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A tinédzserkori 
terhesség és 
az abortusz 
pont annyira 
tabu, mint a 
magzat elveszí-
tése a felnőt-
tek esetében: 
legtöbbször 
nem beszélnek 
róla, és nagyon 
sokszor eltű-
nik látszólag 
nyomtalanul.

lépő törvény az, ami Nagy-Britanniá-
ban már 1967(!) óta hatályban van. 
Az abortuszok száma valószínűleg 
ugyanaz marad, az észak-ír nők 
azonban ezentúl megspórolhatják 
a repülő- vagy hajójegy árát, illetve 
nem kockáztatnak életfogytiglani 
börtönt” – magyarázza a Ligetnek a 
kétgyerekes anya.

„Az abortusz az én olvasatomban 
magánügy. Egyetlen nő testéről sem 
dönthet közösség, nemzet, politika, 
egyház vagy más személy. Nagyon 
kevés kivétellel minden felnőtt nő ké-
pes eldönteni, hogy be tud/akar vál-
lalni egy gyermeket vagy sem. Életre 
szóló döntést kell meghoznia, ami-
ben szerintem nem fenyegetéseknek 
kellene kitenni őt, hanem segítséget 
kellene nyújtani neki abban, hogy 
azt a döntést hozza meg, ami szá-
mára a legjobb” – magyarázza Mos-
cu Katalin. Úgy véli, kevés ítélkező 
gondol ilyenkor szélsőséges esetek-
re: valahogy úgy beszélnek sokan az 
abortuszról, mintha a nők ezt „jó dol-
gukban” tennék vagy fogamzásgátló 
módszernek használnák. „Kétségte-
len, hogy erre is van példa. De vajon 
mit tehet az a 13-15 éves, kiskorú lány, 
akit saját közeli rokona erőszakolt 
meg, akit édesanyja nem támogat, 
inkább hibáztat, aki nem él olyan 
közegben, ahol egyértelmű lenne 
számára, kihez fordulhat segítségért? 
Hogyan befolyásolja egy ilyen csele-
kedet és a magzat megszülése egész 
hátralevő életét?” – teszi fel a súlyos 
kérdéseket.

Rámutat: nem szabad elfelejteni, 
egy nem kívánt terhességnek min-
dig vannak negatív következményei: 
ha egy nő a terhesség kihordása és 
a szülés mellett dönt, számba kell 
vennie, hogy milyen körülmények 
között tudja megszülni és nevelni azt 
a gyermeket, boldogul-e egyedül is 
(számos esetben apa nélkül), fenn 
tudja-e tartani magát, van-e lakása, 
segítsége, támasza. Tud-e igazából 
örülni a gyermeknek? Ha pedig az 
abortusz mellett dönt, fel kell dolgoz-
nia az áldozat meghozatalának terhét. 
Előfordulhat, hogy egy életre nyomot 
hagy benne a döntés, vagy fi zikailag 
annyira megviseli, hogy többé nem 
hordhat ki gyermeket. Hozzáteszi: a 
nemkívánt terhességre nincs alterna-
tíva, vagy megszülöd vagy elvetéled, 
megelőzésére azonban igen. „Az erre 
való felkészítést már 4-5 éves korban 
el lehet kezdeni azzal, hogy a gyer-
mekeket megtanítjuk a megfelelő 
szavakra, amivel le tudják írni testük 
bármely részét, és hogy azzal mi törté-
nik/ történhet, ha nem gólyamesékkel 
etetjük őket, hanem értelmi szintjük-
nek megfelelően meséljük el nekik a 
valóságot” – fogalmaz Moscu Katalin.

„Tragikus döntés”

Szatmári Ingrid csíkszeredai lelki-
pásztor ugyanakkor úgy véli, az em-
beri élet érték és kincs, a „Ne ölj!” 
parancsolat pedig nem csak a már 
megszületett személyekre vonatko-
zik, hanem azokra is, akik még az 

anyaméhben cseperednek. „Biztos, 
hogy nem leszek népszerű, de úgy 
tartom, hogy az abortusz  tragikus 
döntés, morális, teológiai értelem-
ben bűn, amely megfoszt egy emberi 
lényt az élet adta millió lehetőségtől. 
Amikor ezt a keresztény egyház ki-
mondja, nem elítélni, megvetni akar-
ja azokat, akik ezt a szomorú döntést 
meghozzák, csak emlékeztet arra, 
hogy az ember nem dönthet egy má-
sik ember élete felől” – mondja ki a 
lelkipásztor. Szerinte a terhesség-
megszakítások több mint kilencven 
százaléka nem az abortuszpártiak ál-
tal gyakran felhozott súlyos indokok 
miatt történik (a nemi erőszak, veszé-
lyeztetett anyai élet, beteg magzat, 
súlyos nyomor), hanem azért, mert 
nem megfelelő időben jönne a gyer-
mek. A református lelkész szerint ezt 
a kérdést nem magánügyként kellene 
kezelni. Sajnos sokszor hiányzik az 
apa, vagy tudomást sem szerez a nő 
döntéséről – mondja –, néha magá-
ra hagyja ebben a krízishelyzetben a 
párját, néha a tágabb család nyomá-
sára születik meg a döntés. „Súlyos 
pszichés, lelki terhet, sebeket okoz 
a nőnek. Amikor ilyen asszonyokkal 
beszélgetek, mindig a legnagyobb 
szeretettel, empátiával fordulok hoz-
zájuk, hiszen nekik van a legnagyobb 
szükségük a gyógyulásra. Nem az 
egyházi indoktrináció miatt van bűn-
tudatuk, hiszen még a nem hívők is 
mélyen, a lelkiismeretükben érzik, 
hogy az a rossz, ami megtörtént, nem 
tűnik el az idő múlásával, csak a beis-
meréssel, a bűnbánattal, a kiengesz-
telődéssel. Szeretettel és támogató jó-
indulattal kell tehát a nők, az anyák 
mellé állnunk, hogy ne maradjanak 
magukra életük nehéz pillanataiban” 
– hangsúlyozza Szatmári Ingrid. 

„Senki felett 
nem ítélkezhetünk”

Tiboldi Bea, a Csíki Anyák Egyesü-
letének elnöke úgy véli, sokrétű ok 
lehet egy olyan döntés mögött, ami-
kor valaki az abortuszt választja. 
Életkor, karrier, családi viszonyok, 
egyebek mind-mind elbizonytalanít-
hatják a nőt, hogy mit tehet ebben a 
helyzetben. Rámutat, sokkal több fel-
világosításra lenne szükség már gye-
rekkortól, dokumentumfi lmek vetíté-
sére, beszélgetésekre házaspárokkal, 
szakemberekkel. „Ha erős, határozott 
személyről beszélünk, akinek életé-
re mély hatással van/volt a családi 
háttér, esetleg vallásos környezetben 
nőtt fel, sokáig vigyáztak rá a nagy-
szülők, biztosan nemet fog mondani 
az élet megszakítására, viszont, ha 
labilis, bizonytalan életkörülmények 
közt él az illető, nincs stabil kap-
csolata, esetleg otthonról sem hoz 
erős családmodellt, anyagi gondjai 
vannak, lakhatási nehézségek... Ne-
héz dolgok ezek... Sajnálom, amikor 
ilyesmiken múlik egy-egy megfogant 
élet.” Azt gondolja, hogy a társada-
lomnak nem kidobnia kellene magá-
ból a nőket, hanem felkarolnia őket. 
Tiboldi Bea hiszi, hogy a gyógyulás 
útja a gyászon, a belső golgotán túl 
mégiscsak szakember beavatással 
lehetséges: sok alázattal, szeretettel, 
igaz segítési szándékkal. Valami visz-
szafordíthatatlan megtörtént, túl kell 
lépni ezen, segíteni kell felállni, és 
ha nem is együtt, de továbbmenni, 
megtanítani újra járni, élni a mási-

kat. „Ezek az emberek köztünk jár-
nak, és teljesen hitelesek. Az lenne 
az igazi, ha felnőne a társadalmunk 
az igazi problémák kezeléséhez. Nem 
ítélkezhetünk senki felett, nem va-
gyunk abban a helyzetben, és soha 
sem tudjuk, hogy mi magunk mikor 
kerülhetünk egyik-másik élethely-
zetbe” – véli Tiboldi Bea.

A megelőzés lenne a megoldás

A nemkívánt terhességek, és így az 
abortuszt kérők listáján is igen előke-
lő helyet foglalnak el a tinédzserek. A 
gyerekek nincsenek tisztában a szex, 
szerelem, intimitás, pornográfi a, tes-
tiség, vonzalom közötti különbségek-
kel, ezért nagyobb eséllyel teszik ki 
magukat kockázatos kapcsolatoknak, 
érzelmi sérüléseknek. Ráadásul a fo-
gamzásgátlás különböző formáiról, 
a nemi úton terjedő betegségekről is 
csak részleges információik vannak, 
emiatt gyakran mindenféle védekezés 
nélkül, a jószerencsében bízva vág-
nak neki a szexuális felfedezőútnak.

Városi Emőke iskolai tanácsadó 
szerint is a legjobb védekezés a meg-
előzés, vagyis az életkornak megfe-
lelő szexuális felvilágosítás lenne. 
„A felvilágosítást minél hamarabb 
el kell kezdeni, természetesen a gye-
rek életkorának megfelelően. Ez nem 
konkrétan a nemi aktusról való be-
szélgetést jelenti, hanem a testképet, 
nemi identitást, a testünk megisme-
rését, nemi identitással való azono-
sulást, az énkép kialakítását, érték-
rend feltérképezését jelenti. Nyilván 
a szexuális kapcsolatokról, annak 
következményeiről, a nem kívánt ter-
hességről nem szívesen beszélnek a 
szülők és a felnőttek, de ezekhez is el 
kell jutni, mert jobb, ha felnőttől kap 
információkat vagy egy felnőttben 
kapja meg a biztonságát, mint kor-
társakban vagy a média és internet 
világában” – mondja a szakember.

S mi van akkor, ha megtörténik a 
baj, vagyis a nemkívánt terhesség? A 
segítő szakember szerint az élet min-
denre produkál forgatókönyvet: van, 
aki megtartja a gyerekét, akkor is, ha 
mondjuk az apa nem vállalja, van, 
akinek a szülők segítenek felnevelni, 
de van olyan is, hogy a tinik együtt 
vállalják a szülői feladatokat, s olyan 
is, hogy a megszületett gyerek szü-
lők, nagyszülők közt teng-leng vagy 
épp intézetbe kerül. S természetesen 
számos tinédzser végül a nem kívánt 
terhesség művi megszakítása mellett 
dönt. „A tinédzserkori terhesség és 
az abortusz pont annyira tabu, mint 
a magzat elveszítése a felnőttek eseté-
ben: legtöbbször nem beszélnek róla, 
és nagyon sokszor eltűnik látszólag 
nyomtalanul” – fogalmaz az iskolai 
tanácsadó. Hozzáteszi: márpedig az 
abortuszt átélt nő legtöbbször nem 
teszi túl magát egyszerűen a történte-
ken, akarata ellenére is kötődni kezd 
a testében élni kezdett magzathoz, 
ezért aztán sokszor a lelkifurdalással, 
bűntudattal kell megküzdenie, ami, 
ha még csak meg sem oszthatja sen-
kivel, könnyen átfordulhat akár de-
presszióba is. Ezért fontos a megelő-
zés, hogy ezt ne kelljen egy fi atalnak 
sem átélnie, vagy ne kelljen ilyen ko-
rai életkorban ilyennel megküzdenie.
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