
A lényeg, 
hogy egészséges!
Etikai megfontolások a prenatális diagnosztika kapcsán

Az etika a „jó élet” kérdésére keresi a választ. Ezt érvelő módon és
a cselekvés konkrét területét szem előtt tartva végzi. A követke-
zőkben tárgyalt prenatális diagnosztika esetében is ez a helyzet,
amennyiben a vele kapcsolatban felmerülő problémák a jó élet meg-
valósítását veszélyeztetik.

A várandósságot és születést illetően a szülők is erkölcsi kérdé-
sekkel szembesülnek, még akkor is, ha ők ezt nem így neveznék,
hiszen a gyermekvállalás a jó életről vallott elképzeléssel kapcso-
lódik össze. A gyermeket illetően ez mindenekelőtt abban a kíván-
ságban és reményben jelenik meg, hogy egészségesen jöjjön a vi-
lágra. Mivel e tekintetben nem létezik bizonyosság, a szülők eleve
aggódnak, hogy a gyermekük nem fejlődik »normális« módon.
Ezért a várandós nők megnyugtatásképpen önként választják a
prenatális vizsgálati módszerek által kínált lehetőségeket. Ezáltal
azonban nemcsak a várandósság élménye változik meg, hanem az
értelmes és felelősségteljes cselekvés logikája is. E logika szerint a
kívánság, hogy a gyermek egészséges legyen, átalakul. Az új, egy-
értelműen meg nem határozható norma szerint lehetőleg csak egész -
séges gyermeknek kell életet adni. A kívántból tehát akart lesz.

A várandósság megváltozott élménye

Az akart várandósság a nők számára rendszerint mély és örömteli
élményt jelent. A prenatális diagnosztika (PND) kontextusában
azonban rögtön orvostechnikailag kontrollált tapasztalattá alakul.
A várandósság, ami eredetileg az egységnek a kettősségben való
megtapasztalása, a prenatális diagnosztika szemüvegén keresztül a
kettősség élményét helyezi előtérbe, mivel rajta keresztül a váran-
dós anya és a magzat alapvetően mint két egyedi, lehetséges páci-
ens jelenik meg. Ennek megfelelően az ultrahang-vizsgálatot végző
orvosok a vizsgálat után a nőknek nem pusztán emlékbe adnak egy
képet, hogy az erősítse az egységnek a kettősségben való tapaszta-
latát. Még akkor is, ha az orvos a végén rendszerint arról a meg-
nyugtató eredményről számolhat be, hogy a gyermekkel minden
rendben van, a vizsgálat minden egyes alkalommal a gyermek le-
hetséges rendellenességeire összpontosít.
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Ezt a kettéosztott nézőpontot teszik a vizsgálatokon részt vevő
nők is magukévá, mégpedig jobban, mint azt gondolják. Ezért jelent
számukra a „várandósnak lenni” és „várandósnak maradni” két kü-
lönböző dolgot. Azáltal, hogy kiteszik gyermeküket a prenatális di-
agnosztika ellenőrző tekintetének és az általa diktált szempontot
messzemenően magukévá teszik, a várandósság folytatását is gyak-
ran a negatív diagnózis feltételéhez kötik. A nők ezért már nem az
egység kettősségben való megéléseként élik át a várandósságot,
hanem a vizsgálattól vizsgálatig tartó várakozás időszakaként. Hi-
szen a nők már a 10–12. terhességi héten találkoznak az első tri-
meszteri szűrővizsgálatokkal, amikor még csak rövid ideje tudják
biztosan, hogy várandósok, és gyakran bizonytalanok, hogy ez mit
jelent életpályájuk és párkapcsolatuk szempontjából.1 Ekkor kapnak
egy (az esetek 5 százalékában fals pozitív) kockázati arányszámot,
például 1:500, amely alkalomadtán további, kockázatosabb vizsgá-
latok elvégzését teszi indokolttá, hogy a gyermek lehetséges rendel-
lenességeit ki lehessen zárni. Akkor is, ha a kezdeti gyanú a legtöbb
esetben nem is igazolódik, a prenatális diagnosztika által nyújtott
biztonság szinte mindig csak a hosszabb ideig tartó elbizonytalaní-
tás árán érhető el, ami a gyermek születéséig végig megmarad.

Ezt fejezi ki a Barbara Katz-Rothman által alkotott kifejezés is, a
„látra szóló terhesség” (Schwangerschaft auf Abruf), mivel a prena -
tális diagnosztika a még meg nem született gyermek feletti rendel-
kezést teszi lehetővé, és ezzel az érzelmi kapcsolat korai felépítését
megnehezíti. Ezzel a várandós nők gyakran a remény és az aggódás
közötti folytonos ingadozást élik meg.2

De mi van akkor, ha valamilyen rendellenességet állapítanak
meg a gyermeknél? Hiszen a prenatális diagnosztika nem tudja ga-
rantálni, hogy egészséges gyermek fog születni, hanem csak bizo-
nyos genetikus, kromoszomális vagy szervi anomáliákat képes fel-
ismerni. Mi van akkor, ha az előbbieket illetően pozitív diagnózis
születik? Meg kell szakítani a terhességet? A nők és párjuk hirtelen
a terhesség folytatása vagy megszakítása közti választás feladatával
szembesülnek. A helyzetet jellemző sokkos állapotban kell olyan
lehetetlen döntést meghozniuk, ami teljes mértékben meghaladja
az erejüket. Egy rutinszerű prenatális diagnosztikai vizsgálat gyak-
ran nem szándékolt, „rejtett automatizmust válthat ki: a várandós-
ságtól a diagnosztikáig, a pozitív lelettől a terhesség megszakítá-
sáig”.3 A pozitív leletek esetében az abortuszok aránya több mint
90 százalék.

Sok nő a prenatális diagnosztika által a terhesség elfogadásának
diagnózistól függő szemléletét teszi magáévá, amelyben a „meg
nem született gyermek tárgyiasítva, a várandósság pedig intézmé-
nyesített módon” jelenik meg.4 Ezért egyre kevésbé hallgatnak a
testükre és az érzéseikre, tehát elsősorban az alapján tájékozódnak,
amit az ultrahang és az orvosok mondanak. Sok nő számára jel-
lemzi ambivalencia a várandósság élményét: egyik oldalon a vágy,
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hogy a várandósság időszakát saját elképzelésük szerint egysze-
rűen csak élvezhessék, a másik oldalon pedig a prenatális diag-
nosztika felelősségből és gondoskodásból fakadó, az adott kultu-
rális környezetben magától értetődő alkalmazása. Ez utóbbi
azonban az említett vággyal szemben álló vizsgálatokat és nehéz
döntéseket feltételez.

Hannes Friedrich orvos-szociológus egy a prenatális diagnosz-
tika alkalmazásának pszichoszociális előfeltételeiről és következ-
ményeiről írt tanulmányában5 kimutatta, hogy a prenatális diag-
nosztika a várandós nők számára fontos rituálét jelent, ami a
félelem legyőzését szolgálja. Hiszen a prenatális diagnosztika al-
kalmazásának a fő oka a fogyatékos gyermek születésétől való fé-
lelem. A félelem enyhítését szolgáló rituáléként veszik igénybe a
prenatális vizsgálatokat, amennyiben a nők bizonyosságot akarnak
szerezni arról, amit legbelül remélnek: hogy a gyermekük egészsé-
ges. Mivel a legtöbb terhesség komplikációk nélkül zajlik le, a ritu-
álé többnyire működik, hiszen a nők megkapják a kívánt áldást,
hogy „minden rendben van”, és ezáltal, legalábbis a következő
vizsgálatig, bizonyos mértékben megnyugodhatnak. Végső soron a
prenatális diagnosztika csak „részlegesen és időben korlátozottan
szolgál a félelem távoltartásának rituális eszközeként. Gyakran
azonban éppen ez idéz elő olyan félelmeket is, amelyeket aztán
újabb vizsgálatokkal próbálnak legyőzni, és ez végül a félelem fe-
letti ellenőrzés spiráljához vezet.”6

Az, hogy a prenatális diagnosztika rituális szerepet tölt be a fé-
lelem legyőzésében, és mint ilyen, a legtöbb esetben hatásosnak is
bizonyul, azzal a következménnyel jár, hogy „minden érintett, a nők
és az orvosok elől éppúgy eltakarja és ártalmatlanítja a diagnosztika
veszélyes oldalát, mégpedig jelentős belső pszichés erőfeszítés
árán”.7 Ezzel ugyanis minden érintett kimondatlanul „a tagadás és
elnyomás, a nem-igazán-tudni-akarás és az információ visszatartá-
sának a folyamatában találja magát. Ez nem más, mint egy véde-
kező magatartás, ami által a gyermek élete és halála feletti képtelen
döntés elől akarnak kitérni. Egy időlegesen működő önvédelmi
módszer.”8 De mi van akkor, ha ez nem működik, mivel a remélt
áldás elmarad? Az eddig elhallgatott félelmekből immár érzelmi sok-
 kos állapot, valamint cselekvési kényszer és döntési dilemma lesz.

Legkésőbb ezen a ponton gyakran lesz úrrá a nőkön az az érzés,
hogy a prenatális diagnosztika valami olyan helyzetbe vitte bele
őket, amiről nem hoztak tudatos döntést. A remény igazolását vár-
ták, de most a pozitív lelettel szembesülve teljes elbizonytalanodás
lesz úrrá rajtuk, megbénítva érzik magukat, képtelennek arra, hogy
tisztán gondolkozzanak, és azzal a képtelen helyzettel kell szem-
besülniük, hogy dönteniük kell, mi történjen a gyermekük életével.
Csak most kezdik sejteni, hogy a prenatális diagnosztika előzetes
döntést igényel, ahelyett, hogy azt magától értetődően, kritika nél-
kül alkalmazzák. Lassanként világossá válik, hogy a prenatális di-
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agnosztika csak technológiailag néz szembe a félelemmel. Szükség
lenne egy teljesen más, az egészségügyön kívüli kommunikációs
keretre, amely képessé tesz arra, hogy a prenatális diagnosztikával
kapcsolatosan önálló döntést lehessen hozni. Ehhez nemcsak a sze-
mélyes környezetből jövő ismerős emberekre van szükség, hanem
szakszerű tanácsadásra is.

A tanácsadás mint etikai posztulátum

A szakszerű pszichoszociális tanácsadás lehetőségének a prenatális
diagnosztika közvetlen kontextusán kívüli megteremtése etikai
szempontból központi kívánalomnak bizonyul. Ha a szülők a
prenatális diagnosztika során a gyermek egészségét és betegségét,
sőt a terhesség folytatását vagy megszakítását illető kérdésekkel
szembesülnek, akkor gyakran érzik úgy, hogy nincsenek megfele-
lőképpen felkészítve a döntéshozatalra. Mindenekelőtt pozitív lelet
esetén kerülnek a szülők olyan sokkos állapotba, amelyben kicsú-
szik a lábuk alól a talaj. Ha ilyen helyzetben nem kapnak szakszerű
támogatást, akkor fennáll a veszélye, hogy olyan döntésekbe egyez-
nek bele, amelyeket nem saját maguk hoztak. Következményként a
poszttraumatikus zavarokat sem lehet kizárni.

Mielőtt a szülők a prenatális diagnosztikával kapcsolatba kerül-
nének, tehát még az első ultrahang előtt, erkölcsi szempontból
szükséges, hogy teljes körűen felvilágosítsák őket a prenatális vizs-
gálatok kockázatairól, hogy milyen döntési helyzetbe kerülhetnek
és milyen kényszerű döntésekkel kell adott esetben szembenéz-
niük. A nőket pontos információkkal kell ellátni arról, hogy mi vár
rájuk. Ez a felvilágosítás, amelyet nem lehet pusztán írásbeli infor-
mációközlésre szűkíteni, nem tisztázhatja, hogy a prenatális diag-
nosztika mit jelent személyesen az adott szülőknek. Ezért van szük-
ség a megfelelően képzett személyek által nyújtott szakszerű
tanácsadásra. Ez rendszerint nem várható el az orvosoktól, külö-
nösen az időhiány, de a képzettség elégtelensége miatt sem. Az ő fel -
adatuk azonban az, hogy a nők és partnerük figyelmét felhívják a
tanácsadás lehetőségére és hangsúlyozzák annak jelentőségét. A va-
lóságban sajnos gyakran nem ez a helyzet. Monika Hey, aki 21-es
triszómia miatt szakíttatta meg a terhességét, a következőt kérdezi:
„Eleresztettem volna a fülem mellett az orvosi, pszichoszociális és
pénzügyi segítség ajánlatát (…)? Nem vettem volna figyelembe a le-
hetséges pszichikai következményekre és a kezelésük módjára tör-
ténő utalást? Nem hallottam meg a kontaktszemélyek, az önsegítő
csoportok, és más támogató lehetőségek ajánlatát?”9

A prenatális diagnosztikai vizsgálatok előtt és alatt nyújtott szak-
szerű tanácsadás — különösen akkor, ha valamilyen súlyos lelettel
van dolgunk — segíthet a nőknek, hogy a lehető legjobban meg-
őrizzék autonómiájukat a prenatális diagnosztikával szemben. A jó
tanácsadás időt és teret hoz létre, hogy nyugodtan és kívülről jövő

A pontos információk
és az autonómia

megőrzése
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kényszer nélkül lehessen a prenatális diagnosztikával kapcsolatos
személyes kérdéseket tisztázni. Így elmélyülten foglalkozhatnak a
nők ellentmondásos érzelmeikkel, tudásukkal és erkölcsi felfogá-
sukkal. Ezáltal képesek lesznek saját álláspontjukat a prenatális di-
agnosztikával kapcsolatban meghatározni, és eldönteni, hogy a
prenatális vizsgálatok közül melyeket akarják igénybe venni és me-
lyeket nem. Világosabban fogják látni a félelmeiket és a reményeket,
és így felkészültebbek lesznek egy lehetséges döntési dilemmát és
próbára tett erkölcsi meggyőződésüket illetően.

Mindenekelőtt az egyén erkölcsi felfogásának tisztázása dönt a
prenatális diagnosztika alkalmazásával kapcsolatban. Mennyiben
vonná maga után egy esetleges pozitív lelet a terhesség-megszakí-
tás megfontolását? Ha erkölcsi okokból a terhesség megszakítása
nem merül fel opcióként, akkor lehetséges, hogy autonóm módon
lemondjunk a prenatális diagnosztika alkalmazásáról. Hiszen a
megbetegedések és testi hibák többsége nem gyógyítható. Ennek
következtében a prenatális diagnosztika alkalmazása — statiszti-
kailag nézve — a nők 3 százalékának10 esetében azzal a következ-
ménnyel jár, hogy a gyermekük élete és halála felől kell dönteniük.
Egy ilyen döntési kényszer túlnyomórészt a Down-kór esetében áll
fenn. Ez esetben legtöbbször nem az életminőség súlyos csökkenésé-
ről van szó, tehát ezek a gyermekek, megfelelő társadalmi és orvosi
segítség nyújtása esetén, jó fejlődési lehetőségekkel rendelkeznek.
A prenatális diagnosztika által diagnosztizált súlyos károsodások
számszerűen meglehetősen ritkák. Még ilyen leletek esetében is,
amelyek a gyermek életképességét meglehetősen rövidre jósolják,
megfelelőbb lenne a nők számára, ha a terhesség megszakítása he-
lyett a gyermeküket megszülnék, hogy a születés után elbúcsúz-
hassanak tőle. Azáltal, hogy módjuk van a sorsot hibáztatni, jobb
gyászmunkára nyílik lehetőség. Könnyebb ezzel együtt élni, mint
azzal a tudattal, hogy az abortusz mellett döntöttek.

Szükséges, hogy ilyen témákat tanácsadás keretén belül tudja-
nak átbeszélni, ha elébe akarnak menni annak az érzésnek, hogy
belerángatták őket a prenatális vizsgálatokba, ahol már nem képe-
sek valódi döntéseket hozni. Mégis, a tanácsadás még nem maga
az erkölcsi megoldás. Fontos, de nem elégséges. Hiszen a tanács-
adás csak az egyéni szintre korlátozódik. A prenatális diagnoszti-
kával kapcsolatos problémák azonban ezen túlmutatva, társadalmi
szinten is érvényesülnek. Itt fontos látni a prenatális diagnosztika
társadalmi elfogadottságát, amelyet sok más egyéb mellett, bevett
egészségügyi eljárásként ajánlanak fel minden nőnek, annak elle-
nére, hogy terápiás célok nem indokolják. Ennek következtében a
prenatális diagnosztika — legalábbis implicit módon — szelekciós
célt szolgál, amennyiben a nőknek lehetővé, sőt elvárássá teszi,
hogy a beteg gyermekek sorsáról döntsenek. Ennek során hatalmas
társadalmi nyomás alá kerülnek, hiszen azzal az elvárással találják
szemben magukat, hogy lehetőleg csak egészséges gyermeket hoz-

Az egyén erkölcsi
felfogásának tisztázása

10Fordítva nézve az
esetek 97 százalékában

a lelet negatív.

Tanácsadás és
társadalmi elvárások
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zanak a világra. Gyakran halljuk, hogy egy beteg gyermek világra
hozása a mai diagnosztikai lehetőségek segítségével már elkerül-
hető. Ellenségesen bánik a mai társadalom a fogyatékkal élőkkel,
és a prenatális diagnosztika által a nők csak a társadalmi nyomás-
nak engednek? Mit jelent azonban fogyatékkal élni?

A fogyatékosság mint szociális konstrukció

A modern társadalmak többsége hiányos fogalommal rendelkezik
a fogyatékosságról, amennyiben azt elsősorban szenvedéssel, sze-
rencsétlenséggel és tehertétellel kapcsolják össze. Ennek következ-
tében a fogyatékosságot lehetőleg elkerülendőnek tekintik. Ezért
fogadják el általánosságban a prenatális diagnosztikát, mivel a szü-
lők is egészséges gyermekre vágynak. Úgy tűnik, hogy a fogyaté-
kossággal való együttélés ellentétben áll a jó életről alkotott elkép-
zelésekkel.

Mi által jön létre ez az ellentmondás? Bizonyos, hogy a modern
társadalmakat nem lehet egyszerűen és felületesen fogyatékos-
ellenesnek nevezni, inkább csak ambivalens képet mutatnak. Egy-
részt elfogadják a prenatális diagnosztika alkalmazása által a szü-
lés előtti szelekciót. Másrészt a fogyatékkal élőkkel szemben
bizonyos fajta szolidaritás nyilvánul meg a különböző integrációs
és fejlesztő lehetőségek segítségével, amelyek néhány évtizede még
egyáltalán nem léteztek. Ennek a kettősségnek az az alapja, hogy a
prenatális diagnosztika által lehetővé vált, hogy különbséget te-
gyenek az elkerülhető és az el nem kerülhető fogyatékosság között.
Ezzel egy olyan felfogás érvényesült, amely — a születés morális
határvonalából kiindulva — megszorítás nélkül elismeri minden
megszületett ember jogát — legyen az fogyatékkal élő, vagy sem
— az emberi méltósághoz és az élethez. Ugyanakkor a határvonal
születésnél való meghúzása etikailag kérdéses, hiszen az emberi
méltóság gondolata lényegének mond ellent, miszerint a méltóság
minden embert egyformán megillet. Mégis széles körben elfoga-
dott ez a határ.

Amennyiben a prenatális diagnosztika elsősorban szelekciós célt
szolgál, mégpedig a fogyatékkal élő emberekre vonatkozóan, akkor
jogosan tehető fel a kérdés, hogy az előbb említett szolidaritás va-
lóban őszinte-e a fogyatékkal élő emberekkel szemben. Tisztelettel
találkoznak ezek az emberek és méltóságuknak megfelelően bán-
nak velük? Vagy talán jobban megfelel az igazságnak, hogy az
egyenlő bánásmód leple alatt valójában ezen emberek rejtett lené-
zése történik? Nem lehetséges, hogy az egészséges emberek a va-
lóságban előnyt élveznek az úgynevezett fogyatékos emberekkel
szemben?

Ez az előny a gazdaság, a technika és a tudomány szociális rend-
szereinek a dominanciájából származik, amelyeknek az egészségügyi
rendszer is alá van rendelve, jobban, mint bármikor korábban. Azál-

Elkerülhető és
el nem kerülhető

fogyatékosság

Egyenlő bánásmód
vagy előnyök
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tal, hogy az élet minden területe rendszerek logikájának van kiszol-
gáltatva, kialakul a normalitásnak egy bizonyos képe, amelynek csak
úgynevezett egészséges emberek tudnak megfelelni. Olyan kritériu-
mok tartoznak ebbe a normalitást meghatározó képbe, mint a telje-
sítmény, a mobilitás, az intelligencia vagy a hatékonyság, amelyek
messze kirekesztik a fogyatékkal élő embereket, hiszen ők ezeknek az
elvárásoknak nem, vagy csak korlátozott mértékben tudnak megfe-
lelni. A fogyatékosság ezáltal társadalmi konstrukcióvá válik, hiszen
nem maga a fogyatékosság, hanem a normatív konstrukciótól való el-
térés a probléma. Ennek a normának viszont csak bizonyos emberek
képesek megfelelni, míg az attól eltérők kirekesztődnek.

A fogyatékosság ezzel „a normálistól, a teljes mértékben műkö-
dőképes élettől való negatív eltéréssé lesz, amely az életminőséget
majdnem szükségszerűen beszűkíti”.11 A fogyatékosságnak negatív
eltérésként való konstrukciója lehetővé teszi az emberi élet teljesnek
tekintett változatának a stabilizálását, tehát a normalitás reproduk-
cióját. Hiszen minden „kirekesztés igazolja a nem fogyatékosok ki-
tüntetett helyzetét, hogy a normalitást meghatározhatják és önma-
gukat e normalitás prototípusának kiálthatják ki. Ehhez kapcsolódik
az a követelés, hogy másokat lenézhessenek és a társadalomtól, va-
lamint annak forrásaitól távol tartsanak, számukra kevesebb életet,
szexualitást, örömöt, sikert és hatalmat engedélyezzenek. Ebben az
értelemben kell a normalitás meghatározására irányuló stratégiákat
a hatalom gyakorlásának eszközeként felismerni, amennyiben ezek
elítélnek másokat, akik a normától eltérnek.”12

A prenatális diagnosztikát illetően ez a normalitás meghatáro-
zását célzó stratégia a személyes élet szintjén a normalitástól való
eltérés elkerülésének a stratégiájaként jelenik meg. Amit korábban
a szülőknek adottként kellett elfogadniuk, az ma szelekciós döntés
tárgya lett, amelyet a társadalmilag konstruált normalitás, az em-
beri élet teljesnek ítélt változata határoz meg. A normális ilyen
módon lesz normatívvá és hozza létre a normativitást.

A szemlélet megváltozása mutatja, hogy mennyire egyoldalú és
ezzel kérdéses a normalitás ilyen módon való felfogása. A fogyaték-
kal élők saját magukat normálisnak tekintik. Úgy normálisak, ahogy
vannak, hiszen ők ilyennek ismerik magukat. Mindenesetre nem ké-
pesek a normalitásukat a társadalomban érvényesíteni. Egyrészt
azért, mert kisebbségben vannak és ezért a megszokott normalitás
logikájával szemben állnak. Másrészt, mivel a többség által megha-
tározott normalitás gyakran képtelen arra, hogy a normalitástól el-
térően gondolkodjon — és mindenekelőtt éljen. Hiszen szigorúan vé -
ve pont az a normális, hogy különbözünk. Ez igaz az úgynevezett
egészséges emberekre éppúgy, mint az úgynevezett fogyatékos em-
berekre, akik nem ritkán csak azért élik meg saját magukat fogyaté-
kosként, mert nem bontakoztathatják ki saját normalitásukat.

Következőképpen ír erről a testileg fogyatékos író, Jürgen Knop:
„Nem találom az életemet undorítónak. Számomra ez a testi állapot

11Andreas Lob-Hüdepohl:
Biopolitik und die soziale

Inszenierung von
Behinderung. In Konrad
Hilpert – Dietmar Mieth

(szerk.): Kriterien
biomedizinischer Ethik,

i. m. 234–254, 240.

12Birgit Rommelspacher:
Behindernde und

Behinderte. Politische,
kulturelle und

psychologische Aspekte
der Behinderten -

feindlichkeit.
In uő. (szerk.):

Behindertenfeindlichkeit.
Ausgrenzungen und

Vereinnahmungen.
Lamuv, Göttingen,

1999, 7–36, 33.

A normalitás egyoldalú
felfogása
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normális. Ami nehézzé teszi az életemet, nem annyira a fogyatékos-
ság, hanem azok a korlátok, amelyeket nem fogyatékosok, többnyire
tudattalanul, állítanak fel. Itt nem az utcára, vagy a középületekben
épített akadályokra gondolok, hanem a meg-nem-érteni-akarás aka-
dályaira. (…) Az életminőségem csak akkor korlátozott, ha azzal a mércé-
vel mérik, hogy mit teljesítek és mit engedhetek meg magamnak.”13 Hason-
lóképpen értelmezi saját magát Fredi Saal, amikor a következőket
írja: „Bár spasztikus bénulással jöttem a világra, de nem egy fogya-
tékos társadalmi státuszával. Úgy kellett megtanulnom meg, hogy
magamra fogyatékosként tekintsek — mégpedig alaposan!”14

Hogy ezeket a tanulási folyamatokat elkerülhessük, szükség van a
különbözőség elismerésére, mégpedig egyéni és társadalmi szinten egya-
ránt. Csak így lehet felismerni, hogy a fogyatékkal élő emberek
mennyire igenlik az életüket, ami minden „akadály és diszkrimináció
ellenére (…) összességében értékes, vagy egyszerűen szép”.15 Létüket
semmiképpen sem lehet a puszta szenvedéssel és boldogtalansággal
azonosítani. Az ilyen ítéletek normalitástól függő elképzelésekből fa-
kadnak, amelyek azt a célt szolgálják, nehogy az »egészséges« embe-
rek a »fogyatékosokkal« való találkozás során felfedezzék, hogy ma-
guk is mennyire »fogyatékosok«. Mindenekelőtt a testi fogyatékkal élők,
valamint a Down-szindrómások lehetnek képesek arra, hogy az
adott korlátok között olyan életminőségre tegyenek szert, amely mö-
gött az úgynevezett egész ségeseké olykor messze elmarad — vegyük
például, hogy ez utóbbiaknak szinte semmire sincs igazán idejük.

Irène Häberle ezért beszél a fogyatékkal élő embereknek a mai tár-
sadalomban betöltött prófétai szerepéről, hiszen „az ember esendő-
ségét teszik láthatóvá. Ez bizonyos esetben a sikereseket, az erőse-
ket, az egészségeseket, a szépeket és a rátermetteket is érinti. (…) Egy,
a korlátaink és gyengeségeink állandó elfojtásában és az egymástól
való tartós félelemben leélt élet halálos. Szükségünk van az elégte-
lenségünk felismerésére, arra, hogy rá vagyunk utalva másokra, ha
túl akarunk élni, és a bizalomra is, hogy elfogadjanak és szeressenek,
úgy, amilyenek vagyunk. Pontosan itt kezdődik a fogyatékkal élők
prófétai szerepe. Arra mutathat rá, aminek köszönhetően tulajdon-
képpen élünk: elsősorban nem a rátermettségünkre vagy teljesítőké-
pességünkre, hanem a bizalomra és az emberiességre van szüksé-
günk. Egy látható hiányosságokkal és gyengeségekkel rendelkező
ember nem képes a korlátait illetően csúsztatni, legalábbis nem olyan
könnyen, mint a látszólag teljesen ép és egészséges emberek.”16

Egy jó élet víziója

Azért ilyen elfogadott a mi társadalmunkban a prenatális diag-
nosztika, mert mi, az úgynevezett egészségesek csúsztatunk a kor-
látainkat illetően és ámítjuk magunkat? Ha komolyan feltennénk
ezt a kérdést, akkor felismernénk annak szükségességét, hogy utá-
nagondoljunk, miképpen nézhet ki egy valóban emberi társadalom.

13Jürgen Knop: Die
Starken übernehmen,

was die Schwachen nicht
leisten können. In

Christine Swientek:
Was bringt die Pränatale

Diagnostik?
Informationen und

Erfahrungen. Herder,
Freiburg im Breisgau,
1998, 92–100, 92, 94.

14Fredi Saal: Warum
sollte ich jemand anders

sein wollen? Verlag
Jakob von Hoddis,

Gütersloh, 1996, 87.

15Michael Krispl: Vom
Licht ins Dunkel? In

Franz-Joseph Huainigg
(szerk.): Aus dem

Bauch heraus.
Pränataldiagnostik

und behindertes Leben.
Dom-Verlag, Wien,

2010, 106–115, 115.

16Irène Häberle:
Die prophetische Aufgabe

des Menschen. Neue
Wege 90 (1996) 245sk.
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Ehhez azonban szükséges, hogy rendelkezzünk víziókkal a jó
élet lényegét illetően, amelyek — akkor is, ha csak megközelítően
és csak kis lépésekben valósíthatóak meg — újra és újra annak meg-
valósítására ösztönöznek.

— Egy jó élet víziója, ahol minden ember méltóságát minden-
fajta teljesítménytől függetlenül tisztelik;

— egy jó élet víziója, ahol a bevett normalitástól való eltérések
nem kirekesztéshez és az emberi kibontakozás korlátozásához ve-
zetnek;

— egy jó élet víziója, ahol a még meg nem született gyermekeket
ajándéknak és nem minőségileg biztosított tárgynak tekintik; 

— egy jó élet víziója, ahol az emberi sebezhetőség a normalitás
kategóriájába tartozik; 

— egy jó élet víziója, ahol a fogyatékkal élő embereket „másként
normálisnak” tekintik. 

A jó élet ilyen víziói végső soron Istennek az emberről alkotott ví-
ziójában gyökereznek. Ennek a víziónak megfelelni annyit tesz,
mint hogy azt, „amit Isten saját ügyévé tett: az ember méltóvá té-
telét”17 a gyakorlatban megvalósítani törekszünk. A méltóság tisz-
telete pedig minden embert ember-volta alapján megillet. Magában
foglalja minden ember alapvető egyenlőségét, anélkül, hogy az
egyéni különbséget figyelmen kívül hagyná. Az ember-létet illetően
azonban ezek a különbségek jelentéktelenek, amiből az következik,
hogy senki sem többé vagy kevésbé ember azért, mert egészséges,
vagy mert fogyatékkal él.

Az, hogy a prenatális diagnosztika kontextusában a meg nem
született gyermekek élethez való joga egyre inkább egészséges vol-
tuktól válik függővé, ellentmond az emberi méltóság átfogó kon-
cepciójának. Itt ehelyett egy olyan felfogás mutatkozik meg — amint
azt II. János Pál pápa Evangelium vitae kezdetű enciklikájában meg-
fogalmazta —, amely „az életet csak bizonyos feltételekkel fogadja
el, és elutasítja, ha sérült, fogyatékos vagy beteg” (14. pont).

Kovács Gusztáv fordítása

Az emberi méltóság
tisztelete

17Jürgen Werbick:
Den Glauben

verantworten. Eine
Fundamentaltheologie.

Herder, Freiburg im
Breisgau, 2000, 396.
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