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A VÉRCSOPORT ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG,
MINT ERKÖLCSI PROBLÉM 1\

Amerika felfedezésének évében. 1492-ben történt. hogy VIII. Ince
pápát végképp ágynak döntötte régi betegsége. Világéletében 01y fehér
volt. akár a papíros; most úgy látszik, teljesen kifejlődött nála a fe
:l,~n-érűség kórképe. Háziorvosa vérátömlesztést ajánlott: három tízéves
ki.odú vérét hozta és kínálta fel .:1 pápának. Ince visszautasította a ször
nyű ajánlatot. Inkább a halált választotta. Az orvosnak, szerencséjére,
icl2]ében sikerült megszöknie a felelősségrevonás elől.

A többnyire anab És zsidó középkori orvostudósok tehát ismerték
és gyakarólták a vérátömlesztést. Hol állati vérrel próbálkoztak, hol em
bervérrel. Tudták azonban azt is, hogya próbálkőzás nagyon kockázatos.
A "ér olykor gyógyít, másszor méreg, a beteg már a vérátömlesztés 'köz
ben meghalhot tőle. még pedig hibátlan eljárásmód és teljesen egészsé
ges véradótól származó friss embervér alkalmazása esetéri is. A vérnek
ez a kettős viselkedése a természet nagy titka volt. VIII. Ince korától
- az újkor hajnalától - még jó négyszáz esztendőnek kellett eltelnie,
míg a tudomány Ié nyt derített a titokra. Landsteiner bécsi orvos-bioló
gus és munkatársai 1900-ba.n tisztázták a jelenség hátterét. Eszerint 'elő

fordulhat a más embertől kapott vörösvértestekben egy sajátos anyag,
nevezzük .4-nak; a vérátömlesztésben részesülő ernber vérsavójában pe
eiig egy "ellenanyag", nevezzük "anti-A"-n:ak. Az ellenanyag hatására az
átvett vörösvértestek burüca feloldódik, a bennük lévő vérfesték a vér
folyadékba jut, ott méregként hat, és halált okozhat. Más emberek vér
savójában "anti-B" van; ezek akkor mérgeződnek, ha B-t tartalmazó vö
rös vértesteket kapnak. Egyeseknél "anti-A" is, "anti-B" is található;
az ilyenek vérében természetesen nincs se A, se B. Az emberek egy ki
sebb csoportjánál viszont A is v:,111 , B is van a vörösvértestekben. a vér
savóból pedig hiányzik mind az "anti-A", mind az "anti-B". Ezzel már
jellemeztük a Landsteiner-felfedezte négy klasszikus vércsopor-tot.

Hazánk lakosságának 430/0~a tartozik az A-csoportba (vérében A és
"anti-B" van), 18°,° a B-oooportba (B-vel és .,anti-A"-val), 9% az AB
csoportba (A-val és B-vel, ellenanyag nélkül), végül 300! '0 a O (nulla) vér
csoportba ("anti-A"-val és "anti-B"-vel). Ez az egész az ún. "ABO-rend
szer", amelynek valamelyik csoportjába kivétel nélkül minden ember be
sorolható. Felfedezésével Landsteiner az emberiség egyik legnagyobb jó
tevője lett. Méltán kapta meg érte 1930-ban a Nobel-díjat.

Később kiderült, hogy míndannyian beletartozunk az M, vagy az N,
vagy az MN vércsoportba is. Ez az ,.MN-vércsoportrendszer" azonban ki
sebb jelentőségű, mert normális körűlmények között egyikünk vérsavó
jában sincs "anti-M" vagy "anti-N". A kutatások tisztázták továbbá,
hogy van egy "Ss-rendszer" is. S, s és Ss vércsoportokkal ; szerencsere
rendes körűlmények között sem .xmti-S", sem "anti-s" nem létezik. Egy
egész sor további vércsoportrendszerbőlemlítést érdemel még a "P-rend
szer": az emberiség 75o,'0-ának vörösvértesteiben előfordul ugyanis a P
nek nevezhető anyag (ezek az ernberek "P-pozitívak"), a többieknél nem
fordul elő (ezek "P-negatívak"); ,.anti-P" igen ritkán található a vér
savóban. Valamennyí vércsoportunk világrahozott sajátság. Szüleínktól
örököljük. életünk folyamán változatlan marad. és a tudomány sem ké
pes módosítani rajta.
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Bh-pozitfvok és Rh-negatívok.

Az utóbbi 25 esztendő legnagyobb jelentőségű vércsoport-felfede
zése, az "Rh-vércsoportrendszer" színtén Landsteiner nevéhez fűződik.

Eszerint a fehér emberek 85%-ának vörösvértesteíoen előfordul az Rh
nak nevezhető anyag (voltaképp több egymástól megkülönböztethetővál
tozatban), 15%-nál viszont hiányzik. Vannak tehát "Rh-pozitív" (Rh+)
és "Rh-negatív" (Rh-) emberek. Az Rh betűjel a bundermajom latin
"Rhesus" nevének rövidítése, minthogy e majomfaj vérére is szükség
van a vizsgálathoz szükséges segédanyag előállításánál.

"Anti-Rh" eleve senki vérében sincsen, de egy idő múlva szabály
szerűen megjelenik az olyan Rh-negatív egyén vérsavójában, aki már
egyetlen alkalommal is Rh+ embervért kapott. Rh-negatív embernél te
hát az Rh+ vér senuni bonyodalmat sem okoz az első vérátömlesztés al
kalmával, sőt talán még a második vagy a harmadik alkalommal sem, ha
a továbbiak viszonylag hamar követik az első vérátömleszt-ést. Hosszabb
idő múltán azonban már nem ismételhetjük meg kockázat nélkül az Rh+
vér adását, mert az előzőleg kapott Rh anyag a ezervezetet ellenanyag
termelésére serkentette. Azóta annyi "anti-Rh" lehet a vérsavóban. hogy
az átadott Rh+ vörösvértestek festékanyaga feloldódik, és méregként
hat. Megfigyelték azonban, hogy terhes nőknél olykor már az első vér
átömlesztés alkalmával jelentkezik ez a "hemoliziJs"-nek nevezett árta
lom. Vérükben tehát már van "anti-Rh", noha termelésére nem külső ok
serkentette a ezervezetet. Ilyen esetben az Rh-negatív leendő anyának
volt már (vagy éppen van) Rh+ magzata, és a magzat vére szerepelt
serkentőként.

A közhiedelemmel ellentétben tudnivaló, hogy az anyának és a méhé
ben fejlődő magzatnak nincs közös vérkeringése. Anya és magzata tehát
egymástól különböző vércsoportoloba tartozhat. Táplálékkal és oxigénnel
természetesen az anya vére látja el a magzatot, de kettőjük vére nem
keveredik. A szükséges anyagcsere a méhlepényben, érfalakon át bonyo
lodík le. Mégis megtörténhet. hogy az Rh+ magzat vörösvértest-anya
gából valahogy átjut az Rh- anya vérébe annyi, amennyi megindítja az
anyai szervezetben ,az "anti-Rh" termelődését. Igy már méregként hat az
Rh+ idegen vér, amelyet az anya esetleg vérátömlesztésben kap. Meg
felelő gondossággal (ha az anyának nem Rh+, hanem csakis Rli- vért
adunk), elejét vehetjük a mérgezésnek, és a vérátömlesztés nem jár koc
kázattal.

Eszleltek azonban egy másféle bonyodalmat Vs, amelyet már ko
rántsem ily könnyű elkerülnünk. Az "anti-Rh" anyag az anya vérsavó
jából könnyűszerrel átszivárog ,a méhlepényen át az Rh+ magzat vé
rébe, és ott oldja a vörösvértesteket. Ezúttal tehát a magzat mérgező

dik, mégpedig a saját vörös vérfestéke által. Elsőízbení terhesség ide-
jén az anya véréből átszívárgó ellenanyag még oly kísmennyíségű, hogy

.kárt nem okoz; a második magzatra vagy a továbbiakra azonban végze-
tes lehet. A magzat elhal és elvetél. esetleg halva születik vagy oly sú
lyos sárgasággal, vérszegénységgel és egyéb károsodásokkal. hogy hama
rosan elpusztul, illetve csak csekély százalékban és többnyire súlyos utó
következmények árán marad életben. Merész beavatkozással, az újszü
lött vérének azonnali kicserélésével legújabban már csaknem mindig
megmenti az orvostudomány a kisdedet. Hogy utokövetkezmények nél
kül-e, még erősen kérdéses.
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A magzat pusztulásával, illetve ,,az újszülöttek hemolízíses betegsé
gével" kapcsolatban felmerül a szülői felelősség kérdése, és hozzá az er
kölcsi problémák egész sorozata kapcsolódik. Kitűnt az eddigiekből, hogy
bonyodalom akkor kezdődhet, ha Rh- anyának Rh+ magzata van. Mint
hogy a gyermekek a pozitív vagy negatív "Rh jelleget" szüleik valame
Iyíkétől öröklik, baj csak úgy merülhet fel, ha az apa volt Rh+. Első lel
kiismereti kérdésünk tehát, hogy a fenyegető veszélyek ismeretében er
kölcsileg megengedhető-e Rh+ férfi házassága Rh- nővel. Csakis ebben
az esetben beszélhetünk "Rh-össwférhetetIenségról". Az ellenkező eset
(Rh- férfi és Rh+ nő házassága) a kérdés szempontjából veszélytelen.

A moralista "modellje"

A probléma megoldása előtt érdemes egy-két szót ejteni arról, hogy
a megengedhetőség elbírálásánál milyen módszerrel jut el eredményei
hez a moralista, az erkölcstudomány szakembere. A műhely titkába ve
tett bepillantás bizonyára érdekeini fogja az olvasót. A moralista a neki
feladott kérdéssel ún. "modell-gondolkodáshoz" folyamodva birkózik meg.
A valóságban adódó bonyolult helyzet mását ("modelljét") megépíti ál
talános erkölcsi fogalmakból ; erről a modellről aztán már könnyűszer

rel mond ítéletet akár a természetes erkölcs, akár a kinyilatkoztatott
erkölcs igazságainak fényében. Az ítélet valóságértéke természetesen attól
függ, hogy a szerkesztett modell mennyíre vág egybe a valósággal. Ha
a monalistának például a kamatkövetelés erkölcsi megengedhetőségekér
désébe' J kell szakvéleményt mondanía, és hozzá azt a modellt építi meg,
hogy a kamatüzlet nem egyéb, mint "nemlétező dolog áruba bocsátása",
akkor ezen az alapon elitélheti az egész rnodern hitelügyet a részvény
társasági jogtól a kamatozó takarékbetétíg, Ma azonban már tudjuk,
hogy az említett modell csak a középkori gazdaságtörténet egy bizo
nyos szakaszában fedte a valóságot. Az erkölcstudományi munka igazi
nehézsége tehát nem az ítéletmondás (az elvek alkalmazása), hanem a
modell megépítése, mert annak tartalmaznia kell az esetleg igen bonyo
lult valóság minden lényeges vonását. Különböző tudományos szakmák
tárgybavágó eredményeinek ismerete mellett olykor mélyreható lélekis
meret kell hozzá. Ez az utóbbi .a moralístánál ugyanoly mértékben szük
séges, mint amennyire a történettudósnál elengedhetetlen.a történést
újraalkotó fantázia. Sem ezt, sem a moralista valóságérzékét nem lehet
könyvekből megtanulni vagy katedráról megtanítani. Születni kell rá, és
sokat tapasztalni hozzá. E rátermettség 'és a szakmai tudás különböző fo
kának rnegfelelően ugyanegy problémára egymástól eltérő megoldásokat
adhatnak a különböző moralisták. A tudományos alázat kívánja tehát,
hogy mindegyikük némi" fenntartással adja elő döntését: "salvo meliore
iudicio" (,rhacsak mások helyesebben meg nem ítélik az esetet"). A gya
korlatban persze nyugodtan ráhagyatkozhatunk egy-egy elismert mora
lista vagy a többség szakvéleményére. hiszen nincs más eligazítönk.
Mégis sokkalta nagyobb biztonságot ad, ha tudjuk, hogy esetleg már az
egyház is ugyanoly értelemben nyilatkozott, ha nem is végérvényes dön
téssel. Az Rh-összeférhetetlenség problémáiban eddigelé nem hangzott el
egyházi döntés.

"Rh-oo.szeférhetetlen" személyek házasságkötésének erkölcsi megíté
léséhez a következő modellt szerkeszthetjük. Maga a házasságkötés. és
vele a Teremtő szerit tervci szerint való nemi élet vállalása, magában
véve kifogástalan, sőt szerit dolog, katolíkus felfogás szeririt akkor is, ha
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nem keresztény házasfelekről van szó. Ekifogásbalan életformából (mint
okból) két következmény származik (mint okozat), még pedig egymástól
függetlenül: egyrészt a házasfelek boldogulása míndama lelki, testi és
gazdasági javak birtokában, amelyeket együttélésük magával hoz; más
részt oa születendő második. (és többi) gyermek életének vagy testi-lelki
épségének bizonyos fokban valószínű károsodása. A házasélet akarása
tehát ebben az esetben egyúttal oa ezerencsétlen következmények kocké
zatának vállalása is. Mindenesetre helyes, ha eugenikaí okból (a jövő

nemzedék élete és _épsége érdekében) az érdekeltek lemondanak az ilyen
házasságkötésről. Amde a kockázatos vállalkozások eleve még nem fel
tétlenül erkölcstelenek. Megengedhetőségükhözelsősorban az szükséges,
hogy a kívánt jó ne a vállalt rosszból következzék. A rosszat sem cél
ként, sem eszközként nem szabad akarnunk.' A jó oél ugyanis sohasem
ezentesít bűnös eszközt; világosan tanítja ezt a természetes erkölcstan
csakúgy, mint Szent Pál az újszövetségi kinyilatkoztatásban (Róm. 3, 8).
Csakhogy az Rhr-összeférhetetlenek házaséletében szó sincs az ilyen ok
sági egymásutánról, vagyis a jó nem la rosszból származik. Hiszen nem
a gyermek halála vagy kisebbértékűsége eredményezi a családi boldog
ságot; inkább a hátrányára van. Ebből a szempontból nézve tehát nem
lehet lelkiismereti akadálya a házasságkötésnek. Amde az erkölcsös koc
kázatvállalásnak egy másik feltétele is van.. A várható jó kövotkezmé
nyek értékének arányban kell állnia a várható rossz következmények sú
lyos voltával. Minél nagyobb kár fenyeget, csak annál nagyobb jó érde
kében szabad oa kockázatot vállalnunk; viszont annál kisebb jó elégsé
ges, minél kevésbé valószínű a szarencsétlenség bekövetkezése. Pusztán
a sport örömei kedvéért pl. még nem lesz erkölesössé egy nagy való
színűséggel életveszélyes hegyi túra vállalása; megengedhető viszont, ha
a résztvevők felkészültséget és idegállapotát tekintve már valószínűtlen a
katasztrófa. .

Az Rh-összeférhetetlenek házassága egyáltalán nem mindig jár nem
kívánatos következményekkel. A számadatok szerint az összes házassá
goknak rníntegv l2%-ában van Rh- nőnek Rh-l- férje, és 100 találomra
"ett gyermek között 10 olyan Rh+ újszülöttnek kell lennie, <akinek
anyja Rh-. Ezzel szemben az újszülöttek hemolízíses betegségének elő

fordulása sokkalta ritkább. Kétszáznál is több terhességreesik egyetlen
eset, nem pedig minden huszadíkra, mint várhatnők. Ez azért van így,
mert az Rh-összeíérhetetlenek házesságának jelentős számában a gyer
mekek. <az anya Rh- jellegét öröklik, és ez már eleve kizárja a károso
dás veszélyét, Ha az Rh+ férfi a szülei egyikétől sem örökölt lappangó
Rh-negatív sajátosságot (örökléstani kifejezéssel szólva : ha .Jromozígóta"),
akkor minden gyermeke Rh+ lesz; ellenkező esetben azonban egyforma
valószínűséggel lehetnek Rh+ és Rh- gyermekei. A férfiak öröklött Rh
alkata megfelelő vérvizsgálattal tisztázható. De ha az Rh- anyának' Bh-l
magzata lesz is, oa károsodás veszélye csak az első (esetleg csak a máso
dik) Rh-l- terhesség után kezd fenyegetni, és akkor sem biztos, - kü
lönösen, ha az anya nem kapott előzetesen Rh+ vérátömlesztést. Mo
dern orvosbiológiai elképzelés szerirrt a magzatot atomi vékonyságú
"ion-hártya" védi,és - amig épségben van - gátat vet a káros Rh
ellenanyag behatolásának.

1000/0-os biztonsággal különben is csaknem lehetetlen lenne megfe
lelő vércsoportú házastársat választanunk. Az Bh-összeférhetetlenség okoz
ta magzati károsodáshoz teljesen hasonló magzati ártalom ritkán bár, de
felléphet olyankor is, ha a házastársak a klasszikus ABO vércsoportrend-
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arerben, vagy egyéb rendszereken belül tartoznak különböző vércsoport
hoz. Az ABO rendszerben száznál több összeférhetetlenségi károsodás
ról tud az orvosi szakirodalom (az anya többnyire O vércsoportú volt);
az S vércsoportban ritkán, az M-ben és a kis s-ben igen ritkán fordult
elő ily eset; N-összeférhetetlenségről ninosen tudomásunk. Az összes
lehető ártalmak megelőzése tehát meghaladja az emberi lehetőségeket,

Emberfeletti teljesítmények pedig nem követelményei az ember erkölcs
tanának.

Az Rh-összeiérhetetlenek házasságának megengedhetőségéről tehát
ez a véleményünk, mint a különböző vallású személyek házasságra lépé
séröl: vagyis az eset a továbbiakban a vegyesházasság ..modellje" szerint
kezelhető. A vegyesházasságot tiltja az egyház oa hitheli elközőmbösödés

veszélye miatt, továbbá a gyermekek katolíkus nevelésének hiányos
ságai s a házastársak világnézeti- és erkölcsi-felfogásbeli összhanghiá
nya miatt - nohra mindez nem bizonyos, csak többé-kevésbé valószínű.

Rh-összeférhetetlenék házasságánál legalább ugyanígy fenyeget a gyer
mekek egy részének egészségi ártalma, és várható vele kapcsolatban a
házasfelek lelki és erkölcsi válsága. Ha tehát jelentős ok nem ajánlia a
házasságot. az Rh-fuszeférhetetlenséget voltaképpen házassági akadály
nak kell tekintenunk, de nem egyházi. hanem természeti [ocon. és nem
érvényteleníto. hanem osak tiltó jelleggel. A vegyes vallás akadálya alól
az egyháztól f,,·lmentÉst kérhetünk, ha a házasságot komoly ok javallja
és a lelki ártalmaknak okosan elejét vesszük. Az Rh-összeférheiE'tlens.ég
biológiai veszélyét megszüntetni nem áll rnódunkban. De tekintélyi szó
nélkül is felmentve érezhetjük magunkat az ..akadály" alól, ha egyéb
ként igen szerenesés, boldog házasság igérkezik: a leendő házastársak
egyénisége annyira egymásnak való, Ó8 annyira értékes is egymás szá
mára, hogy ez a "szituáció" érdernessé teszi a kockázatvállalást. Ilyen
kor erkölcsileg és jellemileg is felkészültnek kell lenndük, hogy szükség
esetén válság nélkül viseljék házaséletük folyamán az áldozat és lemon
dás terhét. Ugyanekkor természetesen gondoskodniuk kell, hogy az eset
leges biológiai veszedelmek ds kellőképp ellensúlyozva legyenek. Köny
nyebben a lelkükre vehetik a házasság kockázatát azok, akiknek állan
dóan kezük ügyébe esik egy vizsgáló laboratórium a leendő anya véré
nek ellenőrzésére, vagy könnyen elérhető a megfelelőerr Ielszerelt kór
ház, ahol esetleg koraszülést lehet levezetni, hogy a magzat minél rövi
debb időn át mérgeződjék, és ,az újszülötton is végre lehet hajtani a ki
eseréléses vérátömlesztést. Ahol ilyen - jelenleg még átlagon felüli 
orvosi ellátottság rendelkezésre nem áll, ott jóval súlyosabb okoknak
kell javallani a házasságkötést, mint egyébként. A megfontoltan házasodó
ember előzőleg úgyís sok mindent mérlegel, Köteles tehát ezt a szem
pontot is rnérlegelni.

Felelősség a párválasztásban és házaséletben.

Az alapvető kérdésre adott válasz után könnyebben feleletet adha
tunk a probléma további elágazásaira. Fontos, hogy a vércsoportbeli
hovátartozás már a keresztény felelősséggel történő párválasztásnál is
meretes legyen. Minden házasulandó férfiúnak és nőnek tudnia kellene,
hogy melyik Rh-csoportba tartozik. Kötelességük idejében közölni is egy
mással a tényállást, hogy tudják, mire vádlalkoznak. és esetleg milyen
áldozattal jár majd házaséletük. Megfelelő egészségügyi felvilágosító
szolgálatnak kellene gondoskodnia a valósághoz hű, de rémlátásoktól
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mentes ,tájékoztatásról. Hazánkban jelenleg nincs kötelező orvosi vizs
gálat a házasság előtt; de tudomásunk szerint a készülő új törvény ismét
bevezeti majd, és a vércsoportok vizsgálatára is kiterjeszti. Kórházak
vagy rendelőintézetek igénybevételével addig is ki-ki elvégeztetheti a
szükséges laboratóriumi vizsgálatot. Ha Rh-összeférhetetlenség derül ki,
ez - nézetünk szerínt - teljesen elegendő ok a jegyesség jelbontására.

Az Eszakamerikai Egyesült Allamokban egyes bíróságok válóoknak
tekintik a női szervezet Rh-elienanyag termelésat. A katolíkus egyházi
jog és a keresztény házassági erköles nem ad a válásra lehetőséget (leg
feljebb megkötött házasság, de meg nem kezdett házasélet esetén). Arra
sem, hogy a gyermekre vágyó asszonyt mesterségesen termékenyítsek
meg Rh-negatív idegen férfitől származó csíraanyaggal. Indokolt azon
ban, hogy az Rh-ooszeférhetetlen házastársak azonnal áttérjenek házas
életükben az időszakos megtartóztatásra, mihelyt a nőnél ellenanyag
termelés kezdődhet. Ettől fogva tehát alkalmazkodhatnak azokhoz a sza
bályszerűen ismétlődő időszakokhoz, amelyekben a megtermékenyülés a
legkevésbé valószínű." így a legcsekélyebbre korlátozzák a kockázatos
terhesség eshetőségét. A születésszabályozás e módját nevezik az angolok
"ritmus-módszernek". A jó cél azonban születésszabályozás esetén sem
szentesít akármely eszközt. A terhesség megszakítására ilyenkor sem ád
a keresztény erkölcs lehetőséget, és a fogamzás meggátlására sem sza
badítja fel a házastársakat. Egy nagy amerikai szekta ("Church oI Christ,
Scientíst") ajánlja ugyan a fogamzásgátló, .meomajthusíánus" módszere
ket, a katolíkus egyház azonban mindig igen világosan és határozottan
állást foglalt e kérdésben (például XI. Pius "Casti connubii" kezderűkör
levele 1930-ban). Akik tehát már házasságra léptek, és az éveken át gya
k.orolt teljes önmegtartóztatáera nem éreznek erkölcsi hivatottságot, le
gyenek: annyira gondosak. amennyire az egyház tanítása megengedi, a
többit pedig bízzák a Gondviselésre, és fogadják el Isten kezéből aján
dékként vagy keresztként, ha mégis újszülöttük érkezik. Ha aház.asu
landék e tekintetben nem értenek teljesen egyet, a jegyességet minden
esetben fel kell bontani. A fontos kérdés megbeszéléset semmiképp sem
hagyhatják a házasságkötés utánra.

Rh-összeférhetetlen házastársak (Rh+ férfi és Rh- nő) indokolt eset
ben már házaséletük kezdetétől gyakorolhatják az időszakos megtartóz
tatást. Szó lehet erről, ha ra nő alkati szempontból gyenge vagy kevésbé
fejlett úgy, hogy magzatait eleinte még valószínűleg nem volna képes
kihordani. A magától megszakadó terhesség is, sajnos, már elindíthatja
az Rh-ellenanyag termelődését. és ez oa későbbi, kihordható magzatok
ártalmára lehet. Az asszonynak ilyenkor lehetőleg erősödnie kell néhány
éven át az első gyermeke érkezéséig. De olykor pusztán lelki. ok is in
dokolhatja a "ritmu.">-módszerrel" kezdett házaséletet. Férj és feleség
érzésvilágának összehangolódása néha évekig tartó normális házaséletet
kíván; jó tehát, ha ezt minél később zavarják meg a második gyermek
érkezésénél esetleg jelentkező ártalmak vagy legalábbis félelmek. Tehát
már a "csaIádtervezésnél" tekintetbe kell vennünk az Rh tényező sze
repét.

Ily ősszefüggésben fokozott jelentőséget nyer az Rh-negatív nők

házasságelőtti tiszta élete. Egy-egy futó kalandnál a partnerek: nem elő-

• Obmacht Nándor: A keresztény házasság égető kérdéseiről. Vigilia, 195:2 (rnárc.)
U7-U4.; Surányi és Tóth: G~'ermekáldás a mai katoríkus házasságban. VIgIlla, 1959
(jIU.) 3918--405.
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zetes vérvizsgálat alapján válogatják meg egymást. Igy könnyen meg
történhet, hogy az Rh- nő Rh+ magzattal esik teherbe. Ez már serkent
heti szervezetét ellenanyag-tartalmú vérsavó termelésére még akkor is,
ha a terhességet műtéttel megszakítják, vagy magától, elvetéléssel vég
ződik. Ha ilyen nő utóbb házasságra lép, már első gyermekénél fellép
het az újszülöttek hemolízises betegsége. Lelkiismeretben súlyosan kö
teles tehát leendő házastársát előre figyelmeztetni a fenyegető veszélyre,

"De lege ferenda"

Befejezésül felvetődik még a kérdés, hogy lehetséges-e és érdemes-e
.az Rh-összeférhetetlenséget valahogy a házasságkötés érvényének felté
telévé tenni. A katolikus egyház törvényhozása jelenleg nem ismer ilyen
házassági akadályt, de máris lehetövé teszi, a Iatín-szertartásúaknál, hogy
a házasságra lépő személy önhatalmúlag feltételtől tegye függővé jogi
akaratát, vagyis beleegyezését a házasságkötésbe és így magát a házas
sági kötelék létrejöttét is (1092. kánon 4). Ha a feltételt a házasságkötés
szertartásában is nyilvánítani akarja, míndenesetre a megvésfőpásztor

hozzájárulására van szükség. Házasságkötéskor tehát lehetséges ily fel
tételt szabni: .Feleségül veszlek, ha nem vagy Rh-negatív", vagy pedig
"ha nem vagy már hajlamosírva Rh ellenanyag termelésére"; illetve
"feleségül megyek hozzád, ha nem vagy Rh-pozitív", vagy pedig "ha tőled

Rh-negatív gyermekeim is származhatnak", Ilyesféle kikötések esetén a
házasság létrejötte attól függött, hogy a feltétel teljesült-e már a házas
ságkötés pillanatában, vagyis - amint a törvény mondja - "a jelen
ben" (conditio de praesenti). A házasélet tehát osak akkor kezdhető el,
midőn a kedvező laboratóriumi lelet a feltételt szabó félnek is tudomá
sára jutott. Ezáltal értesült ugyanis házas állapotának létrejöttéről. Ren
des körülmények között azonhan értelmetlen ostobaság volna az efféle
feltételes házasságkötés, hiszen alkalom már előzőleg bőven nyílik a lelet
megszerzésére.

Az államok törvényhozóit itt-ott eddig is foglalkoztatta a gondolat,
hogy az Rh-összeférhetetlenséget annak rendje és módja szerint házas
sági akadállyá nyilvánítsák. Az egyházi jogalkotásban sem lenne ez le
hetetlen. Az egyház törvénykönyvében foglalt házassági akadályok rész
ben megtorló jellegűek (például nem köthetnek érvényes házasságot,
akik hitves gyilkosságban segítették egymást), részben károknak óhajt
ják elejét venni (rokonházasság érvénytelensége), részben felelősségtu

datra nevelő jellegük is van (korhiány, vegyesvallás akadálya). Az Rh
összeférhetetlen házasságok tilalma vagy érvénytelenné nyilvánítása mind
megelőzés, mind nevelés szempontjából hasznos volna. Általános tör
vénybeiktatása ellen arra lehetne hivatkozni, hogy a szükséges vérvízs
gálatot végző intézmény nem mindenhol esik a felek keze ügyébe. Csak
hogy az egyháznak módjában áll az akadály hatályát helyhez kötni, pél
dául az olyan országok területére korlátozní, ahol az állam maga is el
ismer ilyen akadályt, vagy ahol amúgy is kötelező a házasság előtti vér
vizsgálat. Ilyen korlátozás nem volna példátlan. Állami jogalkotáshoz
igazodó, tehát világi törvényt "kanonizáló" egyéb házassági akadálvok
jelenleg is vannak az egyházi jogban (1059. és 1080. kánon). Az akadály
nak amúgy sem volna különösebb jelentősége a kevésbé haladott orszá
gokban, hiszen az Rh-~zeférhetetlenségcsak a fehér ember problémája.
Az ÖSS~ színesbőrű emberfajták Rh-pozitív,*. Európában az Rh-nega
tívak százalékaránya a baszkoknál és a belgáknál a legmagasabb .


