
A „magzat” életének
védelme az új 
alkotmányban
1. Az objektív intézményi védelem biztosítása

Talán nem túlzás, ha azt mondjuk, jelentős várakozással figyeltük ha-
zánk új alkotmányának („alaptörvényének”) megalkotását abban a re-
ményben, hogy az alkotmányozó elismeri a még meg nem született em-
ber élethez való alanyi jogát, jogalanyiságát, alanyi jogi jogvédelmét.
Erre a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Nép-
párt országgyűlési képviselői által megszavazott, az új Alkotmány el-
fogadásának előkészítéséről szóló, 2011. március 9-én kihirdetett or-
szággyűlési határozat is alapot adott. Az alkotmányozói hatalommal
rendelkező (kétharmados) többség ebben a határozatban kimondta:
„Alapvető emberi jogként minden ember életét, fogantatásától kezd-
ve védelem illeti meg. Az emberi élet és méltóság sérthetetlen”; vagy-
is nem tettek különbséget a még meg nem született és a már megszületett
ember életének védelme között, ami a helyes álláspontot tükrözi.

Ezzel szemben a néhány nappal később, 2011. március 14-én
ugyan ezen országgyűlési képviselők által előterjesztett „alaptör-
vény”-javaslat és a 2011. április 18-án elfogadott Alaptörvény II. cikke
a következőket tartalmazza: „Az emberi méltóság sérthetetlen. Min-
den embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a mag-
zat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.” Ennek az „ember
– magzat” megkülönböztetésnek az alkotmányozói szándék szerinti
tartalma a II. cikkhez fűzött indokolás alapján egyértelmű: a még meg
nem született ember élethez való alanyi jogának, jogalanyiságának el
nem ismerése, alanyi jogi jogvédelmének megtagadása.

Az indokolás ugyanis az alábbiakat foglalja magában: „[A Javas-
lat] Az Alaptörvény egyes alapvető jogokat tartalmazó rendelkezé-
sei élén elvi jelleggel rögzíti az emberi méltóság sérthetetlenségét,
amely valamennyi alapvető jog értelmezésére kihatóan hangsúlyo-
san, külön is kifejezi az emberi méltóság lényeges tartalmának érint-
hetetlenségét. Az emberi méltósághoz való jogot mint az emberi lét
alapját az élethez való joggal egységben fogalmazza meg [a Javas-
lat], és minden ember jogát elismeri az élethez és az emberi méltó-
sághoz. A [Javaslat a]z emberi élettel egy mondatban, de attól elkü-
lönítve említi a magzati életet, amelyet [a Javaslat értelmében] a
fogantatástól kezdve védelem illeti meg. Az állam — az objektív in-
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tézményvédelmi kötelezettsége keretében — a megfogant, keletke-
zőben lévő emberi életnek is köteles védelmet nyújtani.”

Az alkotmányozó a még meg nem született ember élethez való
alanyi jogának, jogalanyiságának el nem ismerését, alanyi jogi jog-
védelmének megtagadását az állami védelemnek az objektív intéz-
ményvédelmi kötelezettség keretében történő nyújtásával egyértel-
művé tette. Az indokolás alkotmányi („alaptörvényi”) jelentőségét
az Alaptörvény R. cikkének (3) bekezdése mutatja: „Az Alaptör-
vény rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt Nemzeti hitval-
lással és történeti alkotmányunk vívmányaival összhangban kell
értelmezni.” Az, hogy mi a II. cikk célja, annak indokolásából egy-
értelműen kiderül: a még meg nem született ember életének az ob-
jektív intézményvédelmi kötelezettség keretében történő jogvéde-
lem biztosítása.

Kétségtelen, az emberek nagy többsége nem tudja, mit jelent az,
hogy „az állam az objektív intézményvédelmi kötelezettsége kere-
tében köteles védelmet nyújtani”, és ennek megfelelően a „re-
ménykedők” zömét elvakították „a magzat életét a fogantatástól
kezdve védelem illeti meg” szövegrésszel, amit az „alaptörvény”-
javaslat és az elfogadott Alaptörvény Általános indokolásának eme
mondata is erősít: „A magzati élet védelmét végre méltó módon,
kifejezetten rögzíti az Alaptörvény.”

Vannak, akik megtévesztettségükben — a médián keresztül bel-
és külföldi milliók tévedésben levését tovább erősítve — például
ezekkel a szavakkal fokozzák a „jó megjelenésének” (a „rossz visz-
szaszorításának”) látszatát, nem létező szomorú valóságát: „Az új
magyar alkotmányt úgy alkottuk meg, hogy benne ki mertük mon-
dani (…) az élet védelmét.” (A megszületett ember életének alanyi
jogi jogvédelmét az Alkotmánybíróság szerint is tartalmazta az
előző alkotmány; az pedig, hogy 2011-ben az alkotmányozó mit
mert és mit nem mert kimondani a még meg nem született ember
életének védelme érdekében, a kifejtettek alapján látható.)

Felmerül a kérdés, hogy az „igen”-nel szavazó képviselők kö -
zül kik, mennyiben tudták, „mit tesznek”. A II. cikk és indokolá-
sának megfogalmazása is a „meghatározó politikai szereplők” és
közreműködő „szakértőik” által tudatosan akart, és a többi érin-
tett képviselő szándékossága sem zárható ki, miután a „meghatá-
rozó” politikai „elvárás”, amely szerint „az abortusz-szabályozá-
son nem kívánnak változtatni”, a szavazás előtt „világossá” lett
téve számukra.

A probléma jelentősége tehát óriási: az alkotmányozó — az em-
lítettek szerint (vö. Iz 5,20) — megtagadta a még meg nem született
embertől az élethez való alanyi jogot, a jogalanyiságot, az alanyi
jogi jogvédelmet. Ezt világosan látni kell! Ehhez — a vonatkozó al-
kotmánybírósági határozatok alapján — ismertetem az objektív
intézményvédelmi kötelezettség tartalmát, jelentőségét, követ-
kezményét.

A még meg nem
született ember élethez

való alanyi joga,
jogalanyisága
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2. Az objektív intézményi védelem tartalma, jelentősége, kö-
vetkezménye

Az Alkotmánybíróság „a terhesség megszakítására vonatkozó szabá-
lyok rendeletben való meghatározásá”-nak alkotmányellenességét
megállapító, 64/1991. (XII. 17.) AB határozatában kimondta: minősé-
gileg más az abortusz szabályozásának „vonatkozása” az élethez való
jogra, mint az összes többi alapvető jogra. „A terhességmegszakítás
mindig a magzati élet fölötti rendelkezés, amely jogi minősítést kíván;
az abortusz szabályozása a magzat élethez való jogára, s — mivel
ennek előkérdése, hogy a magzat jogalany-e — a jogalanyisághoz való
jogra kétségkívül »vonatkozik«. (…) a magzat jogalanyiságáról való
döntés a határozat összefüggésében arra vonatkozik, hogy a magzat
a jog szerint ember-e.” [Indokolás C) 3. pont].

A testület álláspontja szerint, ha a magzatnak alanyi joga van az
élethez, egyrészt az anya önrendelkezési joga nem, illetőleg csak
annyira jöhet szóba, mint — egy hasonló súlyú korlátozást okozó —
másik emberrel kapcsolatban; másrészt az élethez való jog relatív
védelme többé nem elégséges [uo. 3. a) pont].

Az Alkotmánybíróság kifejtette: „az állam objektív, intézményes
életvédelmi kötelessége kiterjed a keletkezőben lévő emberi életre
is, csakúgy, mint a jövendő generációk életfeltételeinek biztosítá-
sára. Ez a kötelezettség — ellentétben az élethez való alanyi joggal
— nem abszolút. Ezért lehetséges, hogy vele szemben más jogokat
mérlegeljenek. A magzati élet védelmére irányuló állami kötele-
zettséget így korlátozhatja például az anya egészséghez való joga,
vagy önrendelkezési joga.” [uo. c) pont].

Az alkotmánybírák többsége szerint a magzat jogalanyiságának
kérdése a „hatályos Alkotmány” értelmezésével nem dönthető el.
„Ha a törvényhozó úgy dönt, hogy a magzat jogilag nem ember, azaz
nem jogalany az Alkotmány 56. §-a értelmében, és nem illeti meg az
élethez és méltósághoz való alanyi jog, akkor az Alkotmánnyal össz-
hangban nemcsak lehetséges, de kötelező is a magzati élet védelmére
vonatkozó állami kötelezettség mérlegelése az anya önrendelkezési
jogával, valamint más alapjogaival szemben.” [uo. F) 2. pont; Alkot-
mány 56. §: „A Magyar Köztársaságban minden ember jogképes.”].

„Az állam objektív kötelességéből az élet védelmére az következik,
hogy az állam nem engedheti meg alkotmányosan az indok nélküli
abortuszt. Különösen szükséges az indokolás azért, mert az abortusz
esetében az állam életvédelmi kötelezettsége nem névtelen statiszti-
kai kockázat elhárítását vagy elosztását szolgálja, hanem egyedi em-
beri magzat szándékos megsemmisítéséről van szó. A törvényhozó
által elégségesnek tartott indokokat a terhességmegszakítás törvényi
feltételéül kell szabni.” (uo.).

Az Alkotmánybíróság a 48/1998. (XI. 23.) AB határozatban, amely
szerint az Országgyűlés a „magzati élet védelméről szóló” 1992. évi
LXXIX. „törvény” megalkotásával formailag eleget tett az első abor-

Az Alkotmánybíróság
álláspontja
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tusz-határozatban meghatározott követelményeknek („ezért e tekin-
tetben megszűnt az alkotmányellenes helyzet.” — Indokolás II. 2.
pont), a következő álláspontra helyezkedett: „noha a Magzatvédelmi
törvény nem rendelkezik kifejezetten a magzat jogalanyiságáról, a
terhességmegszakítás e törvényben foglalt szabályozásával az Or-
szággyűlés implicite azt juttatta kifejezésre, hogy szerinte a magzat
jogilag nem ember”. „…a magzat továbbra sem jogalany az Alkot-
mány 56. §-a értelmében. Életét és méltóságát nem illeti meg ezért az
az abszolút védelem, ami az Alkotmány 54. § (1) bekezdéséből ere-
dően a már megszületett embert megilleti.” [uo. 3. b) pont; Alkot-
mány 54. § (1) bekezdés: „A Magyar Köztársaságban minden em-
bernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz,
amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”].

A határozat rendelkező része szerint: „nem alkotmányellenes, ha a
törvény az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén lehetővé teszi
a terhesség megszakítását” — túllépve az indok nélküli abortusz
alkotmányellenességén. „A súlyos válsághelyzet fennállásának
vizsgálatáról a törvényhozó azonban alkotmányosan kizárólag
akkor mondhat le, ha egyszersmind a magzati élet védelmére irá-
nyuló, megfelelő ellensúlyt képező rendelkezéseket is megállapít.”

A testület e határozatában is hangsúlyozta: „A magzat jogalanyi-
ságának el nem ismerése azonban nem jelenti azt, hogy a magzati
élet nem élvez alkotmányos védelmet. (…) ebben az esetben is meg-
illeti a magzatot az a — nem abszolút — védelem, amelyet az élethez
való jogból (…) következően az állam a megfogant, keletkezőben
lévő emberi életnek is nyújtani köteles.” [Indokolás II. 3. b) pont].

Az Alkotmánybíróság álláspontja értelmében tehát a még meg nem
született ember alkotmányjogilag „nem ember”, „nem jogalany”, „nem
részesül alanyi jogi jogvédelemben” („nincs alanyi joga az élethez”),
aminek — a határozatokban foglaltak szerint — az a következménye,
hogy a művi abortusz — akár az ellenőrizetlen „súlyos válsághelyzet”
(„szociális”) indikáció formájában is — az állam által „megengedett”.
Az alkotmányozó 2011-ben ezt az elfogadhatatlan álláspontot tette ma-
gáévá: az alkotmánybírósági, relatív életvédelmi szintet kifejezetten az
új alkotmány („alaptörvény”) rendelkezései közé iktatta, szintjére emel-
te, s ezzel a rosszat nem visszaszorította, hanem növelte, bebetonoz-
ta (az alkotmánybírák kezét megkötötte). Így nincsen szó az Evangelium
vitae kezdetű enciklika1 73. pontjában szereplő szavazat-leadási felté-
telek fennállásáról (a képviselői tévedés az előzőekben említettek sze-
rint e tekintetben sem látszik fennállni).

Véleményem szerint — az idézett alkotmánybírósági határozatok-
ban foglaltakhoz képest — a „magzat” élete fogantatástól kezd ve tör-
ténő védelmének szó szerinti kimondása az „alaptörvény”-ben, a II.
cikkhez fűzött (javaslati és azzal egyező végleges) indokolással együtt,
amelynek értelmében az állam „az objektív intézményvédelmi köte-
lezettsége keretében” „a megfogant, keletkezőben lévő emberi élet-
nek is köteles védelmet nyújtani”, a „magzat” jogalanyisága, élethez

1Lásd II. János Pál pápa:
Evangelium vitae kezdetű
enciklika az élet védelmé-

ről, 1995. március 25.
Acta Apostolicae Sedis

87 (1995) 401–522.,
Pápai Megnyilatkozások

XXVI. (Ford. Diós István.)
Szent István Társulat,
Budapest, 1995, 152.
(A továbbiakban: EV).

2Lásd 64/1991. (XII. 17.)
AB határozat, Dr. Lábady

Tamás alkotmánybíró
párhuzamos véleménye,

és 48/1998. (XI. 23.) 
AB határozat, Dr. Lábady
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való alanyi joga, alanyi jogi jogvédelme, a művi abortusz alkotmány-
ellenessége melletti érvelést kifejezetten nehezíti. A Magyar Köztár-
saság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény alapján, az idézett
„alaptörvényi” (indokolási) megkötés hiányában könnyebb volt a
„magzat” jogalanyisága, élethez való alanyi joga, alanyi jogi jogvé-
delme, a művi abortusz alkotmányellenessége mellett érvelni, miként
azt Dr. Lábady Tamás alkotmánybíróként is megtette.2 A „magzat”-
ot (teljesen, feltétlen) jogalanynak, jogképesnek, alkotmányjogi érte-
lemben is embernek tekintő álláspontot képviselő szemszögéből
nézve nem látom a kifogásolt rendelkezés elfogadásának elfogadható
okát. Különösen a „nagy magzatvédők” „igen” szavazata érthetetlen.
Az „alaptörvény” megszavazása, az élethez való alanyi jog, a jogala-
nyiság, az alanyi jogi jogvédelem megtagadása a még meg nem szü-
letett embertől helytelen, lényegileg rossz (bűnös) cselekmény. Az
„alaptörvény” a „magzati” élet védelmét — ellentétben az alkotmá-
nyozó állításával — nem méltó módon rögzíti.

Kétségtelen, új alkotmány megalkotása esetén, ha az alkotmányo-
zó ugyanazokat a rendelkezéseket jeleníti meg, mint amelyeknek az
Alkotmánybíróság a még meg nem született ember életének védelme
vonatkozásában csak az objektív intézményi védelmet tulajdonította,
a taláros testület az adott esetben levonja a következtetést: az alkot-
mányozó nem tekinti jogalanynak a „magzat”-ot. A kifejtettek alapján
az sem kétséges, hogy az Alkotmánybíróság — amennyiben alkalma
nyílik rá — ezt az elfogadott „alaptörvény” kapcsán is meg fogja ten-
ni. Megemlítendő továbbá, a 2011. március 9-én kihirdetett országgyűlési
határozat idézett, helyes álláspontot tükröző szövegétől történő visz-
szalépés („ember — magzat” megkülönböztetés) is efelé viszi az ér-
telmezést, amit a II. cikk indokolása („kifogva a »politikai szelet« a vi-
torlából”) egyértelművé tesz. Véleményem szerint az Evangelium
vitae kezdetű enciklika 73. pontjában szereplő „kárenyhítés” (rossza-
ság-csökkentés), amelynek feltétele, hogy nincs meg a helyes állás-
ponthoz, a rosszaság megszüntetéséhez szükséges többségi akarat és
a képviselő helyes személyes véleménye (például a tömegtájékozta-
tás eszközei útján közzétéve) „mindenki előtt világosan ismert”, egy
új alkotmány megalkotása során — akár a II. cikkhez fűzött indoko-
lásként — ekként írható körül: azzal, hogy az alkotmányozó a „mag-
zat” életének fogantatástól kezdve történő védelmét szó szerint kimondja
az új alkotmányban (alaptörvényben), kifejezésre juttatja, hogy a még
meg nem született emberi lény életét az eddigiekhez képest fokozot-
tabb védelemben részesíti. Ez a megfogalmazás a „magzat” jogala-
nyisága, élethez való alanyi joga, alanyi jogi jogvédelme, a művi abor-
tusz alkotmányellenessége szempontjából sem köti meg az
alkotmánybíró kezét; s megtehető lett volna, miképpen meg is kellett
volna tenni a II. cikkhez benyújtandó módosító indítvánnyal is (pél-
dául „Az emberi élet és méltóság sérthetetlen. Minden embernek alap-
vető joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a
fogantatástól kezdve védelem illeti meg.”). A II. cikk módosítása vé-
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ügyben Dolgozók Chartá-
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35. pont (94-es sz. lj.).
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gett azonban — „meglepő módon” — egy indítvány sem érkezett (pe-
dig egyébként rengeteg módosító indítvány keletkezett). Ehelyett az
alkotmányozó, noha előzetesen fel lett hívva rá a figyelem, az elfo-
gadhatatlan álláspontot az „alaptörvény”-ben kifejezetten rögzítette
— a relatív életvédelmi szint az alkotmánybírósági határozatok szint-
jéről az „alaptörvény” szintjére emeltetett.

3. „Mit lehet tenni?”

Kérdés, hogy akkor, amikor a még meg nem született ember az új
„alaptörvény” szerint „nem jogalany”, a törvényhozó „hatályon”
kívül helyezheti-e, az Alkotmánybíróság megsemmisítheti-e — s
ha igen, akkor mennyiben — a művi abortuszt „megengedő” ren-
delkezéseket (a „bebetonozás” mennyire köti az alkotmánybíró
kezét)? (Szeretném hangsúlyozni, tudom, sokan, sokszor szokták
mondani, például: „Ne a tiltásra helyezzük a hangsúlyt!”; szerin-
tem is összetett a probléma és a feladat, a jog önmagában kevés: vö.
például szemléletformálás, nevelés, oktatás, tájékoztatás, jóval na-
gyobb állami, társadalmi szerepvállalás, erkölcsi, anyagi és egyéb
segítségnyújtás — mindehhez azonban, miként az idézett alkot-
mánybírósági határozati részekből is egyértelműen kitűnik, a he-
lyes alkotmányozói, törvényhozói döntésre is szükség van.)

Nos, az Alkotmánybíróság gyakorlatát a taláros testület későbbi ítél-
kezése korrigálhatja, amelyről Dr. Sólyom László alkotmánybíró is ír
a halálbüntetés alkotmányellenességéről szóló 23/1990. (X. 31.) AB ha-
tározathoz fűzött párhuzamos véleményének 1. pontjában. E korrek-
cióhoz — nézetem szerint — az „alaptörvény” R. cikk (3) bekezdésé-
nek a Nemzeti hitvallással és a történeti alkotmányunk vívmányaival
összhangban történő értelmezésre vonatkozó szövegrésze is segítsé-
gül szolgál. Álláspontom szerint ez akkor is megtehető és megteendő,
ha az „alaptörvényt” („napi politikai érdekből” — választói szava-
zatvesztéstől tartva) megszavazó országgyűlési képviselők a szava-
záskor tisztában voltak az Alkotmánybíróság relatív életvédelmi
gyakorlatával (a még meg nem született ember életének relatív védelmét
a „kortársi nemzetközi megítélés” és a „közvélemény nyomása” sem
teszi elfogadhatóvá — lásd például EV 20., 58–59., 68–74., 90. pontok).

Mind a törvényhozó (alkotmányozó), mind az Alkotmánybíró-
ság hatásköre kiterjed a „magzat” alanyi jogi jogvédelmének biz-
tosítására. A taláros testület az állam „objektív, intézményes élet-
védelmi kötelessége körében” is jogosult és köteles maradéktalanul
megállapítani a művi abortuszt „megengedő” rendelkezések al-
kotmányellenességét; azokat az Országgyűlésnek haladéktalanul
„hatályon” kívül kell helyeznie, az Alkotmánybíróságnak meg kell
semmisítenie. Ennek az álláspontnak az indokolását röviden az
alábbiakban foglalom össze.

Az ember a fogantatástól kezdve emberi individuum;3 élete a fo-
gantatás és a halál közötti egységes folyamat. Az emberi méltóság

4Vö. például „láthatatlan al-
kotmány”-, „alkotmánysér-

tő alkotmányozás”-kon-
cepció, és EV 70. pont;

„Az emberek kiirtása – pél-
dául származási okokból –
akkor is önkényes, jogelle-

nes (lenne), ha az írott
»alkotmány« vagy »nem-
zetközi szerződés« tartal-
mazza (»engedné meg«);
nyilvánvaló, hogy ezeknek
az embereknek az élethez

és méltósághoz való ala-
nyi joga az ilyen rendelke-

zés ellenére szintén
megmarad.” Hámori Antal:

Természetjog és
alkotmányunk (alapjogi

aspektusok – különös
tekintettel az élethez való
jogra: az Alkotmánybíró-

ság határozatainak
„tükrében”). Studia

Wesprimiensia 11 (2009/I–
II) 76. (részletesen:

74–76., 87–89., 49–89.).

5Azokban az esetekben,
amikor a „magzat” és az

édesanya élete konfliktus-
ba kerül egymással, az

édesanya életének meg-
mentése, ha a „magzat”
halála elkerülhetetlen és
csak eltűrt (azaz nem kí-

vánt) következmény, nem
nevezhető a szó erkölcsi
és jogi értelmében abor-
tusznak. Lásd „kisebbik
rossz” elve, és „duplex
effectus” elve, például

MKPK 2003. évi bioetikai
körlevele 44. pont. Iroda-

lom például Hámori Antal:
Az életvédelem kritikus-

pont jai (abortusz, sterilizá-
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alapja az emberi fajhoz tartozás ténye; az emberi „magzat” a fo-
gantatástól kezdve az emberi fajhoz tartozik. Az emberi fajhoz tar-
tozással az emberi méltóság minden emberi lény számára adott. Az
emberi méltóság sérthetetlen. Egyetlen egy emberi lény méltóságát
sem szabad megsérteni; vagyis ahhoz nincsen jog. Jog az emberi
méltósághoz van, amely az emberi fajhoz tartozás tényével adott.
Az emberi méltóság sérthetetlenségéből adódóan az emberi fajhoz
tartozás tényével adott emberi méltósághoz való jog is sérthetetlen.
Az emberi méltósághoz való jog tehát a fogantatástól kezdve meg-
illet minden emberi lényt. Az emberi élettel és az élethez való jog-
gal egységben lévő emberi méltóság és az ahhoz való jog sérelme
esetén az emberi élet és az élethez való jog is sérül, ami az emberi
méltóság sérthetetlenségéből is következően jogellenes, alkot-
mányjogilag is tilos. Az emberi méltóság sérthetetlensége alapján
is megállapítható tehát az emberi „magzat” életének sérthetetlen-
sége. Jog az élethez, a megszületéshez van: az emberi fajhoz tarto-
zás tényénél fogva; vagyis az emberi lény a fogantatás pillanatától,
létezésétől kezdve jogalany.

Az emberi méltóság nem a születés tényén alapul; az önkényes
határvonal lenne: miként mutatja ezt például a nyolchónaposan élve
megszületett és a kilenchónaposan még meg nem született ember
élete. Az emberi méltóság az emberi lény életével (létezésével) eleve
együtt járó minőség. Az emberi lény méltósága nem függ tudati vagy
erkölcsi állapotától, hanem életével adva van. Emberi státusza azért
kétségbevonhatatlan, mert élete méltóságánál fogva érinthetetlen.

Az államnak — ezen belül az alkotmányozónak — ennek meg-
felelően nincs joga emberi lény élete felett rendelkezni.4 Nemcsak az
„erkölcsi szörnyeteg bűnöző” életét nem szabad megsértenie a ha-
lálbüntetéssel, hanem a legártatlanabb, a még meg nem született
emberi lényét sem (az emberi lény életével csak az emberi lény élete
konkurálhat5). Az emberi lény élete sérthetetlen és elidegeníthetet-
len (érinthetetlen). Az emberi méltóság ezt követeli meg! Az em-
beri lény életének kioltásával az emberi méltóságtól is megfosztatik,
amely sérthetetlen (az emberi méltósághoz és az élethez való jog
osztatlan és fogalmilag korlátozhatatlan).

Mindebből következik, hogy a „magzat” megölése eleve önké-
nyes: alkotmányellenes.6

A 21. századi Magyarország jövőképe alapvetően és nagymérték-
ben függ emberképétől, amely nemcsak az Országgyűlésen és az Al-
kotmánybíróságon, hanem rajtunk is múlik. Nem feledve, egykoron
mi is anyaméhben voltunk, s mi megszülettünk! Hálával tartozunk érte!

Olyan értékről van szó, amelyet az ember csupán az értelem fé-
nyével is be tud fogadni…

ció, drogfogyasztás, „euta-
názia”). Teológia 43

(2009/1–2) 27–28., 32.,
44–45. (18–51.); Hámori

Antal: A humánembrió
védelme erkölcsteológiai

nézőpontból. JEL Könyv  -
kiadó, Budapest, 2008.

(151) 35–36., 44–45.; Há-
mori Antal: Életvédelem és
jog – aktuális kihívások II.
(Life Protection and Law –

Actual Challenges II.).
A Magyar Katolikus Orvo-

sok Szent Lukács Egyesü-
letének Tudósítója 25

(2008/3) 100–101. (97–
120.); Hámori Antal: Élet-
védelem a katolikus egy-

ház jogrendjében világi
jogi összehasonlítással.

Szent István Társulat,
Budapest, 2006, 141–145.,
213–215., 229–230., 235.,
239.; Hámori Antal: A mag-

zatkorú gyermek büntető-
jogi védelme az egyház

jogrendjében (magyar álla-
mi jogi összehasonlítás-

sal). Távlatok 13 (2003/1)
(59) 22. (18–29.); Hámori
Antal: Az abortusz bünte-

tendő cselekményének ká-
nonjogi tényállása (magyar

állami jogi összehasonlí-
tással). Magyar Bioetikai

Szemle 8 (2002/3) 16.
(11–22.), Kánonjog 4

(2002/1–2) 91. (85–96.).

6Vö. például Magyarország
Alaptörvénye (2011. április

25.) II. cikk.
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