegényebb országai
közé tartozik. Az egyház követeli a javak
igazságosabb elosztását, s maga is mindent
megtesz a nyomorúság enyhítésére, szociális
intézményeivel, iskoláival, egészségügyi és
szegénygondozó központjaival. Az ország
népessége rohamosan nőtt az utóbbi évek-



ben, s ez fokozta a megélhetési nehézségeket.
Nem jelenthet azonban megoldást az ártatlan
emberéletek kioltása, a szaporodás drasztikus
csökkentése adminisztratív intézkedésekkel.
Az egyház életén belül a bázisközösségek, a
kis keresztény csoportok ("Mehaber") erősí

tését tartják a püspökök a legfontosabbnak,
hiszen bennük az őskeresztény közösségek
egyenes folytatását látják,

Nyilatkozatban tiltakoztak Kenya püspö
kei is a biztonsági erők brutális föllépései el
len, s követelték az ország demokratikus re
formját. A rohamrendőrök nem egyszer a
templomokba menekült tömeget támadták
meg, s gyilkolták halomra. Máskor a nyílt ut
cán rontottak rá a fegyvertelen és védtelen
emberekre, otthonukból hurcolták el őket és
lőtték le vagy kínozták halálra szadista ke
gyetlenséggel. Az emberek elemi jogaikat kö
vetelik, az uralmon lévők pedig a legelemibb
reformokat is megtagadják tőlük, s minden
megmozdulást brutális kegyetlenséggel fojta
nak el. A püspökök arra szőlítják fel a kor
mányt, hogy ne halogassa tovább a politikai
párbeszéd megkezdését a reformokat sürgető
erőkkel, hogy az alkotmányos reformok erő

szakmentesen indulhassanak el: tegyék lehe
tővé a szabad és demokratikus választásokat
az országban.

Ennek fényében a püspökök elítélnek min
den háborút, erőszakot, kegyetlenkedést,
együttérzéssel szólnak a menekültekről, az
éhezőkről. s tiszteletüket fejezik ki azok iránt,
akik szolidaritást vállalnak a szenvedőkkel, a
háborúk áldozataival, a menekültekkel. Fel
szólítják a világ országait, ne adjanak el fegy
vereket Afrikának. Felhívják a politikai veze
tőket arra, hogy megbízásukat felelős szolgá
latnak tekintsék, s ne saját egyéni hasznukra
fordítsák. A demokrácia alapföltételeként kö
vetelik a szabad és titkos választásokat rnin
den országban.

Hasonlóan éles hangú körlevelet adott ki
a Fülöp-szigetek püspöki kara is. Elöljáróban
megjegyzik, hogy 1945-ben történt megalaku
lása óta a püspöki kar által kiadott körleve
leknek több mint a fele foglalkozott politikai
kérdésekkel. Arra is választ adunk, hogy mi
ért: mert az ország politikája igen súlyosan
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ártott a népnek. Olyan csatatérré vált az or
szág, amelyben egy kis csoport rendelkezik
hatalommal és pénzzel, a nép többsége pedig
áldozatává lesz önző és csalárd üzelmeiknek.
A köztisztviselői karban eluralkodott az er
kölcstelenség, a három hatalmi ág az egyéni
érdekek szerint összemosódik. A választáso
kat rafinált módszerekkel manipulálják.

A püspökök próbálják megjelölni a kiutat
is: elsősorban a választások tisztaságát kell
biztosítani, megfelelő, alkalmas és becsületes
jelöltek állításával. Utalnak a jól ismert "ró
zsafüzéres forradalomra" is 1992-ben, amikor
a nép összefogott a demokrácia megteremté
se érdekében, és elkerűlhetővé váltak a véres
összecsapások. Jelenleg a kereszténység által
felkínált értékeket - felebaráti szeretet, igaz
ságosság, becsületesség - módszeresen lejá
ratják vagy legalábbis mellőzik. Sürgősen

evangelizálni kell a politikát, vagyis a politi
kusoknak az Evangélium szellemében kell el
látniuk feladatukat.

Venezuela püspöki kara januárban tartott
közgyűlésén kiadott nyilatkozatában élesen
elítélte az országot sújtó igazságtalanságot.
Az ország szükségállapotban van - írták.
Veszélyben a nép egészsége, katasztrofális ál
lapotban van az oktatásügy, a gazdasági élet
és az igazságszolgáltatás. Az országban fél
elem és bizonytalanság uralkodik. Minden tíz
venezuelaiból nyolc szegénységben él. Az
elégtelen táplálkozás miatt növekszik a ha
landóság, főleg a gyerekek között. E kataszt
rofális helyzetet nem fatális véletlenek, kűlső
tragédiák okozták, hanem az az embertelen
rendszer, amely vonakodik végrehajtani az
állam reformját, rosszul gazdálkodik a ren
delkezésére álló javakkal, amelyet megfertő

zött a korrupció és a spekuláció. A közszol
gálat összeomlása az egészségügyben a leg
súlyosabb. Sürgős reformokra szorul azon
ban a nevelésügy, az igazságszolgáltatás
rendszere és az egész gazdasági élet is. A
püspökök három éves program kidolgozását
javasolják az ország fölemelkedéséért és
evangelizására.

BERNATLÁSZLÓ


