
MONORY M. ANDRÁS
- llLLMANN J. A

Mit jelent ma keresz
tény etikát tanítani?

Milyen problémák jel
lemzik az ezredforduló
kultúráját?

Az utóbbi évtizedek ku
tatási eredményei és
technológiái nyomán
mennyiben kellett átér
telmezni a hagyomá
nyos megközelítéseket?

AVIGILIA BESZÉLGETÉSE

Somfai Béla teológussal
1969-től tanítok keresztény etikát Torontóban, illetve a 90-es évek
elejétől Magyarországon is. Ez állandó kihívást jelent, mert az egy
házi tanítás a gyorsan változó és mozgó világban lépten-nyomon
szembesül azzal a problémával, hogyan képviselje és írja le érthető

nyelven a zsidó-keresztény erkölcsi hagyomány lényegét.

A kínaiak, ha valakinek nem a legjobbat kívánják, a nálunk meg
szokott kifejezések helyett azt mondják: élj érdekes időket. Az ér
dekes időnek ugyanis az a sajátossága, hogy állandóan változó,
kiszámíthatatlan és bizonytalan. Ezt el lehet mondani a mai világról
is. A posztmodern világban megvan a hajlandóságunk arra, hogy
a valóságot részeire bontsuk, és más módon újra összerakjuk. Ez
hol sikerül, hol nem: összeillő és össze nem illő tényezők jelennek
meg például a házasságról, a szexuális életről vagy az élet végéről

kialakult álláspontok újramagyarázásában. Példaként Picasso nevét
említhetném, aki már a század elején a maga művészi alkotásaiban
részeire bontotta a valóságot, az emberi testet, és a k ül önböző test
részek különböző módon kerültek újra egységes képbe. Ebben az
után az, amiből kiindult, vagy f ölismerhető. vagy nem, de minden
képpen szép és érdekes üzenetet közvetít. Ami az erkölcsteológiát
illeti: a mai világban a rohamosan gyarapodó ismerethalmaz rá
kényszerít bennünket, hogy újra és újra fölvessük az alapkérdése
ket, amelyeket egy egészen más világban vetettek föl először, és
amelyekre a válasz egy más világban született meg. Ennek az újra
magyarázása, újraértékelése és érthetővé tétele az, ami érdekessé
teszi a szakmánkat, beleértve a veszélyeket is.

A 20. század második felében az élettudományok területén robba
násszerűen fölhalmozódó új ismeretek megv áltoztatj ák az ember
képet, gazdagítják és sok szempontból befolyásolják az emberi kö
zösségeket. Számunkra különösen érdekesek az élet kezdetével és
végével kapcsolatos kérdések. A hagyományos erkölcsteológia ki
indulópontja ugyanis mindig a kinyilatkoztatás, tehát amit Isten, a
teremtő Isten számunkra közölni akart, és amit Jézus Krisztuson
keresztül a keresztény egyház megismert Isten jóságáról, igazságá
ról. Az élettel és a halállal kapcsolatos kérdésekről kialakult tradi
cionális keresztény tanítás, erkölcsrendszer azonban egy más isme
rethalmazra épült. Manapság tudjuk, hogy a DNS vágható, mani
pulálható, egyes sajátosságok átültethetők növényekből állatokba,
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Az éLet aLapjait érint8
beavatkozásokkaL mamár
küLön szakág,a tnoeiika
fogLaLkozik. Mi történik
ezen a területen?

állatokból növényekbe és így tovább. A történelem tanúbizonysága
szerint amit az ember meg tud tenni, azt előbb-utóbb meg is pró
bálja. A teremtéstörténetben ezt a bűnbeesésről szóló tanítás jeleníti
meg. Az élettel kapcsolatos alapvető etikai kérdés tehát számunkra
az, hogy ha lehetőség nyílik például az ember klónozására, akkor
ez megtehető vagy sem. A modernebb kérdésfelvetés viszont azt
firtatja, lehet-e valamilyen irányt szabni a fejlődésnek ezeken a te
rületeken a célból, hogy az ember a maga emberi gazdagságában
biztosan fejlődhessék és gazdagodhassék.

Három lényeges problématerületet tudnék kiemelni. Az első a ge
netikus terápia, mely a fölismert rendellenességek genetikus meg
határozóit igyekszik korrigálni az érintett egyén, de még inkább a
születendő leszármazottak esetében. Ennek elvben nincs erkölcsi
akadálya, Il. János Pálnak az élet evangéliumáról szóló enciklikája
is megengedi a terápiát, föltéve, hogy az a veszélyek és a haszon
kedvező arányának lehetőségéreépül, és kizárja, hogy emberi életet
csakis kísérletezés céljára használjon föl. Tehát a genetikus terápia
lényegében az orvosi terápia elismert és már elfogadott céljait
igyekszik megvalósítani, és az abban kialakult feltételek szerint sza
bályozható, irányítható.

A másik terület a kívánatos tulajdonságok kifejlesztésén mun
kálkodó eugénia. E körül már komoly viták folynak. Védelmezői

szerint az eugénia céljai megfelelnek a nevelés általános céljainak.
Végső soron a nevelés is arra irányul, hogy kedvezőbb sajátosság
gal rendelkező újabb nemzedékeket vezessünk be a társadalomba.
A genetika is ezt iparkodik elérni, csak más eszközökkel, bizto
sabban és hatékonyabban. Én a köztük lévő lényegi különbségek
ből kettőt emelnék ki. Egyrészt minden nevelő tudja, hogy igye
kezete eredménytelen, ha a nevelendő alany szabad beleegyezését
nem sikerül valahogyan megnyernie. A pedagógiai munka tehát
személyek kölcsönös kapcsolatának keretei között folyik, és csak
úgy ér el eredményt, ha a fiatal nemzedékek tagjai belátják, hogy
ez az ő érdeküket szolgálja. Genetikus manipulációval kifejlesz
tendő kedvező sajátosságok esetében ilyen szabad beleegyezésről

nincs szó, mivel az egyén, az egyed még nem jött létre. Másrészt
mik azok a kívánatos sajátosságok, amiknek társadalmi és egyéni
haszna ajánlatossá tenné ezeknek a céloknak a megvalósítását?
Minden szülő fejében megfordul, milyen jó is lenne, ha a gyer
meke Einstein intelligenciájával rendelkezne. Ugyanakkor mit
érünk el vele, ha ezek a módszerek hatékonnyá és elérhetővé vál
nak, s az általános intelligenciahányados egy adott társadalomban
a korábbinál jóval magasabb lesz? Bizonyos, hogy megnövekszik
a szociális rétegek közötti különbség: azok, akik szert tudnak ten
ni erre a genetikus előnyre, sokkal kedvezőbb helyzetben lesznek,
mint azok, akik ennek lehetőségétől elesnek. A gazdasági élet ro
hamos fejlődésének - ez ma már nagyon jól látszik - egyik leg-
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Ez utóbbí tekintetében
feltehet5en nem csak a
tradícionális nyelvezet
jelent nehézséget.

nagyobb terhe pontosan szegények és gazdagok közötti rohamo
san növekvő szakadék.

A harmadik terület, amit emIítenék, az emberklónozás. Itt nem
gyakorlati célokról, inkább a kutatók elméleti kíváncsiságáról van
szó, Elképzelhető, hogy valóban szükség van az ember fejlődésé

hez, az emberi személy létrejöttéhez szükséges körülmények mes
terséges reprodukálására, netán megváltoztatására, mert így köze
lebb kerülünk a titok nyitjához. E ponton azonban a zsidó-keresz
tény hagyománynak egy nagyon lényeges, alapvető meggyőződé

sét kell a végsőkig védeni: az emberi méltóság legfőbb garanciája
nem az ember létrejöttének előnyös feltételeit biztosító technikai
ismeret, hanem az a tisztelet és megbecsülés, amivel a társadalom
jövendő tagjait várjuk, befogadjuk. Ehhez viszont szeretetre van
szükség, ezért kap olyan komoly hangsúlyt a férfi és nő közti
szeretetkapcsolat kifejezése és megünneplése. Az ember szűle

téséhez egyedül méltó feltétel, hogy szeretet kifejezésének a gyü
mölcse legyen, amint Isten is szeretetből teremtette a világot és
benne az embert. Ez az egyik alapköve a zsidó-keresztény er
kölcsfelfogásnak. Így azután szétválaszthatatlanul összekapcsoló
dik a bioetika, ennél fogva a genetika, de a reprodukciós techno
lógia alkalmazása is a kinyilatkoztatásból tanult értékszemlélettel,
és annak a mai kor számára érthető kifejtésével.

Míg az ártatlan emberi élet kioltására nagyon sok kivételt engedett
meg a vallásos közösség, a jogos önvédelemtől kezdve az igazságos
háborúig, halálbüntetésig, addig legalábbis a legkonzervatívabb és
legkövetkezetesebb hagyományrendszer, a római katolikus és lé
nyegében a bizánci keresztényerkölcsszemlélet ma is látszólag me
reven ragaszkodik ahhoz, hogy az életadás és a házastársak közti
szexuális aktus elválaszthatatlan egymástól. A hagyomány a kér
dést lényegében egy dimenzióban látta. A házasságot a reneszán
szig - ekkor jelenik meg Petrarca verseiben az egyéni öntudat és
szerelem - nem kötötték a szerelemhez. Előtte az emberek, ahogy
a japánok még ma is, egy törzsnek, egy vallásos közösségnek vagy
egy nemzetnek a tagjaiként értelmezték önmagukat, és ennek az
érdekei szabták meg az erkölcsfelfogásukat is. A zsidó társada
lomban, a patriarkális társadalmi rendszerben az asszony, a feleség
a férje tulajdona, gyermekeivel, állataival, jószágával és házával
együtt. Hosszú fejlődési folyamatot igényel, hogy innen eljussunk
a modem szexuális felfogásig.

A modem gondolkodásmód kialakulásában két meghatározó
tényezőt lehetne megjelölni. Az egyik a freudi emberkép, amely
kétséget kizáróan bebizonyította, hogy az ember szexualitása nem
egyrétegű jelenség, képesség, nem csak a reprodukciót, nem is
csak a gyönyört, a kielégülést, sőt nem is csak a szeretetet szol
gálja, hanem olyan tényező, mely minden emberi kapcsolatban
szerepet játszik. Manapság a teremtéstörténetet is ennek fényében
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magyarázzuk. Isten férfinak és nőnek teremtette az embert, a ket
tőt együtt alkotta saját képmására, együtt áldotta meg, és mondta:
sokasodjatok, szaporodjatok. Őróluk mondta, hogy a férfi elhagy
ja apját és anyját, és a kettő egy testté lesz. Ebből kell kiindul
nunk, tehát vissza kell térnünk a legelső megnyilatkozásra ahhoz,
hogy megértsük a mai helyzetben a zsidó-keresztény etika alap
feltevését.

A freudi elmélet mellett a másik kiváltó tényező az orvostudo
mány ismereteinek rohamos gyarapodása. Ma már tudjuk, hogy
nem minden szexuális aktusnak természet adta célja a fogamzás.
Az 1920-as évektől kezdve bizonyítható, hogy az emberi termé
kenység ciklikus természetű, és egy termékenységi ciklusban csak
3-4 olyan nap van, amikor adott a fogamzás lehetősége. Ennek az
ismeretnek a birtokában nem könnyű megmagyarázni a modem
világ számára, hogy a szeretetet, a szexuális szerelem kifejezését
és az életadást ezután is egységes problémának kell tekinteni. Er
ről nem mondunk le. A kérdés csupán az, hogy le lehet-e bontani
a házassági szerelemkapcsolatot egyetlen vagy sorozatos szexuális
aktusra, vagy az egész kapcsolat természetét kell tekinteni, és
azon belül megítélní vagy kiértékelni, hogy megvannak-e azok a
feltételek, amelyek a gyermek méltóságát, biztonságát szavatolják.
Itt elmondanék egy Kaliforniában történt esetet. 1992-ben vagy
93-ban egy házaspár tizennyolc éves leánygyermeke egy egészen
sajátos immunológiai probléma következtében életveszélybe ke
rült. Kizárólag a csontvelő-átültetés segíthetett rajta. Donorként
csak közvetlen, női hozzátartozó jöhetett szóba, akinek hasonló
genetikus információrendszere van. Csakhogy ilyet nem találtak.
A szűlők ekkor úgy döntöttek, hogy világra hoznak egy leányt
testen kívüli mesterséges megtermékenyítéssel. Ahhoz, hogy való
ban lány foganjon, ma már rendelkezésre áll a megfelelő techni
ka. A terhesség 12-16 hete között szűrővizsgálattal megbizonyo
sodtak arról, hogy a magzat a csontvelő-adományozáshoz szüksé
ges genetikus feltételeknek eleget tud tenni. Ez volt a szerencséje:
Alissa világra jöhetett. Később megtörtént a csontvelő-átültetés,

így a nővére is megmenekült. Az eset óriási port vert fel a sajtó
ban, de a szakirodalomban is. Erősen támadták a szülőket, mond
ván, hogy nem lehet valakit ilyen célnak alárendelve világra hoz
ni. Ök azzal védekeztek, hogy egyrészt ennek ellenére nagyon
szeretik kisebbik leányukat, másrészt Alissa már kisgyermekként
nagy jótéteményt, hősies cselekedetet hajthatott végre, amire min
dig büszke lehet. Ez igaz is. Mindamellett az ember méltósága
csorbulhat úgy is, hogy fizikai kár nem éri, sőt szolgálata jutal
maként bizonyos előnyökre tesz szert, létét azonban nem önmaga
értékének, hanem annak köszönhette, hogy más élete megmenté
séhez alkalmas eszköznek bizonyult. Itt a probléma lényege, és
ezért hangsúlyozza a hagyományunk, hogy az életadást össze
kell kapcsolni a szeretet spontán kifejezésével. Ez azonban nem
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A párkapcsolaiok: prob
lémái legélesebben acsa
ládok felbomlásában je
lentkeznek. Milyen ta
nácsokkal tudamorálteo
lógia e téren swlgálni?

Ma nemcsakazéletkez
dete, de a vége is viták
kereszttüzében áll. Mo
rálteológusként hogyan
tud érvelniakülönböző,

alkalmasint eltérő kul
túrakan alapuló felfogá
sokkai szemben?

jelenti azt, hogy a modem világ minden szexuális kérdésében ki
alakítottuk azt a nyelvet, melynek segítségével sikerül megértet
nünk, hogy a szexualitás más megnyilvánulási formái mögött is
emberi kapcsolatteremtés a cél.

A modem gondolkodásmódra igen jellemző a Clinton-perben vagy
a pornográfia és a hirdetések területén megjelenő ellentmondás.
Egyfelől a szexualitás minden megnyilvánulását a magánszféra te
rületére utaljuk. Legyen az homo- vagy heteroszexuális kapcsolat,
a társadalom egyre inkább elzárkózik attól, hogy ezeket a viszonyo
kat valamilyen módon értékelje és szabályozza. Azaz a szexuális
életet magánügynek tekinti. Ugyanakkor ennek legintimebb elemei
kerülnek napvilágra: a Clinton-botrány, Diana hercegnő esete, Ká
roly herceg viselt dolgai abulvársajtó címoldalára kerülnek. A por
nográfia üzleti érdek lett, tehát az emberi szexualitást kivesszük
természetes keretei közül, és a piacra dobjuk. Az ezzel okozott kár
nem anyagi jellegű - a gondolkodásmódunkat, érzelmi világunkat
torzítja, különösen a fiatalabb korosztályokét. A család nincs felké
szülve arra, hogy megfelelő tájékoztatást nyújtson és értékítéletet
közvetítsen a számukra, az iskola pedig nem foglalkozik vele. Itt
feszül az ellentmondás: szétszedünk egy emberi kapcsolatot, azt
részeire bontjuk, és másképp rakjuk össze. Ebből nagyon sok prob
léma származik, amit meggyőződésemszerint nem lehet megolda
ni anélkül, hogy a zsidó-keresztény erkölcsi hagyomány bölcsessé
géből merítenénk. Ahhoz azután, hogy ezt megfelelőenmutassuk
fel a világ számára, ugyancsak kellő bölcsességre van szükség. A
másik probléma az, hogy hiányoznak az eszményképek. Normális
esetben a gyermeknek a saját családja, szülei harmonikus és boldog
házasélete adja a példát. Ez azonban legtöbbször hiányzik. A temp
lomban és a tanteremben egyaránt abból kell kiindulni, hogy a hall
gatóság harmada, ha nem fele olyan környezetben él, amelyben ez
a harmónia megbomlott. Ez nehezíti annak megértetését, hogy mi
is a szép, a jó a szexuális életben.

A zsidó-keresztény erkölcsi hagyományban két alapértékből indu
lok ki. Az egyik az, hogy az élet kezdete, a másik, hogy az élet vége
lsten kezében van. Igaz, hogy mindkettőnek biológiai feltételei is
vannak, de a kereszténység, s már korábban a zsidóság is meg volt
győződve arról, hogy Isten külön teremti az ember lelkét. Manap
ság ezt nem választjuk szét ilyen élesen, inkább arról beszélünk,
hogy az emberélet fejlődése folyamán mikor valósulnak meg azok
a feltételek, amelyek az egyén létrejöttéhez szükségesek. Egyik ál
láspont szerint akkor, amikor az ivarsejtek egyesüléséből kialakuló
új sejtmagrendszer a harmadik sejtosztódást követően átveszi a fej
lődés irányítását. Mások arra az időre teszik, amikor az osztódó
zigóta megtapad az anyaméhben. A harmadik felfogás - és ez még
összeegyeztethetőa zsidó-keresztény hagyománnyal-lényegében
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azt tartja, hogy addig nem lehet egyénről beszélni, amíg az ikrese
dés lehetősége fennáll. Az ikresedés jelentős százalékban az első

napokban jön létre, de megtörténhet a 12-14. napig, egyesek szerint
még egy kicsit később is. Egyes katolikus teológusok is úgy véle
kednek, hogy létrejön a fajnak egy tagja, genetikus sajátosságainak
kialakításával megteremti helyét a fajban, az általános emberi ter
mészet hordozójává válik, de amíg el nem dől, hogy egy vagy kettő

lesz belőle, addig nem lehet egy meghatározott személyrőlbeszélni.
Az emberélet létrejöttéhez a meghívás a szülők szeretetének kifeje
zésén keresztül valósul meg. Ezzel válnak ők társteremtőkké.A má
sik olyan esemény, amit nem választunk, hanem elfogadunk: a ha
lál. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell küzdenünk a halál ellen,
hanem azt, hogy nem lehetünk szándékos okozói a halálnak. Ebből
a meggyőződésből adódik azután az eutanázia, az öngyilkosság, a
jogos önvédelem kérdésének megítélése, a halál okozásának meg
engedett és meg nem engedhető eseteinek szétválasztása. E meg
győződés híján, mely szerint az élet vége és végső kimenetele a
megváltó és irgalmas Isten kezében van, nagyon nehéz döntő érve
ket felhozni a fölösleges és megalázó szenvedés szándékosan oko
zott elkerülésének lehetőségéről szóló vitákban. E nélkül az euta
náziával szemben csak a veszélyes következményekre lehet hivat
kozni. Hol van a határ? Mi az, ami még elviselhető, elviselendő,és
mikor mondható ki, hogy az életnek már nincs értelme? Ezekről a
kérdésekről lehet vitatkozni, a halálokozás lehetőségének skáláján
különböző pontokon lehet meghúzni a megengedhető és megen
gedhetetlen közti határvonalat, de stabil pontot nem lehet kijelölni,
ha nem tesszük föl, hogy Isten kezében van az élet vége is.

Szerintem a közös út alapköve az emberről alkotott felfogá
sunk, az emberi értékek védelme, érthető nyelven történő kifejté
se, megvalósításának biztosítása, az, hogy szereljük egymást. Ez a
legegyszerűbbnek látszó, de valószínűleg legnehezebb feltétele
annak, hogy megtaláljuk az utat egymáshoz, kapcsolatot teremt
sünk külőnböző vallási és kulturális hagyományok között.
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