
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Sok szó esett az elmúlt hetekben a
világsajtóban a bolognai kísérletről:

emberi ivarsejteket egyesítettok egy
tubusban ; megtörtént a megterméke
nyülés s egy emberi embrió fejlődött

29 napon át; ezt az időpontot elérve
az embrió elpusztult. A kísérletet Da
nieZe Petrucci professzor végezte két
munkatársa segítségével. Azt vizsgál
ták, hogy a tudomány mai állása mel
lett mely határig lehet az emberi ernb
riót, amely normális megtermékenyű

lésből. de mcsterleélt módon keletke
zett, az anyatesten kívül életben tar
tani és felnevelni. Ha forrásaimban
nem is találtam pontos adatokat er
re vonatkozóan, bizonyára hitelt ad
hatunk azoknak az általánosságban
rnozgó állításoknak, hogy hasonló kí
sérletet már más biológusok és más
országokban is folytattak. Arra kell
következtetnem tehát, 'hogy ami a bo
lognai kísérletet akkora szenzácíóvá
emelte, nem maga a kutató művelet,

hanem a tudományos munkánál szo
katlan arányú hírverés volt. Igy per
sze azon sem csodálkozhatunk, hogy
olyan világnézeti és erkölcsi kérdé
seket is nagy számban vittek a nyil
vánosság elé, amelyek színte köteles
ségünkké teszik, hogy főleg a magunk
számára igyekezzünk körvonalazni a
katolikus felfogást.

*
Az első mozzanat, amelyet alapve

tően fontosnak érzek, hogy a rnegszó
lalt teológusok egyöntetű nézete sze
rmt az ilyen természetű kísérletek
még teljes siker esetén sem szolgál
tatnak érvet Isten léte vagy a keresz
tény hitigazságok ellen. Erre mutatott
rá Roberto Masi, a jogi tanulmányok
római szemínáriumának rektora is ab
ban a cikkében, amelynek tartalmáról
az Universe közléséből értesültem.

Lényegében a kísérlet abból áll 
írja Masí -, hogy férfi és női ivar
sejteket a természetes találkozási he
lyükönkívül egyesítenek s az. egye
sülésből eredő embriót rnesterséges
környezetben táplálják A csira-ele
meket azonban az emberi testből ve
szik; az emberi szervezet termelte
azokat, éretten a megtermékenyülés
re. Igy tehát az az embrió is, amelyet
az anyatesten kívül nevelnek, valójá
ban az emberi testből ered, s a mcs-
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terséges fejlesztés minden eredményét
ama természeti erők :működésénekkell
tulajdonítanunk, amelyek az emberi
lények normális fogamzásában és szü
letésében közrejátszanak. "A kísérlet
semmiféle vonatkozásban sem támasz
kodik más erőkre - állapítja meg
Masi -, s így bármilyen eredmény
nyel járjon, nem foghatjuk fel akként,
mintha az Istentől való eloldózkodást
vagy függetlenséget jelentené." A
döntő tény itt kétségkívül az, hogy
nem egy "mesterséges" embriót for
máltak ki a kísérletező tudósok, ha
nem természetes emberi ivarsejtekhez
folyamodtak s ezeknek normális meg
termékenyülése nyomán jutottak egy
embrióhoz. Ami mesterséges, kizáró
lag a megtermékenyülés és fejlődés

körülményei.
Bizonnyal nem fog ártani, ha köz

bevetőleg kitérek arra, hogy azok a
katolikus kutatók és gondolkodók,
akik figyelemmel kísérik a tudomá
nyos felfedezések szédületes menetét,
vagy éppen maguk is belefolynak ab
ba, egyáltalán nem tartják lehetetlen
nek, hogy sikerül még valamilyen élő

szervezetet mesterségesen előállítani.

Mi több, a virus-kutatások eddigi
eredményeinek ismeretében számolnak
is ezzel a Iehetőséggel. De ha ez be
is következnék, teológusaink szerint ez
sem érintené semmiben az egyház ta
nítását. Az egyház ugyanis csak azt
tagadja, hogy Istenen kívül bárki
másnak hatalmában állna egy teljes
embert: testet és lelket alkotnia.

Ezt fejtette ki a legutóbb Giuseppe
Bosio jeles pap-biológus is abban az
előadásában. amelyet az olasz kato
likus orvosok szövetségének római ér
tekezletén tartott. Mint az Universe
tudósításában olvasom, Bosio sarkala
tos tételként bocsátotta előre, hogy
"az élet mesterséges előállítása a hit
tudomány érdekköréri és illetékességén
kívül esik". Szerinte az ilyen irányú
kísérletek sem közvetlenül, sem köz
vetve nem vetnek fel teológiai prob
lémákat. A teológia ugyanis - mint
Bosio meghatározta - "az isteni tu
lajdonságokat tanulmányozza önma
gukban és vonatkozásaikban az em
berrel. az ember természetével és ren
deltetésével". Éppen ezért mindezek a
kísérletek, míg csak vógzöik nem ál
lítják azt, hogy emberi lényt teremtet-



·tek, nem érintik a teológiát, sem nem
ütköznek bele vallási tanításunkba.
Amit a teizmus hirdet és vall: hogy
Isten a teremtője mindannak, ami raj
ta kívül létezik, idesorolva az élő dol
gokat is. Am - folytatja Bosio 
"bízvást beszélhetünk közvetett te
remtésről is, abban az értelemben,
hogy Isten teremtette azokat az ere
deti elemeket, amelyekből természetes
.alakulás útján élő dolgok származ
tak". A teológia nem mondhat többet.
A tudománynak és a bölcseletnek kell
felelnie arra, hogy lehetséges-e és
mennyiben lehetséges, hogy ezeknek
az elemeknek alakulása útján jöttek
létre az első élő lények, ha pedig iga
zolni is kívánnák, hogy valóban így
történt, akkor pontosan szemléltetni
kellene annaik folyamatát. S annak bi
zonyítására, hogy rnennyíre kívül esik
a teológia körén az élet mesterséges
előállításának problémája, méltán hi
vatkozik Bosio az "ősnemződés" vagy
őstermődés" elméletére, amely év
~zázadokon át általános elfogadásra
talált és csak a legújabb korban vesz
tett híteléből. Kézenfekvő ugyanis,
hogy arnennyiben sikerülne a labora
tóriumokban életet mesterségesen elő

állítani, ez többé-kevésbé az "őster

mődés" kikényszerített formája lenne.

*

A francia televízióban és más tele
víziók innen átvett adásában milliók
láthatták február 3-án Petrucci pro
fesszor filmjét, amelyet addig csak tu
dományos gyülekezetek előtt vetítet
tek le. A látvány csodálatosan lenyü
gőzö volt - írja E. Tesson az Études
ben. "szemünk előtt ment végbe a pe
te által vonzott spermiumok eszeve
szett rohanása s közülük annak a di
adala, amely kezdte átfúrni a női sejt
burkát. A megtermékenyülés titokza
tos folyamata feltárult a nézők óriási
tömege előtt. De már a páratlan ér
deklődés, amelyet a ik:ísérlet keltett,
egymagában is jelezte a felmerülő

problémák bőségét és terjedelmét."
Miként vélekedjünk a kísérletről ?

Tudományos szempontból megoszla
nak a vélemények - feleli Tesson.
Sok francia szakember elragadtatás
sal nyilatkozott Petrucci professzor
technikai leleményességéről, de ezek
is többnyire a legkifejezettebb fenn
tartással éltek a kísérlet értékét ille
tően. Utaltaik arra, hogy egyszerű iz-

gatás is elegendő a pete sejt-fejlődé

sének megindítására, egy olyan fej
lődés megindítására, amelyet joggal
vagy jogtalanul "szűz-nemzésnek"

szoktak nevezni. S nem kevesen két
ségbe vonták, hogy Petrucci többet
ért volna el. Am bárhogyan dőljön el
a tudományos vita, ettől függetlenül
fennmarad az emberi és erkölcsi prob
léma, amelyet az ilyen kísérletek hoz
nak magukkal.

Azok a katolikus lapok, amelyek
szembefordultak a kísérlettel, XII.
Pius pápa két beszédét elevenítették
fel, amelyeloben a pápa a mesterséges
megtermékenyítéssel foglalkozott. Az
egyik beszéd 1949. szeptember 29-én,
a másik 1956. május 19-én hangzott el.
Két sarkalatos elv nyert bennükkife
jezést,

Az első az - mondja Tesson -,
hogy családi környezetre van szüksé
ge annak az új emberi lénynek, akit
világra szólítanak. Vitális szüksége
van rá nem csupán a védelem, de még
inkább a szeretet okából. A jelenkori
pszichológia eredményei is megerősí

tik ezt a nézetet. Már most igazi csa
ládot csak az a férfi és nő alkothat,
akik együttesen életet adtak a gyer
meknek Köztük és a gyermek között
biológiai rokonság keletkezik, amely
alapja lesz az évek során kialakulé
pszichológiai és morálís rokonságnak.
A biológiai zónák és a személy legma
gasabb zónái között van valami titok
zatos kapcsolat, amelyet napjainkig
még alig tanulmányozta:k. Nem kétsé
ges, hogy lehet pótolni s oly!kor kell
is pótolni az anyát és az apát, kér
dés azonban, hogy kívánatosnak tart
hatjuk-e ezeknek a pótlásoknak soka
sodását? Ha valaha is lehetövé válik
emberi lények mesterséges előállítása,

nyilván anonim ivarsejtek felhaszná
lásával, ez alkalmasint csak a talált
gyermekek és árvák számát növelné.

A másile elv az, hogy az igazi csa
ládot egy férfinek és egy nőnek az az
elhatározása teremti meg, hogy egye
sülésük okából együtt fognak élni. A
generativ képesség kölcsönös odaaján
dékozása teszi a házasság elsődleges

célját - állapítja meg Tesson. Ész
szerűen következik ebből, hogy ki kell
zárni míndenféle mesterséges megter
mékenyítést a házasságon kivül, vagy
egy harmadik személy generatív ele
mei által a házasságon belül. Kato
likus felfogás szerint azonban még a
hitvestársaik közott is csupán az egye-
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sülés természetes aktusa helyeselhető.

"A gyermek - mondotta XII. Pius
említett második beszédében - a hit
vesi egyesülés gyümölcse, mikor is ez
az egyesülés a maga teljességében
rnegy végbe, organikus funkcióknak
és a lelki és önzetlen szeretet érzelmi
emócióinak működése útján; ennek az
emberi aktusnak egységébe kell bele
helyezni az utódok létrehozásának bi
ológiai feltételeit." Hogy azonban sza
batosan rögzítsük meg a pápa egész
tanítását, ide kell iktatnunk első be
szédéből ezt a megjegyzést: "Ekként
beszélve nem ítéljük el szükségszerű

en bizonyos mesterséges eszközök
használatát, ha ezeknek egyedűli ren
deltetése az, hogy megkönnyítsék a
természetes aktust, vagy elősegítsék a
természetes módon végrehajtott ter
mészetes aktus céljának elérését."

Mindenesetre figyelemre méltó, hogy
Petrucci professzor több nyilatkozatá
ban nyomatékosan kiemelte: egyálta
lán nincs szándékában egy emberi
embriót mesterséges környezetben fel
nevelni, sőt még kísérletét sem fogja
fel úgy, mint az első lépést ebben az
irányban. O - mondotta - csak szö
veteket próbált tenyészteni. hogy elő

mozdítsa a szervátültetéseket, aminek
sikere még egészen bizonytalan. Tele
víziós előadásában még azt is han
goztatta: nem hiszi, hogy egy embrió
az anyatesten kívül hosszabb időn át
élhessen és fejlődhessen.

Tesson szerint azonban valláserköl
csi szempontból ez a magyarázat sem
teszi elfogadhatóvá a kísérletet. XII.
Pius másodiik beszédében, amikor az
"in vitro" megtermékenyítősretért ki,
rnínden ilyen kísérletet "abszolut meg
engedhetetlennek" nyilvánított. A mai
tudomány - fűzi hozzá Tesson 
nem nélkülözi a becsvágyat és a me
részséget. S minden bizonnyal kelléke
is ez annak, hogy haladhasson és to
vábbi felfedezésekre jusson. Nem árt
azonban, ha olykor ellenállásokba is
ütközik, amelyek területének bizonyos
határaira emlékeztetik. Valószínű,

hogy ez még neki magának is javára
válik.

Voltak tudósok, akik határtalan lel
kesedéssel kommentálták a bolognai
kísérletet. Olyan vélekedésről is 01
vastam. hogy íme, útban vagyunk ah
hoz, hogya tudomány "megjavítsa"
az embert. Egy magasabb rendű em-
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berfajta bontakozik ki a látóhatáron
- írták némelyek. Nem hiányoztak
azonban a tudósok körében azok a
hangok sem, amelyek aggályosnak
vagy éppenséggel megengedhetetlen
nek minősítették az ilyesféle kísérle
teket. Utóbbiak közé tartozik Paul
Chauchard professzor, a nagyhírű

ideg-fiziológus is, aki a tőle megsze
kott tárgyilagossággal fejtette ki ál
lásfoglalását a Témoignage Chrétien
hasábjain.

A bolognai és a hasonló kísérletek
- állapította meg Chauohard - tu
dományos és orvosi szempontból fö
löttébb érdekesek s amellett haszno
sak is lehetnek. A helyzet valóban az,
hogy még nem ismerjük eléggé az
embrionális fejlődés tényezőit. A kí
sérletezés tehát olyan eszközöket ad
hat a kezünkbe, amelyeknek segítsé
gével él ej ét vehetjük <l természeti
szörny(is:~gelmek és torzulásoknak. Az
a lehetőség; hogy tetszésünk szerint
rendelkezünk emberi embrionális szö
vetekkel. előnyösen szaporíthatja az
átültetésekkel dolgozó gyógyászati be
avatkozásokat. Éppen ezért csak meg
ütközést kelthetne. ha a vallás nevé
ben fordulnánk ellene a tudományos
megismeréselrnek és a gyógyászat ha
ladásának. Mert amit nem szabad fe
lednünk - figyelmeztet Chauchard
-, hogy amikor mi a hit vagy egy
természetfölötti morál nevében íté
lünk el valamely eljárást. ezt csak
azok érthetik meg. akik valóban hisz
nek; akik nem hisznek, azoktól még
azt sem kívánhat juk, hogy érveinket
fontolóra vegyék.

A jelen esetben azonban a probléma
merőben más - szögczi le Chauchard.
Itt a természetes erkölcs egyetemes ér
tékeiről van szó. S annak igazolására.
hogy ezt a körülményt más világné
zeten levők is latolgatják, Chauchard
a nyiltan ateista biológusra, J. Ros
tandra hivatkozik, aki a maga részé
ről is helyteleníti és megengedhetet
lennek rnondja azt, hogy laboratóri
umban ugyanúgy kezeljék az emberi
embriókat. mint a béka-embriókat.
Rostand emlékeztet arra, hogy annak
idején a náci orvosok a koncentrációs
táborokban egészen fölöslegesen kísér
leteztek embereken, mert bebizonyo
sodott. hogy kísérleteik nem jártak
semmiféle érdemleges haszonnal,
egyébként pedig mindezeket a kísér
leteket elvégezhették volna állatokon
is, hozzá úgy. hogy akár az állatoknak



is szenvedést okoztak volna. Valójá
ban ezek a kutatók - állapítja meg
Rostand , csupán szadizmusukat
rejtették állítólagos orvosi érdekek
alá.

Az embriológia még a kezdet kez
detén van - írja a továbbiakban
Chauchard, Valóban jelentős haladást
várhatunk tehát a magasabbrendű

emlősök embrióival folytatott kísérle
tektől, olyan megismeréseket is, ame
lyeket a gyógyászatban gyakorlatilag
hasznosíthatunk. Világos, hogy ameny
nyiben tengeri malacokat próbálunk
lombikban kitenyészteni, számolnunk
kell azzal, hogy adódnak majd szörny
szülöttek is, de ez még mí ndig jobb,
mintha rnonstruózus emberi embrió
kat fejlesztünk ki, amelyeket el kell
majd pusztítani. Meggyőződésem 
emeli ki Chauchard -. hogy végtele
nül távol vagyunk attól, hogy ezen az
úton tökéletesebbé tehessük az em
bert, mert az embernél a tökéletese
dés nem a szerveinek rniként való ke
zclgctésén, hanem az agyának haszná
latán mú lik. Sajnos, az ember még
elég rosszul használja az agyát; s nem
azzal könnyítjük meg az agynak he
lyes használatát, hogy növelj ük a ter
jedelmét. Összes nehézségeink a tu
datlanságból és a szabadságunkkal
való visszaélésből erednek. ennek pe
dig semmi köze az embriológiához.

Igen, mondanák némelyek, de csak
az emberi embrió nyújthat nekünk
emberi szöveteket. Chauchard nézete
azonban az, hogy embriót sem szabad
létrehoznunk abból a célból, hogy
megöljük, ugyanúgy nem szabad, mint
ahogy nem ölhetjük meg a már meg
született embert sem azért, hogy va
lamely szervét elvegyük tőle. A tudo
mányos haladás igazi útja Chauchard
szerint olyan kísérleteken át vezet,
amelyek megtanítanak arra, hogy mi
ként ültethetünk át állati alkotó ele
meket, .vagy átültetés okából miként
konzerválhatjuk meghalt embereik
szöveteit, illetve szerveit. Egy embriót
ugyanis. amely egész emberi egyed,
semmiképpen sem vehetünk olybá,
mint azt a szövetet vagy szervet, ame
lyet táptalajon őriztünk meg és nevel
tünk tovább az egyed halála után.

Katolikusok számára külön nagy
probléma: vajon az embriót teljesen
embernek tekintsük-e? Egyértelmű ez
azzal a kérdéssel, hogy már az emb
riónak is szellemi lelket kell-e tulaj
donítanunk? Chanehard sietve jegyzi

meg, hogy még ha az embrió csupán
útban volna is ahhoz, hogy lelket kap
jon, az ő véleménye szerint ez sem
tenné a kísérletet megengedetté, mert
akkor is formálódásban levő ember
ről van szó.

Mi, katolikusok mondja Chau-
chard - nagyon antropomorf képet
festünk magunknak Isten teremtő ak
tusáról, amikor arról beszélünk, hogy
"lelket lehel" az emberbe. Úgy tün
tetjük fel ilyenkor ezt az aktust, mint
ha Isten <kívülről adna hozzá vala
mi dolgot egy már előbb meglevő

anyagi létezőhöz. S nem gondolunk
arra, hogy ebben az esetben a nem
hívő embernek, aki tagadja ezt a kí
vülről történő hozzáadást, tagadnia
kellene minden emberi szellemiséget.
Egyik nyilatkozatáJból, amelyet a
Fiqaro közölt, arra lehet következtet
ni, hogy Petrucci professzor is, aki
egyébként hívő katolikusnak vallja
magát, ügy véli, hogy Isten csak a fej
lődési folyamat bizonyos pontján "önt"
lelket az embrióba. Chanehard sze
rint ez nem fogadható el katolikus
szemleletnek. Ellenkezik a thomista
tanüással, amely a lélekkel való fel
ruházást egy állapotnak, egy létezési
módnak, ma így mondanók: organi
zációnak minősíti. amikor a szellemi
lelket a test formájának nevezi. Kö
vetkezésképpen a lélek jelenlétéről

mindenkor az embrió emberi organi
zációjának fokához mérten ítélkezünk
- mondja Chauchard. Amikor mint
tudósok emberi organízácíóról, vagy
mint metafizikusok a lélek jelenlété
ről beszélünk, ezzel ugyanannak a va
lóságnak két kiegészítő aspaktusát fe
jezzük ki. Isten nem kívülről ruház
fel lélekkel, hanem belülről organi
zál másodlagos okok, vagyis a fejlő

désama törvényei útján, amelyeket a
tudomány fedez fel.

Szerit Tamás, aki csak a maga korá
nak kezdetleges és tapogatózó termé
szettudományára támaszkodhatott,
nem tudta felismerni az emberi for
mát az embrió első stádiumaiban.
Kénytelen volt tehát feltételezni, hogy
van egy külön stádium, amikor a tes
tet már lélek hatja át. A mai embri
ológia azonban - szögezí le Chau
chard - nem tűr meg többé ilyen fel
fogást, mert az embrió fejlődése fo
lyamatosan haladó. Ez az oka annak,
hogy Petrucci professzor is elismert
az ő kísérleti embriójánakemberi jel
legét, csak éppen lelket nem tulajdo-
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nít neki. Annyit jelentene ez, hogy
megkülönböztethetünk egyemberi for
mát, amely egy ideig még nem szel
lemi, később azonban átszellernesül s
igazi lelki tulajdonságokat ölt. Chau
chard szerint azonban az embriológia
ennek is ellene szól, Az emberi forma
ugyanis kétségkívül hozzátartozik a
pete élő anyagának organizációjához.
A pete magában foglalja a jövő egyed
minden lehetőséget, és az emberi agy
is, amely feltétele az emberi pszichiz
musnak, olyan képesség, amely ben
nerejlik már abban a kezdeti anyag
ban, amely az ivarsejtek egymásba
olvadása nyomán keletkezett. Az ivar
sejtek az apának és az anyának sejt
jei: egyesülésüle hozza létre az új
egyedet, aki nemcsupán "virtuálisan",
azaz belső Iehetőségeí szerint, hanem
kezdettől fogva reálisan jelen van a
maga totalitásában a pete új ergani-

zációjában. A fejlődéshez, amely re
alizálni fogja ezeket az emberi lehe
tőségeket, elengedhetetlenül hozzátar
tozik, hogya lélek is - függetlenül
értelmezésétől - kezdettől fogva jelen
van.

Éppen ezért - fejezi tie Chauchard
- neki szilárd meggyőződése, hogy
akár hívő, akár hitetlen az ember, a
tudomány egyképpen kötelezi annak
elismerésére, hogy amennyiben em
beri ivarsejtekről van szó, már a meg
termékenyüléstől, a fogantatástól
kezdve egy kis emberrel van dolgunk.
Csupán azért életrehívni tehát egy
embriót, hogy kísérletezzünk vele s
azután megöljük, sértés az emberiség
és az emberségesség ellen. Van benne
valami barbárság, amit veszélyes len
ne egynek venni a haladással, még ha
rá is teríthetnők a tudományosság ta
karóját.

--
A KIS ÚT

Idős ember vagyok és - mi tagadás - elég viharos élet után tértem meg.
Bár alapjában nem ooltam hitetlen, vallásomat nem gyakoroltam. Nem akarok
itt most nyilvános gyónást végezni, elég ha annyit mondok, hogy van elég meg
bánnivalóm. Gyónásaimban többször megismételtem már életem legnagyobb
bűneit és keresztény reménnyel bízom az Úristen. irgalmasságában. Az azon
ban nagyon bánt, hogy akkor tértem Istenhez, amikor a bűn már elhagyott.
Ha szemtől-szembe nem is mondják, hátam megett bizonyára felemlegetik ezt
az emberek és joggal. Szeretnérn. tudni, hogy nekem, öreg embernek, van-e
valami lehetőségem arra, hogy vala.miképpen jóvátegyem azt, amit elmulasz
tottam ? Vissza-visszatérő gondolatom, hogy a [iatolkori bűnöknek mintegy
ellensúlyaképpen erényeket kellene gyakoro/nom, de milyen lehetősége lehet
erre az öregnek, aki mellett már elfolyik az élet?

Közkeletű tévedés, hogy az idős em
ber azért fordul Istenhez, mert már
"elhagyta a bűn", ezért vallásossága
mintegy silányabb, értéktelenebb, mint
a fiataloké, akiknek sokszor súlyos ál
dozatot kell hozniok a parancsok meg
tartásáért. Még a lelkipásztorok is
nem egyszer inkább a fiatalok gondo
zásában látják méltó feladatukat, az
öregeket hajlandók kissé félvállról ke
zelni, rájuk minél kevesebb időt és
gondot fordítani, hiszen "mi bűnük

lehet már ..."
Majdnem minden tévedés alapjában

egy másik is található, ezért tartja lé
nyegesnek a filozófia is, hogy a "pri
mum falsificum"-ot, az alapvető és el
ső tévedést felkutassa. Jelen esetünk-
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ben a primum falsificum a bűn egy
oldalúan szexuális szemlélete, rni ntha
ez volna az egyetlen "komoly" bűn,

ami "becsületes" embert érhet; aki
ugyanis nem gonosztevő, az úgysem
lop, nem rabol, nem gyilkol, nem rá
galmaz. Következésképpen akit korá
nál fogva a szexuális bűn elhagyott,
az egyszersmind rnegszűnt bűnös lenni
és a lelkipásztor számára sem jelent
nagy problérnát.

Nemcsak téves, sokkal inkább ve
szedelmes felfogás ez. Megfeledkezik
a lelket éppen idősebb korban leg
közvetlenebbül fenyegető veszedel
rnckről, mint pl. az önzésről. a harag
ról, a fösvénység főbűnéről. a bizal
matlanságról, megérteni nem akarás-




