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Még pszichológia szakos hallgatóként egyetemi képzésem során találkoztam a petesejt-adományozással 
mint a meddőség kezelésére alkalmazott modern orvosi eljárással. Ekkor a reprodukciós pszichológiai 
vonatkozásokkal megismerkedve számos etikai kérdés vetődött fel bennem, ami az egyéni döntéseken és 
véleményeken túlmutat, és amelyeket akkor nem állíthattam fókuszba. Pszichológus szemmel elsősorban 
az adományozással kapcsolatos attitűdökre koncentráltam, ezúttal azonban az asszisztált reprodukciós 
eljárások ismertetését követően azt igyekszem körbejárni, hogy a petesejt-adományozásnak milyen etikai 
vonatkozásai lehetnek. 

A meddőség kérdése és egy lehetséges válasz

Az élet természetes rendje ősidők óta a következő generáció felnevelése, a saját gének továbbadása. A fajfenntartás 
alapösztöne a kezdetek óta mozgatórugója a cselekvésnek: ez egy nagyon erős primer drive, amely motivál a gének 
továbbörökítésére, illetve a következő generáció felnevelésében való aktív részvételre. A 21. század emberében is 
megmaradt ez a vágy a gyermekvállalásra és a szülői szerepkör felvételére. Ugyanakkor a technológiai fejlődés 
hatására ez az eddig (természeténél fogva erősen összefonódott) biológiai-szociális kérdéskör új vetületekkel 
gazdagodott.  

A terméketlenség nemcsak testi, hanem lelki szinten is hat (Cousineau–Domar 2007). Mivel a WHO 
defi níciója szerint nemcsak a betegség hiánya, hanem a pszichológiai és mentális jóllét határozza meg az egészséget, 
fontos vizsgálati területet képviselnek a reprodukcióval kapcsolatos tudományos kérdések is. 

A meddőség defi níciója

A gyermekvállalás tipikus időpontja statisztikailag a húszas évekre esik, és a terhesség általában hat hónapnyi 
védekezés nélküli szexuális együttléten belül következik be (Sauer 1998). A meddőségnek több formája van, de 
az általános defi níció alapján akkor diagnosztizálják, ha rendszeres és fogamzásgátlástól mentes szexuális együtt-
lét ellenére egy éven belül nem jön létre terhesség. A meddőség nagyjából 50%-ban női és 50%-ban férfi  eredetű 
(Cousineau–Domar 2007). 
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A meddőségnek elsődleges és másodlagos válfaját különböztetik meg az orvosok.1 A gyermekvállalás képességé-
nek hiánya stresszel teli, szorongást okozó helyzetként jelenik meg a vele szembesülni kényszerülő egyének és párok 
életében. Statisztikai adatok alapján körülbelül 80 millió embert érint a földön a terméketlenség – az előfordulási 
aránya 5-30% között változik (WHO adatok alapján, 2002). 

Becslések szerint minden tizedik párt érinti az elsődleges vagy másodlagos meddőség, aminek számos társas és 
pszichológiai következménye lehet az érintett egyének életére nézve, például vezethet párkapcsolati konfl iktushoz, 
váláshoz, szociális stigmához, izolációhoz, valamint mentális distresszhez is (Cousineau–Domar 2007).

Különösen égető a kérdés, mivel a nyugati országokban látszólag járványként terjed a terméketlenség. Ennek fő oka 
elsősorban az, hogy kitolódott a gyermekvállalás időpontja, mivel egyre több nő továbbtanul és szerepet vállal a mun-
kaerőpiacon, és így csak a tanulmányok és a karrierépítés után tervezik a terhességet. És bár a meddőség nem pusztán 
korfüggő jelenség, egyértelmű összefüggés áll fenn az életkor és a termékenység között (Cousineau–Domar 2007).

A meddőség kezelésének lehetőségei

Tehát a meddőség a férfi , illetve a női reproduktív rendszer betegsége, amelynek következtében csökken a fogantatás, 
valamint a terhesség kihordásának esélye. Az akaraton kívüli gyermektelenség problémája Magyarországon kb. 
150 000 párt érint, az esetek kb. 40%-ában a pár női, 40%-ában férfi  tagjának, 20%-ában pedig mindkét félnek a 
problémája tehető felelőssé a meddőség kialakulásáért.2

Az asszisztált reprodukció az egyik legszigorúbban szabályozott orvosi terület – nemcsak biztonsági, sokkal 
inkább szociális következményei miatt (Schenker–Eisenberg 1997). Az orvosi vizsgálatok eredményének 
tükrében számos eljárás közül választhat a páciens, illetve a gyógyítást végző személyzet. Amennyiben a páciensek 
saját ivarsejtjei nem alkalmasak a megtermékenyítésre, akkor az orvostudomány fejlődésének köszönhetően már 
az úgynevezett asszisztált reprodukciós technikák (ART) alkalmazásával is elősegíthető a terhesség létrejötte: ezek 
a spermiumadományozás és a petesejt-donáció. 

A hímivarsejt-adományozásnak már van hagyománya: az első dokumentált eset még a 19. század végére da-
tálódik, dr. Pencoast 1894-ben egy philadephiai tanteremben hajtotta végre az első adományozott hímivarsejttel 
történő mesterséges megtermékenyítést. Ez az eset számos tanulságos mozzanattal szolgálhat, ami ma alapvetőnek 
tekinthető, így például az informált beleegyezés, az előzetes orvos–beteg konzultáció és a megegyezés az alkalmazott 
technikában kezdetben nem volt ennyire evidens.3

 1 Az előbbiről akkor beszélnek, ha a védekezés nélküli közösülések dacára egy év alatt nem esik teherbe a nő. A meddőség akkor 
másodlagos, ha a nőnek már volt terhessége, ám az nem ismétlődik meg az egyévi rendszeres és védekezés nélküli nemi élet ellenére. 
A fogantatás esélye, ha a pár a női ciklus megfelelő időpontjában él házaséletet, havonta csupán 10-15% körüli. Így a felesleges 
kivizsgálások és kezelések elkerülése miatt csak egyéves védekezés nélküli, fogamzást nem eredményező szexuális élet után beszélünk 
meddőségről és kezdünk el diagnosztizálni. Természetesen azon esetekben, ahol a pár idősebb vagy a kórelőzményben ismert – 
meddőségre utaló – betegség szerepel, a probléma korábban is diagnosztizálható és kezelhető.
 2 A gyermek után vágyó párok majdnem 90%-ában a meddőség kezelhető gyógyszeresen, a reproduktív rendszer funkciójának 
sebészi helyreállításával, valamint az asszisztált reprodukciós technikák alkalmazásának segítségével.
 3 Az orvosok megállapították a diagnózist, azaz hogy a férfi  terméketlensége az ok, majd ezután a mai szemmel etikailag erősen 
megkérdőjelezhető autonóm döntést: a „legjóképűbb csoporttárs” spermájával a pár tudtán kívül megtermékenyítették a nőt. Csak 
a férjet tájékoztatták, méghozzá amikor a terhességet már megerősítették.
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A titoktartás ma is központi mozzanata az asszisztált reprodukciós eljárások döntő többségének, de nem a pá-
ciens–terapeuta viszonyban: azaz természetesen a páciens informált beleegyezése nélkül nem „gyógyít titokban” 
meddőséget az orvos, mint a történelmi példában. Az orvosi technika fejlődése következtében elterjedt eljárássá 
vált az adományozott spermiumok spermabankban való tárolása és felhasználása a meddőség kezelésére. 

Hagyományosan a fi atal férfi donor pénzügyi ellenszolgáltatást, pontosabban kompenzációt kap a szolgálataiért, 
és anonim marad. Továbbá a donor számára a kötelező biztonsági szűrővizsgálatokon kívül nem jár plusz orvosi 
beavatkozással a hímivarsejtek megszerzése, ezenfelül a spermiumok száma elvben végtelen, hiszen újratermelődnek. 

A petesejt-adományozás kevésbé távoli múltra tekint vissza: az első sikeres eset 1983-ra datálódik, és Trounson 
és Wood ausztrál kutatócsoportja dokumentálta (Trounson et al. 1983). Az új technológia ellentétes reakciókat 
váltott ki – a mai napig vegyes a megítélése. Ez azzal is összefüggésben áll, hogy ellentétben a férfi ak hímivarsejt-
adományozásával, a petesejt-adományozás bonyolultabb orvosi beavatkozást igényel. Természetesen a nőknek is át 
kell esniük orvosi tesztek hosszú során, hiszen csak a kritériumoknak megfelelő személy lehet donor. De az eltérő 
biológiai-anatómiai struktúra eredménye az, hogy hormonstimuláció előzi meg a petesejtek levételét (hiszen e nélkül 
az egyszerre érő petesejtek száma túl alacsony), ami egy gyors, néhány perces műtéti beavatkozás segítségével történik 
meg. Ez, mint minden orvosi művelet, magában rejt bizonyos rizikót, és ennek a mértéke a férfi  donorok esetében 
vállalt, nem létező veszélytényezőhöz képest a női donor számára magasabb, több kellemetlenséggel, jelentősebb 
idő- és energiaráfordítással, valamint fáradsággal és fájdalommal is járhat (Reame 2000). Az eljárás sikeressége 
ugyanakkor igen magas, az első ciklus után 50%, három ciklus után 90% (Sauer 1996, idézi Reame 2000), sőt 
más források 99%-os sikerességi mutatóról számolnak be.

Az eljárás vitatottsága miatt nem azonos a jogi szabályozás: országtól függően változó a módszer alkalmazható-
sága. Ennek az egyik következménye az úgynevezett reprodukciós turizmus, amely azt jelenti, hogy a meddőséggel 
küzdő párok országhatárokat átlépve keresik meg a legalkalmasabb helyszínt a gyermek utáni vágyuk teljesítésére. 
Ebben az esetben vagy a meddő pár utazik külföldre, vagy a donor érkezik külföldről. Sőt arra is van példa, hogy a 
személyek nem utaznak, csupán speciális orvosi futárszolgálat igénybevételével a kívánt „orvosi nyersanyag” jut el 
a kívánt országba a világ más tájáról, e-mailes rendelésre (Heng 2006). 

A reprodukciós orvoslás magasan fejlett és sokrétű módszertani repertoárral rendelkezik a meddőséggel küzdő 
személyek segítése érdekében, habár viszonylag fi atal a tudományág.4 

Nők és egészség

A társadalmi rendszer változása azt a lehetőséget is magával hozta a világ fejlett országaiban, hogy a nők rendelkez-
hessenek a saját testük felett: ennek pedig szerves része az egészség. Számos etikai aspektusa van a női reprodukciós 
eljárások és beavatkozások alkalmazásának. Egyrészt elősegíthető, növelhető a nők egészsége, ha szabad kezet 
kapnak a reprodukcióval összefüggő döntésekkel kapcsolatosan: a szexualitással, fogamzásgátlással, abortusszal, 
illetve asszisztált reprodukciós módszerekkel való éléshez (Schenker–Eisenberg 1997). 

A gyermekvállalásnak a nők hordozzák a terhét: rájuk hárul az egészségügyi rizikó és a fi zikai-testi átalakulás, 
amely ezzel jár. De a nők joga a testük és egészségük felett való kontroll gyakorlására ugyanakkor etikai dilemmák 

 4 A modern kor első „sikertörténete” Louise Brown, az első sikeres IVF segítségével született gyermek, aki 1978-ban az 
első in vitro megtermékenyítés után jött a világra (Steptoe–Edwards 1978, idézi Navratyil 2011). 
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sorával kapcsolódik össze, ezek közül a legjellegzetesebb a nő méhében megfoganó preembrió morális státusza, 
amelynek érdekei szemben állhatnak az anyai elképzelésekkel. Ez esetben az egyéni döntés egy másik személy 
(lehetséges leendő állampolgár) jogaival áll ellentétben: itt kérdéses a Hippokratész által megfogalmazott „non 
nocere”, azaz „ne árts!” elv pontos megvalósítása. 

Ugyanakkor keretet adhatnak a tevékenységnek a bioetikai alapelvek, amelyek a következők: az emberek iránti 
tisztelet, az önrendelkezésre képes emberek autonóm döntésének az elismerése és az erre nem képes személyek vé-
delme, valamint a jó cselekvése iránti kötelezettség és az ártás elkerülése (Cook–Dickens 2007). 

A társadalom, a test és az egyén

Társadalmi változások hatására változott az életút. A nők szereplehetőségei kitágultak: a korábbi egyenlőtlenség 
után elindult egy emancipációs folyamat, a feminista mozgalmak és a társadalmi rendszerben történő átalakulások 
hatására új feladatkörök betöltésére van lehetősége a mai nőknek. A munka világában jelen lehetnek és jelen vannak 
(Friese et al. 2008a), de a család és a karrier összeegyeztethetetlenségének az észlelése lehet az egyik indok arra, 
hogy például Amerikában is kitolódik a családalapítás időpontja (Meyer 1999). 

Az a tény, hogy az új reprodukciós technológiák lehetővé tették a gyermekvállalás eddig ismert biológiai hatá-
rának, a menopauzával lezáruló korszak végének a kitolását, hatással van az egész életútra (Friese et al. 2008b). 
A huszadik század technológiai vívmányai megváltoztatták, miként tekintünk a női reproduktivitásra, és egyúttal 
egy új éra nyílt meg, ahol az életszakaszok sokkal átjárhatóbbakká és elmosódottabbakká váltak (uo.). Ma tehát a 
technikai fejlődés hatására olyan lehetőségek sokasága érhető el a nők számára, amellyel kontrollt gyakorolhatnak, 
és amelyek segítségével döntéseket hozhatnak saját reproduktív egészségükkel kapcsolatosan.

Ugyanakkor ennek a változásnak nem csak „haszonélvezői” a nők. Ez több szempontból is igaz lehet: egy-
részt a múlt elvárásai ideálként még mindig jelen lehetnek. Így nagyon sok kultúrában a valódi nő szinonimája 
az önfeláldozó anyának. Amennyiben egy nő erre a feladatra nem vágyik (önkéntes gyermektelenség) vagy aka-
ratán kívül gyermektelen (meddőség), akkor önértékelése negatív irányba mozdulhat el, és érzelmi stresszt élhet 
meg, ami pszichológiai diszkomfortérzéshez vezet. Ezenfelül szociális stigmatizációt élhetnek meg (Letherby 
1999), vagy elszigetelődéshez is vezethet az a negatív, egysíkú társadalmi megítélés, miszerint önző, egoista nő 
az, aki nem vállal gyereket. Továbbá magasabb depresszió jellemző az akaratukon kívül gyermektelen nőkre 
(Cousineau–Domar 2007).

Amennyiben azonban a nő a „modern nő” eszményét éli, tehát tanul, karriert épít, rizikót vállal a „másik” te-
rülettel kapcsolatosan. Ennek az az oka, hogy a biológiai átalakulás nem követte a társadalmi változásokat, így a női 
termékenységi görbe a kor előrehaladtával változatlanul hanyatlik. Ennek a hatására igen gyakran döntési helyzetbe 
kényszerülnek a mai nők: karrier vagy család, vagy esetleg egy olyan kompromisszum, ami elégedetlenséghez vezet. 

A családtervezéshez ma már mindkét döntési irányt támogató eljárások léteznek. Amennyiben a terhesség, 
illetve a gyerekvállalás elkerülése a cél, létezik a fogamzásgátlás vagy terhességmegszakítás lehetősége. Amennyiben 
az utód létrehozása a cél, akkor a peteérést serkentő, szájon át bevehető tablettától a petesejt-adományozásig tág 
spektrumon választhat a meddőséggel küzdő egyén – de ezek nem azonos mértékben elérhetőek a világ minden 
országában élő nők számára (Greer 2009).

A modern asszisztált reprodukciós technikák a családtervezés új lehetőségeit nyitják meg. Egyre több nő elha-
lasztja a gyermekvállalás idejét, abban a hitben élve, hogy az ART hasonló esélyeket ad még a negyvenes éveikben 
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járó nőknek is, mint a természetes terhesség bekövetkezte fi atalabb korban (Ng–Ho 2007). Ezt támasztja alá a 
tudományos fejlődés ama fontos felfedezése, hogy a női test a menopauza után is képessé tehető a terhességre. A 
kor és a termékenység összefüggésének új oldalait ismerték meg az elmúlt években – illetve ennek etikai implikációi 
is felmerültek. 

A legfontosabb az a felfedezés, hogy a meddőség oka ebben a korban a petesejtek elöregedése. A méh képes 
kihordani egy gyermeket, amennyiben rendelkezésre áll adományozott petesejt, illetve előzetesen megfelelő hor-
monális stimuláció segítségével a méhet felkészítik a terhességre. Az eljárás segítségével „természetellenesen magas” 
korú nőknek – ez alatt azokat a nőket értik, akik az eddig ismert gyermekvállalási korhatár, illetve időpont fölé 
esnek, ami korábban a menopauza bekövetkeztével volt egyenlő – is születhetnek gyermekei.

Fókuszban a petesejt-adományozás

Mivel mindkét nemben azonos az a vágy, hogy lehetőség szerint saját génjeit adja tovább a következő generációnak, 
elsősorban vér szerinti gyerekre vágynak. Az egyik legújabb tudományos lehetőség a petesejtek lefagyasztása, ami 
által kiküszöbölhető a két nem közötti erős eltérés, aminek a nők a hátrányt szenvedő alanyai. Ameddig a férfi ak 
akár még hetvenéves korukon túl is képesek funkcionális értelemben jó minőségű spermiumokat termelni, addig 
a nők esetében a fogamzás esélye igen csekély, pedig ők is további 30-40 évig jó egészségben élhetnek. 

A nemek közötti, természet adta egyenlőtlenség kiküszöbölésére kínálnak látszólag megoldást az asszisztált 
reprodukciós technikák. Ugyanakkor érdemes hangsúlyozni azt a véleményt, miszerint az egészséges újszülött 
világra hozatalának esélye 40 éves kor fölött, saját petesejtek felhasználásával még az IVF korában is oly csekély, 
hogy egyes nézetek szerint kifejezetten etikátlan ilyen kezelést ajánlani ebben a korcsoportban (Lockwood 
2009).

A két ivarsejt közötti különbség eddig megakadályozta az azonos elv alapján történő alkalmazást: a fagyasz-
tást. A hímivarsejtek fagyasztva tárolása a férfi ak termékenységének megőrzésére már több mint 50 éve lehet-
séges. Ezzel szemben a petesejteket, amelyek nagyméretű, kényes struktúrájú képletek, és rendkívül érzékenyen 
reagálnak a jégkristályok képződésére és a sejten belüli károsodásra, eddig nem lehetett ilyen módon konzerválni 
(Lockwood 2009).

A petesejt-adományozásnak több típusa van. A meddőségi kezeléseknek több területe van, amelyek esetében 
szóba jön a petesejtek fagyasztva tárolása, mint a fi atal korban rákkal diagnosztizált nők, illetve a Turner-szindró-
más gyermekek.

Az előző eljárások megalapozottságát kisebb mértékben kérdőjelezik meg, mint az orvosi indikáció nélküli 
petesejt-önadományozást és -fagyasztást. Tehát az a vízió, hogy olyan nők is élhessenek a petesejtfagyasztás lehe-
tőségével, akik jelenleg nincsenek abban a helyzetben, hogy terhességet vállaljanak, ezért – mintegy az életkor 
előrehaladtával csökkenő termékenység elleni biztosíték gyanánt – inkább le szeretnék fagyasztatni petesejtjeiket, 
jelentősen felborzolta a kedélyeket.

Tény, hogy a petesejtek minősége a kor előrehaladtával fokozatosan csökken (Jansen 2003), így ezzel az előre 
gondolkodással a fi atalabb, termékenyebb saját petesejtek konzerválhatók. De fontos tisztában lenni azzal a tény-
nyel, hogy a lefagyasztott petesejtek nem jelentenek automatikus és teljes garanciát a teherbeesésre. Mindenesetre 
a petesejt-önadományozás olyan ésszerű döntés lehet, amely ahhoz járul hozzá, hogy a gyermekvállalási esély minél 
magasabb legyen a megfelelő pillanatban az így határozó nők számára (Lockwood 2009). 
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Magyarországon az első petesejt-adományozással született újszülött 1992-ben jött világra egy önkéntes női 
donor és egy házaspár férfi  tagja ivarsejtjeinek az adományozó méhén belüli megtermékenyítésével, majd az 
így megfogant embriónak a feleség méhébe való átültetésével (Gyöngyösi, 2002). Mára kizárólag az anonim 
donortól származó petesejt adományozásával és a nő testén kívüli, azaz in vitro megtermékenyítéssel engedé-
lyezett az eljárás. 

Mint minden új lehetőségnek, a petesejt-adományozásnak és a petesejt-önadományozásnak is lehetnek árnyol-
dalai, ilyen például a fi atal nők pénzügyi ellenszolgáltatás hatására fellépő kizsákmányolása (Fuller 2000), illetve 
a donor jogainak hiányos érvényesítése (Kalfoglou–Geller 2000). Ez azért is problematikus, mert a hatékony 
petesejt-donációs programok egyik legnagyobb akadálya az adományozott petesejtek hiánya (Tarlatzis–Pados 
2000). De amennyiben felelősségteljesen és megfelelően szabályozott keretek között alkalmazzák, akkor óriási 
lehetőség rejlik benne – ugyanakkor nem szabad megfeledkezni a veszélyekről. 

Kiemelném, hogy az eljárások jogi megítélése kritikus, mert kérdésként merül fel az is, hogy kísérletnek, gyógy-
kezelésnek vagy pénzért megvehető szolgáltatásnak minősülnek ezek a beavatkozások, ami ahhoz vezethet, hogy 
szabályozás nélkül alkalmazzák a módszereket. Így a megfelelően megfontolt jogi szabályozás védelmet is jelenthet 
az érintettek számára.

Figyelmet érdemlő kérdések

A technikai fejlődéssel párhuzamosan komplex etikai, jogi és társadalmi kérdések is felvetődnek (Fasouliotis–
Schenker 2000). Míg egyrészt az ART nagy vívmányként értelmezhető, hisz olyan lehetőségeket teremt, amelyek 
eddig elképzelhetetlenek voltak, de felmerülnek olyan kérdések is, hogy kik férhessenek hozzá az új reproduktív 
eljárásokhoz. Csak heteroszexuális párok, vagy esetleg egyedülálló nők és homoszexuális személyek is jogosultak 
legyenek? Illetve legyen meghatározott korhatár? (Kääriäinen et al. 2005)

Kiemelten fontos fi gyelembe venni, hogy bár tagadhatatlan előnyöket nyújtanak ezek az eljárások, nem tökéletes 
megoldások, és nem feltétlenül jó pusztán arra építeni a jövőbeli gyermekvágyakat, hogy ha természetes módon 
nem sikerül a gyermekvállalás, akkor a mesterséges megtermékenyítéssel majd minden megoldható lesz. Ugyanis 
ezeknek az eljárásoknak az eredményességi indexe 50% körül mozog, és a korral növekszik a komplikációk száma 
is (Ng–Ho 2007).5

A viharosan fejlődő orvosi tudományág, a reprodukciós emberi vágyra épülő iparág árnyékában ugyanakkor a 
szélesebb körű társadalmi vonatkozások és az etikai kérdések véleményem szerint kisebb hangsúlyt kapnak, mint 
a módszertani kutatások eredményei és az orvosi statisztikák. Az eljárások reprezentációja torzított, a kölcsönös 
előnyöket hangsúlyozzák: a meddő párok lehetőséget kapnak arra, hogy saját gyermekük legyen (a fogantatásnál 
szükséges orvosi beavatkozást követően a terhesség és a szülés élményében is közvetlenül részesülnek), és nem esik 
kellő szó a felmerülő kérdésekről, veszélyekről. Ezek közé tartozik a gazdasági komponens, tehát az emberi génál-
lomány pénzen megvehetővé válása, valamint az egyéni döntés szabadságának a kérdése és ennek korlátai. Fontos 
annak a felismerése és elismerése, hogy a reprodukciós tudományok vívmányainak következményei lehetnek az 

 5 Sajnos megmaradt az a trend, hogy 35 éves kor fölötti nők keresik fel a fertilitási központokat az asszisztált reprodukciós eljárások 
igénybevétele érdekében, mivel ebben az életkorban a saját petesejtjeik minősége és mennyisége drasztikusan csökken. Továbbá a 
pár férfi tagjának a magasabb kora például növeli a halvaszületés rizikóját (Leader 2006).
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egész társadalom számára – ezeknek az esetleges társadalmi változásoknak a mesterséges módszerekkel megfoganó 
gyermekek szociális termékké, illetve szolgáltatási termékké válásának következtében fellépő komplikációkat pedig 
nem lenne szabad fi gyelmen kívül hagyni.

Értékkonfliktusok leírása, elemzése

A petesejt-adományozás a következő területekkel kapcsolatosan vet fel égető kérdéseket: az élet kezdetéről alko-
tott felfogás és a magzati élet védelme, valamint ezzel összefüggően a donorok eszközként tekintése a petesejt és a 
hímivarsejtek eldologiasítása által, továbbá az anonim szülőség kapcsán a klasszikus családmodell felbomlása és az 
ennek következtében felmerülő társadalmi-morális kérdések.

Már az eddigi szövegben is felmerültek kérdések az eljárásokkal kapcsolatban – néha már a kérdések felte-
véséhez is bátorság kell, és egy jó kérdés megfogalmazása is hatást gyakorolhat. Ugyanakkor szükséges áttekin-
teni a főbb felmerülő témák mentén a lehetséges válaszokat, és megvizsgálni, hogy valószínűleg mely területek 
egyeztethetők össze könnyebben, illetve nehezebben a biblikus alapokra helyezett keresztény állásponttal. 
Természetesen felekezetenként eltérő lehet ennek a megítélése, de felekezettől független társadalmi kérdésekre 
is keresendő a válasz. 

A magzati élet két komponense

Veszélyeket rejt, ha degradáljuk az emberi élet kezdeményét jelentő hímivarsejttel megtermékenyített petesejtet, és 
eltérő jogi szabályozás alá helyezzük attól függően, hogy csupán sejtek csoportjának, majd preembriónak és végül 
embriónak címkézzük. Ez a szemlélet az emberi önkénynek ad teret, épp a legkiszolgáltatottabb státuszban nem 
biztosít védelmet a magzatnak, és megkérdőjelezi az emberi méltóságot. 

További veszélyforrást jelent az anyagi kompenzáció (következetesen nem nevezik fi zetségnek, hiszen ez 
nyíltan ellentmondana a pénzért vásárolható emberi élet elutasítása princípiumának), amely erőteljes vonzerőt 
gyakorolhat az anyagilag kiszolgáltatott és rászoruló társadalmi csoportok tagjaira, akik kellő tájékoztatás hi-
ányában anyagi okok által vezérelve saját magukat teszik ki veszélynek az adományozás folyamatában. A teljes 
körű, a rizikókat is reálisan felvázoló orvosi tájékoztatás a donorokat is megilleti, és nehéz az elfogulatlanság 
biztosítása egy olyan közegben, ahol ők egy olyan szolgáltatásnak a részei, amelynek keretében a gyermekre 
vágyók borsos összegeket fi zetnek azért, hogy utóduk lehessen, és ehhez harmadik fél bevonására szorulnak, 
és ahol az orvosok is anyagilag érdekeltek a folyamat sikerében.

A szülőség új modelljei és társadalmi hatásuk

A család hagyományos szociális struktúráját bontotta meg ezeknek az asszisztált reprodukciós eljárásoknak az elér-
hetővé válása. Az anonim szülőség nem csak jogi értelemben vet fel kérdéseket, hiszen a származás megismeréséhez 
fűződő jog alapjog, és a titkosított donációs eljárások ettől megfosztják az így megfoganó gyermekeket. Továbbá 
nemzetközi kérdésről van szó, aminek gazdasági vonatkozásai is vannak, hiszen már a bevezetőben felmerült a 
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reprodukciós turizmus mint kiskapu. Ez azért nehezíti a helyzetet, mert gazdasági hátránya származhat egy olyan 
országnak, amely az eljárásokkal kapcsolatos szabályokat szigorúbban szabja meg. 

A változó jogszabályok következtében a donoroknak pedig azzal a lehetőséggel kell szembenézniük, hogy a 
jogállás változását követően anonimitásuk biológiai utódaik jogainak elsődlegessége következtében felülíródik. 
Pontosabban az in vitro létrehozott embriónak jogilag nincsenek szülei, csak nemzői, ha mindkét fél beleegyezik. 
Így a recipiens valódi anyává válhat (Kirkman 2008). Egy adományozási döntés visszavonhatatlan következmé-
nyekkel járhat, ezeknek a hosszú távú következményeiről, illetve lehetséges lélektani hatásairól mégis gyakran hallgat 
a szakirodalom. Ahogy a gyermektelenség is konfl iktusforrássá válhat, ugyanúgy az is, ha a házaspár egyik felének 
donorként adományozott sejtjéből született gyermek évtizedekkel később kopogtat az ajtón. Így több országban 
felállítottak korlátokat az adományozható petesejtek számának tekintetében, többek közt az incesztuózus viszonyok 
és házasságkötések kiküszöbölésének, illetve minimalizálásának érdekében.

A bibliai értelemben felfogott szülőséget sértheti ez a koncepció, és egy teljesen új nómenklatúra társadalmi 
implementációját is szükségessé teszi. A korábbiakban megdönthetetlen ősi jogelv az anya bizonyosságáról felülíró-
dott a modern reprodukciós technikák következtében – a „mater semper certa est” tehát a múlté. 

A szülői hivatás gyakorlásának új lehetőségei tehát komoly kérdéseket vetnek fel. A „Bizony, az Úr ajándéka 
a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom” (Zsolt 127,3) modern verziójában immár több út vezet a vágyott gyer-
mekhez. Felvetődik, hogy ha az Úr ajándéka a gyermek, akkor mennyire egyeztethető ezzel össze a határokat nem 
ismerő orvosi-emberi beavatkozás. 

A szülői hivatás gyakorlásával kapcsolatban az apák felelőssége emelendő még ki a következő igehely fényében: 
„És ez igék, amelyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fi aidat, 
és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz.” (5Móz 6,6–7; 
Károli-ford.) Hogyan valósítsa meg ezt a parancsot egy anonim szülő? Továbbá kérdés, hogy miképp hatnak az ilyen 
biblikus passzusok a különböző felekezetek értelmezéseire. Annyi bizonyos, hogy a történelmi egyházak hivatalos 
állásfoglalása  nem egységes (Navratyil 2011). 

Így például a zsidó teológia elfogadja a közösülés nélküli fogamzást a Talmudra hivatkozva (fenducatio sine 
concubito), és még az embriókísérletekkel is megengedőbb, mivel csak a fogamzás utáni 40. naptól tekinti emberinek 
a magzatot. Az ortodox álláspont a magzatmozgásokhoz köti a védelmet. Sőt konzervatív és ortodox nézetek az 
anyaméhen kívül létrehozott embrió emberi mivoltát is tagadják. A protestáns egyházak az embriók védelmében 
viszont egységet mutatnak, de nem vetik el teljesen az új asszisztált reprodukciós módszereket (Sándor 1996). 

Az etikai kérdésekkel kapcsolatosan legszigorúbban és legkövetkezetesebben a katolikus egyház határolódott el 
a reprodukciós eljárások alkalmazásától: 1949-ben XII. Pius a házastársi aktus természetes, személyes és egy testben 
való egyesülés jellegére hivatkozott, ezzel szigorítva a 19. század végén megfogalmazott szentszéki állásfoglalást, 
amely csak a heterológ inszeminációt utasította el. A házastársi aktust nem helyettesítheti tehát orvosi eljárás, és 
csak abban a kivételes esetben engedélyezett, ha annak megkönnyítése a célja (Weinecke 1985). Ez a „lesznek 
ketten egy testté” (1Móz 2,24) kijelentésével teljes összhangban áll, hiszen nem von be harmadik felet a folyamatba. 
(Bár a katolikus egyházon belül is megszólalnak már engedékenyebb hangok, például az Egyesült Államokban.) 

A petesejt-adományozás lehetséges nem reprodukciós, hanem kutatási célokra is – ez esetben az őssejtkutatás 
kérdésköréhez érkezünk, amelynek ismételten mély implikációi vannak. Milyen státuszú az a „sejthalmaz”, amely 
egy kutatási célra felajánlott/adományozott hímivarsejt és petesejt laboratóriumi körülmények közötti egyesítéséből 
jön létre? A mérleg másik oldalán ott vannak az így talán gyógyíthatóvá váló betegségek, de milyen árat fi zetünk a 
lehetséges jövőbeli eredményekért? Merünk-e ezekkel a kérdésekkel szembenézni?
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Összefoglalás

A gyermekvállalás időpontjának egyre későbbre tolódása következtében fokozódott az érdeklődés az asszisztált 
reprodukciós eljárások iránt. A becslések szerint minden tizedik pár küzd elsődleges vagy másodlagos meddőséggel 
– ez számottevő részét képviseli a társadalomnak. Az ebből fakadó társas és pszichológiai következmények nemcsak 
az érintettek, hanem a tágabb közösség jóllétét is számottevően befolyásolhatják. 

Az egyre gyakoribbá váló terméketlenség okozta kihívások különösen a nyugati országok számára jelentenek ége-
tő, megoldásra váró problémát, különösképp hosszú távon. Az asszisztált orvosi reprodukció az egyik legszigorúbban 
szabályozott orvosi terület, egyrészt az eljárás vitatottsága, másrészt épp az etikai-szociális vonatkozásai miatt. Az 
érintett egyének jóllétén túl a gazdasági vonatkozás sem elhanyagolható: a reprodukciós turizmus fi nanciális követ-
kezményei tovább nehezítik a jogi szabályozást. A férfi  és női donorokat fenyegető rizikó közötti különbség, illetve 
a donor anonimitásának és pénzügyi kompenzációjának kényes kérdése további nehezítő tényezőként jelentkezik.

A társadalmi rendszer okozta változások hatására átalakult az életút. A nők szereprepertoárjának a kitágulása 
következtében nemcsak lehetőségeik lettek többfélék, hanem a tágabb társadalmat ugyancsak érintő döntéseik is. 
Az asszisztált reprodukciós eljárások a gyermekvállalás biológiai időablakának eltolásával a „munka vagy család” 
modern korban keletkezett konfl iktusát fel is oldották, de a keletkezett árnyoldalról sem szabad megfeledkezni. Az 
állásfoglalások (akár országonkénti, akár felekezetenkénti) sokszínűsége egyrészt hűen tükrözi világunk diverzitását 
a harmadik évezredben, másrészt teret enged(het) a visszaéléseknek.

Az individuum jóllétére és a döntés szabadságára fokozottan értékként tekintő világban élünk, így az egyént 
korlátozó rendelkezések ellenállásba ütköznek: de a laissez-faire hozzáállás felelőtlenség lenne egy ilyen fajsúlyú kér-
désben. A különböző egyéni és társadalmi érdekek ütközése közepette az etikai alapelvek gyakorlati implementálása 
valódi szakemberi kihívást jelent. Fáradhatatlanul nyomon követni a tudományos fejlődés vívmányait, és bátran újra 
és újra elővenni a kérdést: hogyan válhat, illetve maradhat méltósággal telivé a teljes emberi élet – életre szóló feladat.
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