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A XXII. Életvédő Zarándoklat Nyilatkozata
2007. március 25-én, vasárnap 15 órakor - a keresztény testvériség jegyében - életvédő
zarándokok érkeztek a győri Petz Aladár Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati
Osztályához, ahol felolvasták és átadták dr. Varga Gábor főigazgató, prof. dr. Oláh Attila
orvosigazgató és prof. dr. Gardó Sándor szülész-nőgyógyász osztályvezető uraknak címzett
nyilatkozatot. Ezt követően a Duna-ágat átívelő Kossuth-hídra vonultak, ahol 600 keresztnév
elhangzása és a lélekharang hatszáz kondulása nyomán a folyóba hullatták a
termékenységellenesség több millió áldozatára emlékező rózsákat.
Mi, a XXII. Életvédő Zarándoklat különböző nemzeti, etnikai, kulturális, szociális és
vallási közösségeinek résztvevői egy termékeny és minden megfogant emberi életről
gondoskodó társadalom reményében az eddigi életvédő zarándoklatok nyilatkozataiban
foglaltak fenntartása mellett az alábbiakról teszünk tanúbizonyságot.
1. Hisszük és valljuk, hogy a gyermek közjó, de mély szomorúsággal tanúsítjuk ennek
a közjónak a romlását, olykor szándékos megrablását a magyar társadalom
alapbetegségét jelentő „terhesség-megszakítás” (abortus artificialis) során.
2. Tanúsítjuk, hogy a hazánkat sújtó abortuszjárvány, vagyis a magzati életkorukat élő
gyermekek életének sebészi, vegyi vagy más eszközökkel történő tömeges kioltása és
az áldott állapotot inkább tehernek érző szülők termékenységének megkárosítása az
egyéni tragédiákon túl Európa és azon belül nemzetünk folyamatos és súlyos romlását
jelzi: mindannyiunkat végpusztulásba dönt!
3. Tanúsítjuk, hogy ennek a rossz orvoslás mindannyiunknak fáj, akár elkövetői,
szemlélői vagy áldozatai vagyunk, ezért az abortuszok véres tragédiájáról Európa és
Magyarország felelős polgáraiként nem hallgathatunk, azt nem szemlélhetjük tétlenül.
4. Tanúsítjuk, hogy az abortusz többnyire a hibás vagy elégtelen szociálpolitika külső
kényszere. E sajátos belső diktatúrában megtestesülő szociálpolitikai szándék a
terhesség-megszakítást egészségügyi eljárásnak álcázva 1956. június 4., vagyis az
1043/1956. sz. minisztertanácsi rendelet megjelenése óta több mint 6 millió gyermek
halálát okozta, ennél is több anya, apa és család egészségét károsította e romboló
beavatkozás sokféle testi és lelki szövődményével.
5. Tanúsítjuk, hogy a fogantatásának pillanatától megszületéséig magzati életkorát élő
gyermek rontása, életének és egészségének szándékos megrablása a családon belüli
erőszak intézményesítésével egy kártékony belpolitikai gyakorlaton túl
multinacionális vegyszer- és óvszergyártók nyereségérdekelt vállalkozása is lett.
6. Tanúsítjuk, hogy az ún. „sürgősségi vagy 72 órás fogamzásgátlásnak” álcázott
„tinédzserambulanciák” működtetői súlyosan károsítják a fiataljaink nemi
egészségében megtestesülő közjót. Sajnáljuk, hogy a profithajhász piacépítők
zabolátlanul megrabolhatják a mindannyiunk nemzeti kincsének számító
termékenységet, hogy zavartalanul környékezhetik és szállhatják meg az ifjúság nemi
egészségvédelmére felkészületlen oktatási intézményeinket is.
7. Valljuk, hogy az abortusz olyan elrekkentés avagy kirekesztés, amely akár kül- akár
belpolitikai szempontból alkalmazzák, mindenkor a hátrányos megkülönböztetés, a
diszkrimináció alapképlete.
8. Valljuk, hogy a családon belüli erőszak alapesetének tekintendő magzatelhajtás
elsődleges áldozata az életétől megfosztott gyermek. Valljuk, hogy áldozat, mégpedig
különleges ápolásra, gondozásra szoruló áldozat az „elkövető” anya (vagy szülő) is,
aki a szabadság álruhájába öltöztetett abortuszt az esetek többségében nem a szabad
akaratot feltételező önrendelkezési jog alapján választja, hanem körmönfont külső és

belső kényszerek – az esetek nagyobb részében kifejezett erőszak - hatására a
kényszerabortusz áldozataként szenvedi el.
9. Valljuk, hogy az úgynevezett „semleges” magatartás pszichikai bűnrészességet takar,
amely mindig a bűnelkövetőt, az agresszort támogatja. A választható életutak
felmutatása nélküli „terhesség-megszakítás” súlyosan károsítja a társadalom
egészségét, a társadalmi bűnbakképzés része.
10. Valljuk, hogy a termékenységellenes megnyilvánulások egyben a nők és a férfiak
egészséges nemi viszonyán alapuló társadalom elleni (testi és lelki egészsége)
támadások. Ezek megelőzésén és tapintatos kezelésén az alkotmányosan
életvédelemre kötelezett államnak és a szolidaritáson alapuló társadalomnak akkor is
fáradoznia kell, ha némelyek a magánélet érinthetetlenségének álságos szólamával ezt
folyamatosan akadályozzák.
Mi, a XXII. Életvédő Zarándoklat résztvevői egy termékeny és gondoskodó társadalomért
fohászkodva, tiszta szívvel fordulva mindenkihez, szánalom helyett odafigyelésükben és a
cselekvésben élő lelkiismeretben bízva
•
kérjük, hogy az abortuszjárvány megelőzésére és kezelésére hivatott állami
egészségpolitika ne a pusztítás természetének és következményeinek eltitkolására, az
annak propagálására és elvégzésére szakosodott intézmények és szervezetek
támogatására, hanem e gyilkos kór kutatására, nyilvánosságra hozatalára és
össztársadalmi erőfeszítéssel történő gyógyítására törekedjék!
•
Kérjük, hogy a sajtó, a szociális segítő szakmák (az oktatás- és egészségügy)
szövetségesként fáradozzék egyfelől a modern termékenységkultusz eszméjének
terjesztésében, másfelől az abortuszdiktatúra áldozatául eső családok „egyéni”
tragédiájának tapintatosan őszinte feltárásán, hogy ennek nyomán a közvélemény is
támogassa az egyén és a közösség igazi szabadságát szolgáló életvédő
kezdeményezéseket!
•
Kérjük, hogy a politikusok ne a fogamzásgátlás, az átmeneti vagy tartós meddőség
(a művi meddővé tétel azaz a sterilizáció) halálkultuszának támogatásával, hanem a
házasság előtti nemi tisztaságra és önmegtartóztatásra nevelve az egészséges
nemiségen alapuló termékenység és a hitveséhez hű házastárs eszményét szolgálják! A
magukat kereszténynek tartó képviselők pedig a nyilvánosság előtt és közéleti
cselekedetekkel is merjék képviselni egyházuk életvédő tanítását.
•
Kérjük, hogy a magyar kormányok az országos romlás méreteihez képest tekintsék
az abortuszjárvány leküzdését kiemelt fontosságú nemzetbiztonsági feladatnak! Az ún.
„demográfiai kérdés” megoldására létrehozott kormányzati szervezetek (például a
Népesedési Tanács) a termékenységellenes lobbikkal szemben tekintsék
szövetségesnek és egyenrangú munkatársnak az önkéntes életvédő szervezeteket és
mozgalmakat! A terhes múlttól egy olyan anyaország ihletében búcsúzzunk, melyben
a politikusokra bízott közjó ápolásának legfőbb fokmérője az legyen, hogy benne az
adott ciklusban hány szülő élheti meg anyai és apai szerepét nem terhes, hanem
várandós, áldott állapotként.
•
Kérjük az egész magyar társadalmat, csatlakozzon egy olyan termékeny és
gondoskodó anyaország kialakításának mozgalmához, amelynek szülőbarát célja
közösségi terhesgondozó-hálózat létrehozásával is életigenlő választ adni, a „szülni
vagy nem szülni” európai és nemzeti sorskérdésére!
•
Kérjük, hogy az együttműködést ajánló civil szervezetekkel és ezek módszereit is
alkalmazva (pl. a nemi absztinenciára nevelés vagy a természetes családtervezés
népszerűsítésével) Önök se adják fel annak a gondozásnak az eszményét, amely a
súlyos terhességet viselő anyák és magzati életkorú gyermekük hippokratészi
szellemben történő gyógyításával nem csak a közvetlen pacienseknek, hanem az egész

társadalomnak is életutakat jelent. Ennek értelmében a hagyományos, sebészi, illetve a
„sürgősségi fogamzásgátlás” keretében végzett korai kémiai abortusz éppen úgy
megelőzendő, mint a lombikbébi programnál alkalmazott ún. „magzatszám-redukció”
vagy az RU 486 (Myfegyne) nevezetű méregtablettás abortusz fenyegetése.
•
Kérjük, hogy a korai (pre- és perinatális) gyermekvédelem ebben az intézményben
is a súlyos válsághelyzetben lévő anya gondozásával kezdődjék! De ha már a
magzatgyermekeket a termékenységellenesség áldozatává tesszük, adjuk meg nekik az
eltemettetés minden embert megillető végtisztességét. A poszt-abortusz szindróma
(PAS) kutatói és gyógyítói szerint ezt kívánja a túlélők lelki egészsége is. Adjunk
nevet a magzatgyermekeknek, búcsúzzunk tőlük emberhez méltóan! A Kárpátmedencében élő magyarságnak csak ez a gyászmunka jelenthet esélyt a termékeny és
gondoskodó nemzet, a himnikus „jókedv” és „bőség” reményére.
•
Kérjük az ÁNTSZ Családvédelmi Szolgálatának győri munkatársait, a győri Petz
Aladár Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályának vezetőit és munkatársait:
felajánlásukkal csatlakozzanak azokhoz a kollegáikhoz, akik a pécsi Szülészeti Klinikán,
az egri Markhot Ferenc Kórházban, a budapesti Szent Rókus, Schöpf-Merei Ágost és
Szent Imre Kórházban, a Bajai Városi Kórházban, a miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Oktató Kórházban, a soproni Szent Erzsébet Kórházban, a szikszói II. Rákóczi
Ferenc Kórházban, a csornai Margit Kórházban, a mosonmagyaróvári Karolina
Kórházban, az esztergomi Vaszary Kolos Kórházban, a kaposvári Kaposi Mór Kórházban,
a budapesti Péterffy Sándor Kórházban, a váci Jávorszky Ödön Kórházban, a
Szentgyörgyi Albertről elnevezett szegedi Orvostudományi Egyetem Szülészeti és
Nőgyógyászati Klinikáján, a mohácsi Városi Kórházban, a veszprémi Cholnoky Ferenc
Kórházban, a várpalotai Városi Kórházban, a székesfehérvári Szent György Kórházban, a
ceglédi Toldy Ferenc Kórházban, a dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Kht.-ban, a
nagyatádi Városi Kórházban, a budapesti Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai
Tömbjében, a budapesti Bajcsy-Zsilinzsky Kórházban, a mátészalkai Területi Kórházban,
a kapuvári Lumniczer Sándor Kórházban, az orosházi Városi Kórházban, a
hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórházban és a gyulai Pándy Kálmán Kórházban
legalább Magzatgyermekek Napjára, március 25-re, június 1-re az ENSZ Nemzetközi Élet
Napjára, illetve december 28-ra a Heródes által legyilkoltatott aprószentek emléknapjára
nem jegyeznek elő sem kémiai, sem sebészi eszközökkel végrehajtott abortuszt,
tartózkodnak minden, magzatelhajtást eredményező beavatkozástól: hogy e három nap itt
is a Megfogant Élet és az őt hordozó Szülők, s velük együtt mindannyiunk ünnepnapja
legyen! (Ha e napok bármelyik munkaszüneti napra esne, akkor az azt megelőző
munkanapot tegyük a hippokrátészi eszmény előünnepévé!)
•
Kérjük minden, atyjafiáért számot adni tudó polgártársunkat, hogy fohásszal,
önzetlen munkával és adománnyal is segítse a szociális vagy lelki nyomorukban
elmagányosodott szülőket, hogy az abortuszdiktatúra orvost, beteget és „egészségest”
egyaránt romboló légkörében válságukból ne magzatgyermekük elhajtásával, testilelki termékenységük súlyos károsításával kényszerüljenek szabadulni.
Szervezők: Anya-Ország Alapítvány és a győri „Familia” Nagycsaládosok Egyesülete,
Fohászával, munkájával, pénzadományával vagy 1 %-os adófelajánlásával Ön is gyógyíthatja
az abortuszdiktatúra áldozatait. Anya-Ország bankszámlaszám: 11738008-20814410 Alfa
Szövetség adószám: 18229570-1-41, Győr, 2007. március 25.
Dr. Varga Gábor főigazgató, prof. dr. Oláh Attila orvosigazgató úr és a maga nevében
prof. dr. Gardó Sándor szülész-nőgyógyász osztályvezető úr 2007. március 25-én
felajánlotta: intézményük csatlakozik az abortuszmentes napok mozgalmához.

„Együtt egy termékeny és gondoskodó társadalomért!”
© dr. Téglásy Imre

