
Szülői felelősség
és reprodukciós
medicina
A (poszt)modern társadalmakban az életutak egyik legfontosabb
formáló ereje a tömegek számára elérhető technikai lehetőségek tár-
háza. Éppen ez az egyik oka annak, hogy a mai ember — Peter Ber-
ger kifejezését használva — szükségképpen „eretnek”, hiszen a
minket körülvevő technika puszta létével nemcsak választási lehe-
tőséghez juttatja, hanem választás elé állítja őt.1 Ez utóbbi kijelentés
különösképpen igaz a reprodukciós medicinára. A fogamzásgátló
tabletta elterjedése a 20. század második felében a női és a férfi élet-
utakban egyaránt radikális változást hozott. Lehetővé tette, hogy a
gyermekvállalás tudatos döntéssé alakuljon, lehetőséget teremtve
a fogamzás elkerülésére olyan életszakaszokban, amikor nem ké-
pesek, vagy nem akarják a gyermek fogantatásából következő fele-
lősséget vállalni. De nemcsak negatív módon, a gyermekáldás el-
kerülésével írják át a hagyományos életpályákat az orvostudomány
által nyújtott lehetőségek, hanem a mesterséges megtermékenyítés
különböző módszereit felajánlva a gyermekvállalás időpontjának
szinte korlátlan meghatározásának az ígéretével kecsegtetnek.

A reprodukciós medicina lehetőségei azonban nemcsak az élet-
utakat írják át, hanem azok morális tartalmát is megváltoztatják.
Azzal, hogy a gyermekáldásból gyermekvállalás lesz, a szülői fele-
lősség is kiéleződik. Míg korábbi korokban a gyermekről való gon-
doskodás a születéstől kezdődött — előtte legfeljebb mágikus prak-
tikák álltak rendelkezésre —, addig ma ez jóval korábbra kitolódik.
A prenatális diagnosztika révén már az anyaméhen belül (szó sze-
rint) képet nyerhetünk a magzatról és nyomon tudjuk követni a fej-
lődését. A preimplantációs diagnosztika pedig már az anyaméhbe
ültetés előtt információval szolgál az embrióról. Bár első látásra
mindez problémamentesnek tűnhet, hiszen a tudásunk növekedé-
sét eredményezi és felelősebb szülői döntésekhez vezethet, ha ala-
posabban szemügyre vesszük, láthatóvá válik, hogy a szülői fele-
lősségről alkotott eddigi elképzelésünket alapjaiban írja át, sőt teszi
sok szempontból érvénytelenné.

A morálteológiai tankönyvek ugyan részletesen foglalkoznak a fo-
 gamzásgátlás és az emberi reprodukció orvosi módszereivel, a szü-
 lői felelősség kérdését szinte kivétel nélkül figyelmen kívül hagy-
ják.2 Különösen igaz ez a szülő–gyermek viszony antropológiai
alapjaira, valamint a kérdésre, hogy a tudás és a lehetőségek növe-
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kedése milyen változást hozott a szülői felelősségről alkotott felfo-
gásban, annak tartalmát és elosztását illetően. A tartalmát illetően,
hiszen akár már fogantatás előtt lehetőség van bizonyos döntések
meghozatalára, például a gyermek fizikai tulajdonságait tekintve.
Elosztását illetően pedig abból a szempontból, hogy a technikai le-
hetőségek puszta léte által kikényszerített döntéseknek a felelőssé-
gét nem tisztán a szülő, hanem az orvos, a szabályozáson keresztül
a (bio)politika,3 a kimondott-ki nem mondott elvárásokon keresztül
pedig a társadalom is viseli.

A következőkben két kérdésre szeretnék válaszolni: Mi jellemzi
a szülői felelősséget általánosságban? Valamint, miképpen írja át
ezt a reprodukciós medicina által kínált lehetőségek logikája?

A szülői felelősség antropológiai jellemzői

A szülői felelősség általánosan érvényes antropológiai faktum,
melynek az alapja, hogy minden ember szülőktől származik és fo-
gantatásától fogva viszonylag hosszú ideig szüksége van a gon-
doskodásukra. Ezt mindenki, aki az emberi nemhez tartozik, el-
mondhatja magáról. A reprodukciós medicina korlátait éppen ez a
banális, ugyanakkor alapvető, az emberi állapotot meghatározó jel-
lemző húzza meg. Továbbra is minden ember anyától születik — a
mesterséges anyaméh létrehozására tett kísérletek eddig kudarccal
végződtek; fiziológiai koraszülöttek vagyunk (Portmann), hiszen
egyéni fejlődésünkhöz továbbra is szükségünk van mások gon-
doskodására és a megfelelő szociokulturális környezetre, és hor-
dozzuk elődeink genetikai örökségét.4 Mindhárom határvonal azt
mutatja, hogy az ember létének kezdetétől fogva nem önmagában,
elszigetelten létezik, hanem másokkal kapcsolatban. Ez minden em-
beri lét előfeltétele, ami a szülői gondoskodás követelményét is
megalapozza. De miért különleges a szülői felelősség? Mi külön-
bözteti meg és mi köti össze más felelősséggel? Mi teszi a szülő–
gyermek viszonyt, valamint a családi viszonyokat különösen je-
lentőssé más emberi viszonyokkal szemben?

Hans Jonas A felelősség-elv (Das Prinzip Verantwortung) című köny-
vében nagy teret szentel a szülői felelősségnek és antropológiai
megfontolások alapján próbálja megragadni az alapvető jellemzőit.
Számára a szülői felelősség „minden felelősség időtlen ősképe (...)
genetikai és tipológiai szempontból, de bizonyos mértékig isme-
retelméletileg is, mégpedig közvetlen evidenciája miatt”.5

Jonas szerint az újszülött „a puszta lélegzetvételével” szólít fel a
törődésre és a gondoskodásra, és ez a felszólítás nem szorul további
bizonyításra, hanem közvetlen evidenciaként mutatkozik meg:
„Nézz oda és tudod” — írja.6 Az ember persze lehet bizonyos ese-
tekben „süket”, és nem hallja meg a felszólítást, vagy más egyéb
körülmények miatt ellenállhat annak, az újszülött felől érkező fel-
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hívás azonban „nem tűr ellentmondást”. Jonas a létezés és a köte-
lesség, az ontológia és az etika közötti hidat az újszülött puszta je-
lenlé té ben megmutatkozó felszólításban találja meg: „Pontosan azt
gondolom, hogy jelen esetben egy egyszerű ontikus létező léte mé-
lyén — immanens és látható módon — valamiféle felszólítás rejlik,
amely még akkor is hallatná hangját, ha nem táplálnák természet
adta ösztönök és érzelmek, vagy egyenesen ellenkeznének vele.”7

Jonas azonban nem áll meg a gyermek irányából érkező felszó-
lításnál, hanem az arra adott válasz természete is érdekli. Azt kér-
dezi, hogy mi az, ami megfelel a gyermek valóságának. A szülői fe-
lelősség sajátosságát az adja, hogy „természettől fogva fennálló”,
mert nem függ „előzetes hozzájárulástól, visszavonhatatlan és nem
lehet felmondani sem; és globális”.8 Megkülönbözteti a hivatallal
járó felelősségtől, hiszen egyrészt ez utóbbi alapját egy előzetes
egyezség képezi, amit bizonyos feltételekkel vissza lehet vonni,
vagy akár fel lehet mondani, másrészt mindig egy bizonyos jól
meghatározott cél elérésére szól.9 A szülői felelősség alapja azon-
ban természettől adott, ami nem felmondható és nem visszavon-
ható, ami a kapcsolatban résztvevő felek uralmán kívül áll. A szü-
lői gondoskodás „ős-felelősség” két okból is: egyrészt az emberi lét
egyik alapvető vonásának, a felelősség vállalására való képesség-
nek, másrészt az emberi lét „nem autark” voltának a tapasztalatá-
ból kifolyóan, melyet mindenki „elsőként” tapasztal meg.10

Jonas három kulcsfogalommal — totalitás, kontinuitás, jövő — írja
le a szülői felelősség természetét. Totális, mivel tárgyának egészére vo-
natkozik: „A gyermek teljes valójában és az összes lehetőségével együtt,
nemcsak közvetlen szükségleteivel tárgya” a gondoskodásnak.11 Arra
irányul, hogy a gyermek létezzen és a lehető legjobb módon létezzen.
Ez feltételezi azt, hogy folyamatos is, hiszen ha valóban az emberi lé-
tezés egészére vonatkozik, ami egy folyamat, akkor nem tűr semmi-
féle megszakítást. A gyermek élete nem ismer szünetet, ahogy a szü-
lői gondoskodás sem. Másrészt minden szülői gondoskodó tett a
gyermek múltjának és jövőjének metszéspontján helyezkedik el, ami
szintén lehetetlenné teszi, hogy a felelősséget pontszerűen, csak bizonyos
időre vagy szempontra vonatkozóan gondoljuk el.12 Ebből fakad a szü-
lői felelősség harmadik jellemzője, hogy a jövőre irányul. Célja a felnőtté
válás, ami feltételezi a nyitott jövőt: nem elég alapos előrelátással gon-
doskodni a gyermek jövőjéről, hanem tiszteletben kell tartani az élet
és a személy spontaneitását és szabadságát is.13

Míg Jonas antropológiai kiindulópontból határozza meg a szülői fe-
lelősség jellemzőit, addig Jürgen Habermas Az emberi természet jövője.
A liberális eugenika útján? című könyvében etikai kiindulópontot vá-
laszt a generációk közötti viszony, és ezen belül a szülő–gyermek
viszony normatív tisztázására. Jonasnál a gyermeknek a szülői gon-
doskodásra való ráutaltsága, tehát a szülő és a gyermek közötti
aszimmetria a döntő motívum. Habermas érdekes módon éppen
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a generációk közötti viszony szimmetrikus voltát hangsúlyozza.
A szim metria persze nem általánosan, hanem abban az értelemben
érvényes, hogy mostanáig egy generációnak sem állt a hatalmában,
hogy az utána következő nemzedék genetikai örökségét meghatá-
rozza. Habermas szerint azzal, hogy bizonyos eugenikai törekvések
az utódok örökölt testi tulajdonságait meg akarják változtatni, az em-
lített szimmetrikus viszony felborul. Véleménye szerint, ha a felnőtt
generáció „az utódok genetikai örökségét a saját mérlegelése alapján
akarná meghatározni” és alakítani, az azzal járna, hogy olyan ura-
lomra tehetnének szert felettük, amit „eddig csak tárgyak, nem
pedig személyek felett” gyakorolhattak, hiszen ezzel megváltoz-
tatnák „ön maguk hoz való spontán viszonyuknak” éppúgy, mint az
„erkölcsi szabadságuknak” a szomatikus alapjait.14 „Akkor az utó-
dok felelősségre vonhatnák genomjuk készítőit és a testi kiindulási
helyzetük általuk nemkívánatosnak ítélt életrajzi következményei
miatt.”15 Habermas szerint tehát a szülő és gyermek közötti szim-
metria éppen abban áll, hogy egyik sem rendelkezhet a másik gene-
tikai örökségével, és így nem is vonható felelősségre ezért. Ez a fajta
uralhatatlanság pedig az erkölcsi értelemben vett egyenlőségnek is
az alapja.

Ezt még egyszer aláhúzza a szimmetriából fakadó felelősségre vo-
natkozóan: a „megtermékenyülés folyamatának az uralhatatlansága”
szükséges előfeltétele annak, hogy valóban „önmagunk lehessünk”
és az „interperszonális kapcsolataink egalitárius természete” ér-
vényre jusson.16 „Ha valaki egy másik emberrel kapcsolatban visz-
szafordíthatatlan, annak testi alapjaiba mélyen belenyúló döntést
hoz, a gondoskodásnak a szabad és egyenlő személyek között fenn-
álló szimmetriája korlátozódik.”17

Habermas érdekes módon az emberi természetben, az ember
testi voltában találja meg azt a biztos alapot, amelyre önazonossá-
gunkat, élettörténetünket és kultúránkat felépíthetjük. A generá-
ciók és a szülő–gyermek viszonyban jelen lévő, a genetikai leszár-
mazás uralhatatlanságából fakadó szimmetria nyújtja azt a biztos
alapot, amelyre a konkrét, történetileg, társadalmilag és kulturáli-
san kereteken belül a valóságos kapcsolat felépíthető.

Bár Habermas elméletét rengeteg kritika érte, mégsem lehet két-
ségbe vonni, hogy nagyon tisztán rámutatott az „uralhatatlanság”
motívumának a jelentőségére az emberi kapcsolatokban, közöttük
a szülő–gyermek viszonyban, ami a moralitás képességének az elő-
feltétele.

Habermashoz hasonlóan Onora O’Neill is olyan elemekre hívja fel a
figyelmet a szülő–gyermek viszonnyal kapcsolatban, amelyek az ural-
hatatlan, pontosabban a kikényszeríthetetlen kategóriájába esnek. Kri-
tizálja a szülői felelősségnek kizárólag a gyermekjogokon keresztül való
megközelítését, mert szerinte, ha pusztán a jog kategóriáján át nézzük
a gyermekek életének erkölcsileg releváns kérdéseit, akkor „homályos

14Jürgen Habermas: Die
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ablakon” keresztül próbálunk látni, és lemaradunk az igazán fontos
részletekről.18 A gyermeket ugyanis sokkal több illeti meg, mint ami
a jogokból levezethető. A gyermeknek jár ugyan a gondoskodás, ezt
azonban nem tekinthetjük azonosnak azzal, hogy a hátrányos helyzetű
és elnyomott társadalmi csoportoknak is joguk van a társadalmi gon-
doskodásra. A lényeges különbség egyrészt az, hogy a gyermekek füg-
gését nem „mesterségesen”, tehát társadalmi cselekvés révén idézték
elő, hanem természettől áll fenn, valamint, hogy ezen a függésen nem
lehet politikai döntések, vagy társadalmi cselekvés által változtatni:
„A döntő különbség a (korai) gyermeki és az elnyomott társadalmi cso-
portok függősége között az, hogy míg a gyermekkor az életnek egy kor-
szaka, amelyből aztán a gyermekek normális esetben kiemelkednek,
és amelyből segítik és sürgetik is a kiemelkedésüket azok, akik a leg-
több hatalommal bírnak felettük. A gyermeki függés megszüntetése
ugyanis bizonyos módon érdekében áll azoknak, akik a gyermek éle-
te felett rendelkezhetnek.”19 O’Neill szerint, ha valóban „törődünk a
gyermekünk életével”, akkor nem jogokra alapozzuk a gyermekünk -
kel szembeni magatartásunkat.20

A szülőség többet jelent a jogok által garantált minimumnál.
Olyan alapelvek, mint a „ne árts”, természetesen a szülői magatar-
tás számára is irányadóak, ugyanakkor a szülői gondoskodás és ne-
velés ennél sokkal gazdagabb tartalmú kell, hogy legyen.21 Nem ne-
vezzük jó szülőnek azt, aki a gyermek jól definiálható szükségleteit,
mint a megfelelő lakhatás, oktatás, táplálkozás, ruházat, kielégíti, de
ugyanakkor nem adja meg a gyermek számára azt, amit hétköznapi
nyelven „szeretet” szóval jelölünk. Ez utóbbit, ami a szülői gondos-
kodás többletét jelenti, nem lehet jogi formában meghatározni, a szü-
lői gondoskodásba azonban normatív módon beletartozik: „Bár nem
lehet kifejezetten állítani, hogy a gyermekeknek joguk lenne a csa-
ládi élet vidám hétköznapjaira, bizonyos szórakozásra, vagy figye-
lemre, érzelemre és megértésre, mégis a legtöbb ember úgy gon-
dolja, hogy a szülőknek felelőssége és kötelessége, hogy olyan
otthont és légkört teremtsenek, amelyben a gyermekek az előbbiek
bizonyos (kulturálisan meghatározott) változatát megkapják, és
azok a szülők, akik ezt nem teszik meg, az egyik legalapvetőbb kö-
telezettségüket mulasztják el a gyermekeikkel szemben.”22

A szülői gondoskodásban jelenlévő többletet a jog azért nem
tudja adekvát formában meghatározni, mert a szülő–gyermek kap-
csolat esetében nem szerződéses, hanem természettől adott vi-
szonyról van szó. Ha pedig nem döntés és választás útján jött létre,
akkor fel sem mondható.23

Az utolsó szerző, akit a szülő–gyermek viszonyról elemzésénél se-
gítségül hívok, kilóg ugyan az előbbi sorból, hiszen nem filozófus-
ról, hanem íróról és esszéistáról van szó, aki a fentieknél jóval ko-
rábban élt. Mégis érdemes G. K. Chesterton néhány gondolatát
szemügyre venni, hiszen a családi származási viszonyok uralha-

18Onora O’Neill:
Children’s Rights and
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19I. m. 462.
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23Vö. i. m. 249.
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tatlanságának az utód szocializációjával kapcsolatos értékére na-
gyon világosan mutat rá.

Chesterton szerint a család az az intézmény, ahol az utódok a tár-
sadalmi pluralitás képességét abszolút értelemben eltanulhatják. Ez
abból fakad, hogy a családok nem választott, hanem származási- és
sorközösségek. A család lényege Chesterton szerint abban áll, hogy
„irracionális”.24 Ha a tudatlanság fátyla mögött (Rawls) kellett volna
megalkotnunk a szabályokat, amely alapján jövendőbeli szüleinket
és családtagjainkat kiválasztjuk, akkor szinte bizonyos, hogy nem
abba a családba születünk, amelyben jelenleg élünk. Valószínűleg
olyan elveket követtünk volna, amely a saját érdeklődésünknek, ér-
dekeinknek és céljainknak — feltéve hogy tudunk ezekről a fátyol
mögött — megfelel. Ha pedig így lenne, akkor a Habermas által
hangsúlyozott uralhatatlanság, és a Jonas-i feltétlenség a családi kap-
csolatokat illetően elveszne. Chesterton az egyéni élet és a társadalmi
lét kiszámíthatóságával állítja szembe a családot: „Míg az ember egy
racionálisan kiválasztott csoporthoz tartozik, addig furcsa szektás at-
moszféra veszi körül. Csak amidőn irracionálisan választ, akkor van-
nak körülötte emberek. Életében ekkor kezd kibontakozni a kaland.
A kaland ugyanis, természeténél fogva, olyasvalami, ami elérkezik
hozzánk. Olyasvalami, ami választ bennünket és nem mi választjuk
őt. (...) Midőn, születésünk által családba érkezünk, belépünk a vi-
lágba, mely kiszámíthatatlan, melynek megvannak a maga különös
törvényei; belépünk egy világba, amelyet nem mi alkottunk. Más
szavakkal, midőn belépünk a családba — tündérmesébe érkezünk.”25

A család per se az élet és a társadalom pluralitásának az iskolája: „Ha
az ember meg akarja tudni, vajon képes-e szembenézni a hétköznapi
emberiséggel (az eredetiben: a hétköznapi emberiség változatossá-
gával — K. G.), legjobban teszi, ha aláereszkedik egy találomra kivá-
lasztott házkéményben, és megpróbál boldogulni — amennyire csak
lehetséges — az odabent lakó emberekkel. Pontosan ezt cselekedtük
azon a napon, amidőn megszülettünk.”26

Chesterton a generációk közötti viszonyban jelenlévő irraciona-
litást, uralhatatlanságot és kiszámíthatatlanságot dicséri, és rámu-
tat arra, hogy milyen jelentőséggel bír a személyes lét és a szemé-
lyek közötti viszonyok szempontjából. Ezzel csatlakozik a há rom
előtte bemutatott filozófushoz, hiszen mindegyiknél megtalálható
a feltétlenség és az uralhatatlanság eleme. Jonasnál, a nyitott jö vő,
Habermasnál a generációk közötti szimmetria, O’Neillnél pe dig a
szülői szeretet kikényszeríthetetlenségének a motívumában. A 20.
század második felében azonban éppen ez a kiszámíthatatlanság
és uralhatatlanság vált kényelmetlenné a szülői felelősséget il letően.

A szülői felelősség és a reprodukciós medicina

A reprodukciós medicina kínálata egyszerre válasz bizonyos társa-
dalmi igényekre és erő, ami ezeket előhívja. Egyaránt támogat és in-

24Gilbert Keith
Chesterton: Eretnekek.

(Ford. Lukácsi Huba.)
Szent István Társulat,
Budapest, 1991, 115.

25I. m. 115–116.

26I. m. 115.
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dukál bizonyos társadalmi folyamatokat. Hille Haker a következő
változásokat nevezi meg, amelyek a szülő–gyermek viszony átala-
kulását jelzik, és amelyek szorosan kapcsolódnak a reprodukciós me-
dicina által nyújtott új lehetőségekhez.27 A rokoni kapcsolatok egyre
inkább a választott kapcsolatokhoz válnak hasonlóvá. Fenntartásuk tu-
datos döntést igényel. Hasonlóképpen jelentőssé válik a választás
szerepe a szülők esetében, hiszen az elvált és újonnan megkötött há-
zasságok és élettársi kapcsolatok nyomán létrejövő úgynevezett
„patchwork” családokban a biológiai mellett új szociális szülők töltik
be az apai, vagy az anyai szerepet. Az életutak megváltozása követ-
keztében az első gyermek születése kitolódik, a gyermek vállalása
pedig egyre tudatosabbá és tervezettebbé válik, részben a fogamzásgát-
lási lehetőségeknek köszönhetően. A tudatosság és a tervezés pedig
nemcsak a gyermekvállalás időpontjára, hanem azon túlra is kitoló-
dik: a várandósság időszakára, sőt a gyermek egész életére.

A szülői felelősség és gondoskodás tehát ma már nem a gyermek
születésétől, nem is a gyermek fogantatásakor kezdődik, hanem
jóval előtte. A gyermekvállalás kifejezés 1960 után nyerte el igazi
értelmét, amikor az Egyesült Államokban először engedélyezték a
kombinált fogamzásgátló tabletta széles körű, családtervezési cél-
lal való használatát. Öt éven belül már több mint hatmillió ameri-
kai nő használja, és pillanatok alatt elterjed világszerte. Ennek kö-
szönhetően „a döntési szabadság lett az új ígéret: a nők maguk
dönthették el, hogy mikor akarnak gyermeket és hányat. Várhat-
tak, amíg a gyermek beleillett az életük többi céljai közé. És adott
esetben akár a gyermekvállalással szemben is dönthettek.”28 A tab-
letta, más fogamzásgátló módszerekkel együtt, lehetővé tette, hogy
a gyermekvállalás egyre inkább kitolódjon. A premodern társadal-
mak jelszava „a szerelem csak később jön” volt, különösen a meg-
rendezett házasságok esetében, hiszen először a gazdasági és tár-
sadalmi alapot kellett megteremteni, majd az életközösségben
kialakulhatott az érzelmi kapcsolat is. A tabletta bevezetésével a
„gyermek csak később jön” jelszó lett irányadó: a gyermekvállalás
csak akkor tekinthető felelősnek, ha az egyéni életterveket, vala-
mint a gyermek jövőbeli lehetőségeit tekintve a lehető legoptimáli-
sabb körülmények közé születik. A nehézség ebben éppen az, hogy
a hagyományok feloldódásával, az egyénnek a korábbi szoros tár-
sadalmi kötelékeiből való kiszakadásával és a hagyományos ta-
pasztalatból származó tudás érvénytelenné válásával, valamint a
társadalomban jelenlévő értékpluralitás következtében az egyén
vállán nyugszik a gyermekvállalással kapcsolatos döntés összes
terhe. Ez felerősíti azt a tudatot, hogy az utódok vállalt és kívánt
gyermekek, akiknek a fejlődéséhez a szülő köteles a lehető legopti-
málisabb körülményeket biztosítani. Ugyanakkor megjelenik a „vé-
dekezés kötelezettsége” is: „Az új morál neve tudatos, racionális,
technikailag biztos védekezés. (...) Szinte az lesz gyanús, aki a kor-

27Hille Haker:
Elternschaft und

Präimplantationsdiag -
nostik – Desiderate der
öffentlichen Diskussion.

In Konrad Hilpert –
Dietmar Mieth (szerk.):

Kriterien biomedizinischer
Ethik. Theologische

Beiträge zum
gesellschaftlichen

Diskurs. Herder, Freiburg,
2006, 255–274, 258.

Életterv és
gyermekvállalás
(fogamzásgátlás

és social freezing)

28Elisabeth Beck-
Gernsheim: Die

Kinderfrage heute.
Über Frauenleben,

Kinderwunsch
und Geburtenrückgang.

C. H. Beck, München,
2006, 113–114.
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látlan fogamzásgátlási lehetőségek korában nem él ezzel a lehető-
séggel. A védekezés szükséges rosszból felvilágosult állampolgári
kötelességé változik” — írja Beck-Gernsheim.29 A gyermekvállalás-
nak racionális tervezettség irányába való eltolódásához tehát erőtel-
jesen hozzájárulnak az új fogamzásgátló lehetőségek. Ezzel a nyil-
vánosság kontrollja még inkább megnövekedett a privát szféra felett,
ahová a gyermekvállalás hagyományosan tartozik: nem szabad gyer-
meket vállalni, ha az nem felel meg a nyilvánosság, elsősorban a
munka és a gazdaság (sokszor ki nem mondott) normáinak.

Szintén a teherbeesés elhalasztását szolgálja, bár éppen ellenkező
módon, annak a lehetőségét tolja ki időben az egyre inkább elter-
jedő social egg freezing (oocyta krioprezerváció) gyakorlata. A pete-
sejtek lefagyasztása lehetővé teszi, hogy a nő olyan korban is vál-
lalhasson genetikailag tőle származó gyermeket, amikor ez már
biológiailag nem lehetséges, vagy már túl magas a kockázata, hogy
a termelt petesejtek valamilyen rendellenességet hordoznak. Erede-
tileg olyan nőknek ajánlották fel ezt a lehetőséget, akiknél bizonyos
egészségügyi beavatkozások nyomán a petesejtek sérülhettek, vagy
az illető meddővé válhatott. Most azonban (még) egészséges nők-
nek teszik hozzáférhetővé. Ezzel látszólag az életterv és a gyer-
mekvállalás összehangolása történik meg, folytatva a fogamzás-
gátlókkal elindult folyamatot.

Bár első pillantásra mindkét eljárás az áldozatvállalás terhét veszi
le a szülők válláról — hiszen akkor érkezik a gyermek, amikor sze-
retnék. (A valóságban ez persze a legritkábban van így.) A másik ol-
dalon viszont éppen a nyilvánosság tesz terhet a majdani szülők vál-
lára azzal, hogy a saját logikáját érvényesíti a privát szféra ellenében:
a termelékenységet a termékenységgel szemben. A nyilvánosságban
való részvétel, éppúgy, mint a gyermekvállalás lehetősége is, az
egyénre bízott optimális tervezéssel érhető el. A kérdés az, hogy vajon
a gyermekvállalás tervezése milyen mértékben a gyermek iránti fele-
lősség, és mennyire a gyermek feltételes elfogadásának a kifejeződése.
Senki sem kérdőjelezi meg, hogy a gyermekvállalás körülményei fon-
tosak, az azonban mégis aggályos, ha a társadalmi normák erre való
hivatkozással szorítják az életrajzi tervek peremére a szülői gondos-
kodást. Amint Elisabeth Beck-Gernsheim fogalmaz: „Az új jelszó sze-
rint a nőknek alaposan mérlegelniük kell a gyermek születése szá-
mára legoptimálisabb időpontot és ennem megfelelően meghatározni
azt. Ezzel azonban szemben áll kőkemény tényként, hogy ez a miti-
kus optimális időpont szinte sohasem létezik.”30 A gyermekvállalás-
sal járó kockázat és a jövőnek nyitottként való elfogadása éppen hogy
a szülő–gyermek kapcsolat lényeges és kiiktathatatlan része.

Amint a fenti két eljárás a történelem során eddig nem ismert lehe-
tőségeket hozott a termékenység korlátozásával és időbeni kitolá-
sával, ugyanúgy a prenatális diagnosztikai eljárások is. Az anya-
méh eddig kíváncsi szemektől elzárt világa most szó szerint

29I. m. 116.

30I. m. 117.

A feltételes szülő
(prenatális

diagnosztika)

25

4_Kovács Gusztáv_Szülői felelősség_Layout 1  2013.12.12.  10:09  Page 25



láthatóvá válik. Ez pedig megváltoztatja a várandósság tapasztala-
tát és a születendő gyermekhez fűződő viszonyt is. A „jó remény”
időszakát felváltja a „prenatális diagnosztika által biztosított jó re-
mény” szakasza.31 A különböző eljárások során a szülő azt reméli,
hogy meggyőződhet arról, hogy gyermekével minden rendben van.
A kérdés éppen az, hogy mit jelent, amikor az orvos azt mondja,
hogy „minden rendben” van. Bármilyen éles is legyen a gyermek-
ről alkotott kép, azok a kritériumok, amely mentén hétköznapi
nyelven egészségesnek vagy betegnek nyilvánítunk valakit, meg-
lehetősen homályosak. A prenatális diagnosztika olyan normákkal
szembesíti a szülőket, amelyek legtöbbször idegenek tőlük, hiszen
azt keresi, ami rendellenes, ami a háttérben meghúzódó „optimális
kiindulópont” dogmájának nem felel meg. Ez utóbbit azonban a
prenatális diagnosztika rendszere nem tudja sem garantálni, sőt,
hozzájárulni sem képes, hiszen legtöbbször olyan rendellenességek
kimutatására irányul, amelyre nincs gyógymód. Ennek következ-
tében — és ez a legerőteljesebb kritika a prenatális diagnosztika je-
lenlegi gyakorlatával szemben — a negatív diagnózis többnyire au-
tomatikusan a magzat elvetéséhez vezet.

Ez a logika élesen ellent mond a szülői felelősség fent említett je-
gyeinek, legfőképpen a kontinuitás elvének, hiszen azt sugallja, hogy
a szülő–gyermek viszony bizonyos feltételek mellett — ha valami nem
kívánatosba és uralhatatlanba ütközünk — felmondható. A feltételes
szülőség gondolata éppen azt számolja fel a szülő–gyermek viszony-
ban, ami a lényegét képezi. Ez a kapcsolat nem valamilyen feltételtől
függő en, szerződés módjára jön létre, hanem természettől való, és en-
nek megfelelő kötelességek fakadnak belőle, amely épphogy a gyer-
mekben az uralhatatlan tiszteletére szólítanak fel, ami öröklött tulaj-
donságaiban és nyitott jövőjében egyaránt jelen van. Fontos, hogy ezt
a kritikát ne individualizáltan értsük, hanem sokkal inkább mint kul-
turális, vagy intézményi logikát, ami a szülő–gyermek viszonyt is a csi-
nálhatóság és uralhatóság Prokrusztész ágyába akarja kényszeríteni.

Ugyanez igaz a preimplantációs diagnosztikai eljárásra is, ami tes-
ten kívül, laboratóriumi körülmények között létrehozott embriók
közötti szelekciójára irányul. Jelenleg a legtöbb európai országban
a beültetésre szánt embriók szelekciója tilos, vagy csak nagyon szűk
korlátok között, bizonyos súlyos, élettel összeegyeztethetetlen rend-
ellenességek esetében engedélyezett. Pozitív eugenikai célokra csak
kevés helyen engedélyezett, bár főként keleti országokban elősze-
retettel használják a módszert a gyermek nemének meghatározá-
sára, míg az Egyesült Államokban több klinika kínál lehetőséget az
szülők kívánalmainak megfelelő embrió kiválasztására. A szülő–
gyermek kapcsolatot illetően a legnagyobb kihívás a laboratóriumi
körülmények között létrehozott távolság. Az anya és a gyermek kö-
zötti közvetlenséget a fizikai távolság és a különállás élménye hatá-
rozza meg. A gondoskodás az orvos és az általa használt technikán

31Gerhard Marschütz:
i. m. 153.
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keresztül valósul meg. A preimplantációs diagnosztika a gyermek-
ről való tudás és a gyermekkel való kapcsolat elválasztását jelenti: a
(lehetséges) szülők már sok mindent tudnak a (lehetséges) utódok
fizikai tulajdonságairól — legalábbis azon a szinten, amennyire ké-
pesek megérteni az orvos által közvetített ismereteket —, ugyan -
akkor a szülői gondoskodás tartalmát kifordítva éppen úgy kell
gondoskodniuk róluk, hogy egyesek esetében lemondanak a gon-
dos kodásról és a kapcsolat kibontakoztatásáról. Ez a logika ellen-
tétes mindazzal, ami a szülői felelősséget jellemzi, hiszen itt a gon-
doskodás csak az optimális fizikai kiindulópontra vonatkozik és
felmondható, az utód jövője manipulálható és szükség esetén be-
zárható, a pluralitás pedig nem kívánatos.

Ki a felelős?

A fenti kritika arra a logikára érvényes, amit a reprodukciós medi-
cina lehetőségei intézményesített formában megvalósítanak. Fon-
tos azonban megjegyezni, hogy ebből az általános logikából még
nem lehet az egyéni magatartásra egy az egyben következtetni.
Nem gondolom, hogy a várandós szülők többsége a prenatális di-
agnosztikát azért veszi igénybe, mert gyermekükhöz fűződő vi-
szonyukat eleve feltételekhez kötik. Nem hiszem azt sem, hogy a
mesterséges megtermékenyítés útján fogant magzatot kevésbé sze-
retnék a szülei, és kevésbé tisztelnék személyként, mint más, ter-
mészetes úton fogant gyermeket. Ugyanakkor fontos látni, hogy az
intézményesített magatartás az egyéni cselekvést, valamint a tár-
sadalmi és egyéni morált is meghatározza. A változó szülő-felfogás
megváltozott szülői magatartással jár. Nemcsak az egyéntől függ,
hogy miképpen viszonyul például a fogyatékossághoz, hanem a
társadalmi értékítéletektől és normáktól, valamint a belőlük fakadó
kényszerektől.32 A reprodukciós medicina a modernitás logikájához
igazodik: a gyermekvállalás az egyén vállát terhelő választás, annak
minden előnyös és hátrányos elemével együtt. A kérdés a követ-
kező: Valódi választási lehetőséget jelent az egyéni felelősség ilyen
mértékű hangsúlyozása? Nemcsak kibúvót a közösséget terhelő tár-
sadalmi felelősség alól? A gyermekvállalás szabadsága éppen nem
azt jelenti, hogy minél több technikát minél kevesebb szabályozás-
sal alkalmazunk, hanem azt, hogy a szülői felelősséget és a belőle
fakadó gondoskodást a lehető legtágabb értelemben, megszakítás
nélkül és a gyermek jövőjét szem előtt tartva a lehetőségek szerinti
legnagyobb társadalmi támogatás mellett valósíthatjuk meg.

32Eberhard Schockenhoff:
Menschen mit

Behinderung in einer
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(2013) 3–27.
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