
A HUMÁNEMBRIÓ IDENTITÁSA ÉS
JOGÁLLÁSA

A Szentszék az emberi élettel kapcsolatos húsba
~ágó problémák elemzésére hozta létre a Pápai
Eletvédő Akadérniát, mely a genetikai ismere
tek bővülésével járó kérdéseket vizsgálja filozó
fusok, orvosok, jogászok és teológusok bevoná
sával. Az 1997-ben tartott harmadik plenáris
ülés a humánembrióval foglalkozott, ennek
anyagát adja közre e tanulmánykötet.

A személy fogalmának tisztázása első ráné
zésre akadémiai kérdésnek tűnik, ám korántsem
az, ha a korai fejlődési fázisban lévő magzat
vagy a kómában lévő ember önazonosságára
gondolunk. Laura Palazzani. római jogfilozófus
korunk egyik veszélyes tendenciájára. a sze
mélyfogalom redukcionista szemléletére hívja fel
a figyelmet. Sokak szerint az aktuális kapcsolat
teremtő képesség elsődleges a személy létének
vagy hiányának megítélésében. Ezen vélemény
szerint a megvastagodott méhnyálkahártyába
még be nem ágyazódott embrió szabad rablás
tárgya, hiszen kapcsolatteremtő képesség hiá
nyában nem kell személyként tisztelni, és így
nem is jogalany. Azonban amint igaz, hogy a
kapcsolatteremtő képesség az ember személyes
létezésének nélkülözhetetlen eleme, ugyanúgy
igaz az is, hogya kapcsolat nem lényegileg al
kotja a személyt, hanem eleve feltételezi azt. Már
a zigóta is birtokában van az emberi Iét minősé
gének, és implicit módon annak a szakadatlan és
jól koordinált fejlődési folyamatnak is, ami a sze
mélyes lét késóbbi döntéseit és kapcsolatteremtő

képességét lehetővé teszi. Itt tehát az emberi ter
mészetből fakadó belső lehetőségen és nem en
nek konkrét megnyilvánulásain van a hangsúly.

Angelo Serra, római genetikus és Roberto Co
lombo, milánói humánbiológus azt a kőzismert,

de mégis sokak számára meglepő tényt támaszt
ja alá, hogy az embrió egyedfejlődésébennincse
nek minőségi ugrások. Igy aki a személyeknek
kijáró védelmet "mágikus határvonalhoz" kí
vánja kötni, inkább a határvonal előtti illetékte
len beavatkozást támogatja, és nem az ezt köve
tő védelmet kívánja elősegíteni. Az egyik legerő

sebb érv a humánembrió individualitása ellen az
ikresedés lehetőségének emlegetése, amely a
megtermékenyülést követő első 14 napban kö
vetkezhet be. Egyedfejlődésünknek ebben az
időszakában alakulhatnak ki egypetéjű ikrek,
akik gyakorlatilag azonos génállománnyal ren
delkeznek. Ez a jelenség valójában kivétel, hi
szen a zigóták 9999,6 százaléka egyetlen orga
nizmusként fejlődik. Mindez logikailag azt jelen
ti, hogya zigóta önmagában úgy determinált,
hogy egyetlen emberi egyedként fejlődjék. Az
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újabb embriológiai kutatásokat figyelembe véve
a tanulmány két szerzője szerint igen ésszerűnek

tűnik kijelenteni, hogy létezik egy első emberi
individuum, akiből egy második aszexuális sza
porodással keletkezik. Ennek fordítottja, mely
szerint egy nem meghatározott rendszer (a korai
embriót sokan puszta sejthalmaznak tekintik) két
határozott rendszerré alakul, nem tűnik helyes
nek. Továbbá a "nem meghatározott rendszer"
fogalma biológiai szempontból értelmezhetetlen.

Arisztotelész etikai rendszerének egyik leg
fontosabb jellegzetessége, hogy az erkölcsi köte
lességeket a finalitásból vezeti le. Aquinói Szent
Tamás a Nikomakhoszi etikanoz írt kommentárjá
ban a morálfilozófiát olyan tudásként határozza
meg, amely az emberi cselekvéssel a célra ren
deltség szempontjából foglalkozik. Ebben az
összefüggésben az élet nem pusztán technikai
jellegű ismeretek tárgya amelyre a hatékonyság
és a kompetens beavatkozás fogalmai vonat
koznak, hanem etikai megfontolások is vonat
koznak rá, amennyiben számos emberi cselek
vés nem rajtunk kívül, hanem bennünk, a lelki
valóságban végződik. Igy az embrióra vonatko
zó erkölcsi normákat nem a természet determi
nisztikus felfogása alapozza meg, amely figyel
men kívül hagyja az embernek önmagával, más
személyekkel, az anyagi világgal és Istennel
való kapcsolatát, hanem egy dinamikus szemlé
let, mely az emberi személyt céllal rendelkező,

megvalósulásra törekvő jelenségként értékeli,
állapítja meg Mauro Cozzoli professzor.

A keresztény etika a kötelességeket a célra
irányultságból vezeti le, azaz előremutató jelle
gű. Ezzel szemben a természettudományos felfo
gás a kauzalitás talaján áll, azaz minden jelenség
okát, és nem célját kutatja. A keresztény szemlé
letmód klasszikus alapokon nyugszik, hiszen
egészen Arisztotelészre nyúlik vissza. Ennek az
etikának a középpontjában az elérendő jó, az
ember végső javának fogalma áll. Igy a kanti for
malizmus óta elterjedt gondolatot, mely szerint a
jó függ a kötelességektől és nem a kötelesség a
jótól, megfordítja. Az arisztotelészi-tomista fina
lizmus középutat foglal el két szélsőséges állás
pont között. Az egyik szerint a tények és az érté
kek között nincs semmiféle kapcsolat, a másik
elgondolás a morális értékeket tapasztalati té
nyekre korlátozza. Az arany középút felismeri a
magzat belső dinamizmusát, ami egy önértéket
képviselő célra, az élet kibontakozására irányul.
Igy a lét, annak jövőbeli kiteljesedése egyben kö
telesség is. Ez az etikai felfogás nem korlátozó
dik a helyes cselekvésre, hanem kinyílik a jól lé
tezés (eudaimonía) felé, amit akkor is elömozdí
tunk, ha nem vagyunk rá kötelezve, állapítja
meg Adriano Pessina. milánói filozófia professzor.



Ez utóbbi szemlélet segít visszaállítani a csa
lád értékének elismerését, ami a legmegfelelóbb
közeg az emberi személy hiteles önkifejeződésé

nek biztosítására. Egyre inkább bebizonyosodik,
hogya gyermek nem tehertét:1 a t~rs~d~lo~

számára, hanem éppen ellenkezoleg: vitalitast es
gazdaságilag is kimutatha!ó v:r~enyk~pesség:t
biztosít, ami egyben egy biztato jövókép alapját
is jelenti. (Szent István Társu/at, Budapest, 2002)

HARSÁNYI PÁL OTTÓ

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A VÉGEKEN

Sok szó esik ebben a könyvben a szenvedésről,

ugyanakkor a segíts~gn~jtá.s ~a~y lehetőségei
ről és azok bukdácsolásairól IS, akik ezek
en~hítésére törekszenek. A szenvedés, a veszte
ség, a halál olyan kérdése~, ami~ő1 sok ember
nem szívesen hall, noha mindenkit foglalkoztat.
A kötet szellemiségét meghatározó gondolat sze
rint a betegség során az .ell~t~s 7gysége, a.csal~d,
ahol a fizikai, lelki, spirituális es szociális szük
ségletek összefonódása embervoltunk?ól k?vet
kező megkerülhetetlen igazsá9. ~ ~~alad. 9Y~,szra
való felkészítése, a szenvedes orok miértjének
kérdésével való szembenézés. a gyermekek tájé
koztatása, a haragosokkal való megbékélés, a be
teget gondozó és a hozzátartozókat támogató
szakemberek csoportjának együttműködése, az
önkéntes segítők képzése és még számos kulcs
fontosságú kérdés szerepel a tanulmányokban.

A Cseri Péter által szerkesztett könyv szerző

inek közös gondolata, hogy az emberi méltóság,
az "istenarcúság" tisztelete kűlönösen fontos
súlyos beteg, haldokló embertársaink é: ~~zzá
tartozóik segítése során. Ennek megéléséhez.
gyakorlati megvalósításához n~jt szak~a~ 
és remény szerint lelki, szellemi ~ seg~tse~et

írásában a legalább nyolc szakmát, hivatast
képviselő, magyar és külföldi sz.~r~őkből á~ló

csoport (orvos, ápoló, pap, szociális mun~as,

pszichológus, bioetikus. stb.) h?f?Y ~z embe~elet
utolsó hónapjait, hetelt, napjait es perceit a
gyakran érthetetlen fájdalom és szenvedés ell:
nére is az élet értékes részének tarthassuk. Elso
sorban szakemberek és a beteggondozás szolgá
latában részt vállaló önkéntes segítők szükség
leteit szem előtt tartva állt össze a huszonöt ta
nulmány, de haszonnal forgathatja, és remélhe
tőleg megerősödést,nyerhet b:I~le n;in~e~ki,
aki a veszteség, halál, mulandosag kerdesevel
szembesül valamilyen formában. (Magyar
Hospice-Palliaiio Egyesü/et, Budapest, 2002)

GECSE ATTILA
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PUSKELY MÁRIA: _
DR. BATTHyÁNY LÁSZLO (1870-1931)

A Batthyány család egykor nagyvonalú állam
férfiakat, törökverő hadvezéreket adott az or
szágnak, majd nagy püspököket é~ n7mzeti vé~tanúkat. Milyen nehéz lehet ennyi sulyos tradi
ció után egy családtagnak újabb történetírásra
kínálkozó tényt megélni és nyújtani az utókor
felé! Valóban, a világi tettek után fölfelé m~r

csak az életszentség felé vezet az út. Ez az az ut,
amely mindig felfelé vezet, mely kifogyhatatlan
a lehetőségekben, s amelyet olyan kevesen jár
nak. S amely a modern időkben éppúgy járh~tó,

mint a letűnt feudális korszakokban. Batthyany
László zsenije ezt az utat találta meg.

1931-ben, hatvanegy éves korában fejezte be
szeretetben kiteljesedett életét a "Szegények 0;
vosa"-ként emlegetett körmendi herceg. Euro
pai hírű szemsebészk~nt a, le~sze9énrebb~k

gyógyítására szentelte eletetet kopcse~YI, maJ,d
körmendi kórházában. Az 1944-ben Becsben es
Szombathelyen megkezdett boldoggá avatási el
járás során 1992. július ll-,én n:egs~ülete!,t a ~at~

thyány László hősies erényeit elismerő papal
nyilatkozat. Az 1989-ben I~ten ~zolgája köz~en

járásra bekövetkezett gyogyulast az l1~eteke~

Kongregáció csodának ismerte el., Ez a~t )elenti,
hogy végéhez közeledik b?ldog9~ avatási u,gy~.

Puskely Mária a Szenttéavatási Kongregáció
hoz benyújtott olasz nyelvű Vita docu~lentat.~, dc:
kumentált életírás módosított, egyreszt rövidí
tett, másrészt kiegészített változatát készítette el
a könyvben. Forrásművek, naplók, fényképal
bumok, hivatalos okiratok, kórházi naplók, leve
lek, visszaemlékezések, tanúvallomások, újság
cikkek alapján szigorú kronológiai rendben kísé
ri végig Batthyány László életútját. Ezek~ől tárul
elénk a példás családapa képe, aki tizenegy
gyermeket nevelt fel, a felebará~aié;t, é~ő orvos,
aki életét a legszegenyebbek gyogY1tasara szen
telte, valamint az elkötelezett világi hívő, aki be
tegeinek nemcsak testi baját gyógyította, hanem
egyengette útjukat végső céljuk fel~ is. Többek
között kis híttankönvet is írt betegemek.

A fényképekkel is gazdagon illusztrá~t köny
vet ajánljuk elsősorban orvo.sokna~, a~!k .a be
tegben Krisztust akarják felismerni, ajánljuk a
nagycsaládosaknak, akik hozzá hasonlóan .~e

rik vállalni Isten áldását, a gyermeket. De aJanl
juk mindenkinek, aki~ keres!k é~etü~ boldogu
lásának útját. Batthyany Laszlo vegrendelete
igazít el mindnyájunkat: "Ha boldogok akartok
lenni, tegyetek másokat boldoggá." (Szent Ist
ván Társu/at, Budapest, 2001)

GYÜRKI LÁSZLÓ


