
Nincs fontosabb kérdés... 
A nagy amerikai elnök R. Reagan beszédeiből szeretnék két részletet idézni: 

„Abraham Lincoln úgy vélte, hogy nem tudtunk volna szabad országként túlélni, ha néhány ember maga döntheti el, hogy mások 
nem nőttek fel ahhoz, hogy szabadok legyenek és ezért rabszolgák, kell, hogy legyenek. Hasonlóképpen, mi sem tudunk, mint egy 
szabad nemzet túlélni, amikor néhány ember dönthet arról, hogy a többiek nem méltók arra, hogy éljenek, és ezért kell, hogy a szü-
letésük előtt vagy akár röviddel a születésük után meghaljanak. Az én adminisztrációm el van kötelezve Amerika, mint szabad ország 
megőrzésének, és nincs ebből a szempontból fontosabb probléma, mint minden emberi lény élethez való transzcendens jogának 
megerősítése, egy jog, amely nélkül minden más jognak nincs értéke” (R. Reagan,” Az abortusz és a nemzet lelkiismerete”, Thomas 
Nelson Publishers, New York 1984,38 o.). 

1988.01.17-én az Egyesült Államok elnöke, R. Reagan meghirdette a „Kiáltványt”, amely így szól: „Minden orvosi és tudományos 
bizonyíték egyre inkább megerősíti azt, hogy a gyermek születése előtt az emberi lény alapvető tulajdonságaival rendelkezik, tehát 
valójában egy személy. A modern orvostudomány a meg nem született gyermekeket betegekként kezeli (...) Ezért én, Ronald Reagan, az 
Egyesült Államok elnöke, az Egyesült Államok Alkotmánya és törvényei alapján rám bízott hatósággal élve ezennel meghirdetem és 
megállapítom minden amerikai elidegeníthetetlen emberiségét a fogantatása pillanatától kezdve a természetes haláláig és azon felül 
meghirdetem, döntöm és kijelentem, hogy biztosítani fogom, hogy az Egyesült Államok Alkotmánya és a törvényei hűségesen legyenek 
végrehajtva Amerika meg nem született gyermekei védelme érdekében. Ennek a törvénynek az érdekében, amely, mint őszintén hiszem, 
az Alkotmány által biztosított igazságosság tette, az emberiség megfontolt ítéletére és a Mindenható Isten kegyes javára hagyatkozom” 
(forrás: „The Human Life Review”, Winter 1988, Vol. XIV, No1.1988, p. 92-93). 

Az abortusz a meg nem született ember meggyilkolása 

Az abortusz az emberi élet megsemmisítése a fogantatástól a születésig tartó időszakban. Az Egyesült Államokban és néhány EU-
tagállamban jogilag megengedett akár egy kilenc hónapos születendő gyermek meggyilkolása. Hozzáteszem, hogy különböző orvosi 
eljárások léteznek, amelyek a meg nem született embert megfosztják életétől, de nem ismerek egyet sem, amelyben a fogant gyermeket 
a sajátos halálbüntetés elvégzése előtt érzéstelenítenék... 

Az abortusz - a nácik által Lengyelország megsemmisítéséhez használt módszere a második világháború során 

Lengyelország halálos ellenségei használták a „magzat elvetését” és a fogamzásgátlást, mint a lengyel nemzet stratégiai, hosszú 
távú megsemmisítésének módszerét. Ekkor, 1943. március 9-én, a lengyel történelemben először „engedélyezték” a meg nem született 
lengyel gyermekek gyilkolását. A náci megszállók tették meg, kiadva ezt a bűnös „Verordung”-ot (vagyis rendeletet). Ugyanabban 
a „Verordung”-ban a németek megemelték a meg nem született német gyermek meggyilkolásáért járó büntetést, egészen a halál-
büntetésig... 

A náci Rassenpolitisches Amt, Reichleitung dokumentumának egy részletét idézem, kelt 1939.11.25-én: „Tolerálni vagy ösztönözni 
kell az összes intézkedést, amely korlátozza a szaporodást. A magzat elvetése Lengyelország többi részén, büntetéstől mentes kell, hogy 
legyen. A magzatelvetést és fogamzásgátlást szolgáló módszerek bármilyen formában nyilvánosan felajánlhatók, miközben ez semmiféle 
rendőrségi nem járhat” (idézet forrása: „Auschwitzi Iratok” 2/1958). Ezen a helyen fel kell még idézni M. Borman - a náci háborús 
bűnös, Adolf Hitler titkárságának vezetője és az NSDAP tényleges főnökének szavait: „... A szlávok feladata számunkra dolgozni. A szlá-
vok termékenysége nem kívánatos. Hadd használjanak óvszert, vagy végezzenek abortuszt - minél többet, annál jobb. Az oktatás 
veszélyes” (idézet forrása: J. Heydecker, J. Leeb, „A Harmadik Birodalom Nürnberg fényében - Az ezredforduló mérlege”, Książka i Wie-
dza, Varsó 1979, 391 o.). 

Az 1956. április 27-i abortusz törvény, mint V. Lenin irányelvének és NKVD utasításainak végrehajtása 

A második világháború befejezése után a náci rendeletek elveszítették „jogi” érvényüket. Elérkezett a leigázás egy további időszaka, 
ezúttal a kommunisták által, és egy újbóli orgyilkos háború a meg nem született lengyel gyermekek ellen. 

A szovjet megszállók - az NKVD - már 1945-ben tervezték Lengyelország megsemmisítését meg nem született lengyel gyermekek 
gyilkolása által. Írt erről prof. dr med. Antoni Chrościcki, felidézve egy epizódot felesége - Emilia Paderewska - Chrościcka, a Honhad-
sereg (AK) futárának a letartóztatásából. Feleségemet kényszerítették, hogy takarítsa az NKVD irodahelyiségeit Otwockban: „... A csapat-
parancsnok szobájában lengyel és orosz nyelven írt utasításokat talált. Ezek a lengyelekkel való bánásmódról szóltak. Említették az 
abortusz, a válások támogatását, az ifjúság demoralizálását, a vallás leküzdését és az informátorok toborzását...” (A. Chrościcki,” Ezer 
gyermek anyja”, Pelta W. Chojnacki, Varsó 2001, 40 o.). 

A Lengyelországot fogva tartó szovjetek és az őket kiszolgáló lengyel kommunisták arra törekedtek, hogy bevezessék az 
úgynevezett terhesség-megszakítás legalizálását, a kommunista emberirtó V. I. Lenin irányelveit akarták a Lengyel Népköztársaságban 
megvalósítani: (...) a terhesség-megszakítást tiltó összes törvény feltétel nélküli eltörléséhez ragaszkodni (V. Lenin, A munkásosztály és 
a neó-malthuzianizmus, forrása: V. Lenin, Művei, Varsó, „Książka i Wiedza”, 1950, 19 k., 321 o.). 

1956. április 27-én, a kommunista terror körülményeiben Lengyelországra rákényszerítették az abortusz törvényt, amely 
„engedélyezte” a meg nem született gyermekek gyilkolását. Hozzátenném, hogy a Szovjetunióban az abortusz bűncselekményét már 
1920-ban legalizálták... Ez volt az abortusz első „legalizálása” Európában, a huszadik században. 

Dr. Antoni Zieba mérnök, a Lengyel Emberi Élet Védői Egyesületének elnöke, Krakkó, 2007. március 8. 


