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Mit jelent embernek lenni a 

technika korában?  

református keresztyén megközelítés1 
 

Bevezetés 
Célok 

öszönöm annak lehetőségét, hogy megoszthatom Önökkel az 
orvosbiológiai etika területén református keresztyénként végzett munkám 
és gondolataim egy részét. Előadásom célja hármas: 1) bemutatni Önöknek 

néhány olyan prokreatív és orvosi technológiát, amely sokunkat egyenként és mint 
hitközösségeket is érinthet; 2) egy rövid áttekintést nyújtani arról, miért fontos az, 
hogy megértsük, mit jelent embernek lenni a technika adta lehetőségek etikai vo-
natkozásainak fényében; 3) egy etikai keret felvázolása a bibliai szövetség fogalom 
alapján, amely segíthet megbirkózni ezekkel az etikai kérdésekkel. 

 
A biotechnikai fejlődés sokfélesége és változásának gyors mértéke 

Olyan korban élünk, amikor az új technológiákat gyorsabban fejlesztik ki, mint 
ahogy azt az átlagember felfoghatná. A tudományos ismeret és komplexitás növe-
kedésének mértéke egyre nehezebbé teszi azt, hogy megértsük az új technológiák 
etikai vonatkozásait. A Moore-törvény jól példázza ezt a valóságot. 1965-ben Gor-
don Moore, az Intel számítógép processzor társaság társalapítója azt jósolta, hogy a 
számítógép aktív összetevői kb. kétévente megduplázódnak. Ez a törvény harminc 
éve igaznak bizonyul, és még mindig nem tudjuk, hogy mikor kezd el mérséklődni.2 
A nanotechnológia korát éljük, amelyben olyan gépeket lehet gyártani, amelyek 
puszta szemmel vagy sok esetben mikroszkóppal sem láthatók. Ezek között a szer-
kezetek között vannak olyanok, amelyek képesek önmaguk replikálására. Vannak 
olyan daganatos betegeim, akiket nanotechnológiai készítményekkel kezelek. Egy 
nagyon hatásos, de toxikus kemoterápiás gyógyszer molekulái albumin kristályszfé-
rába vannak csomagolva. Ez lehetővé teszi, hogy a gyógyszer anélkül jusson el a rá-
kos sejthez, hogy útközben káros hatást fejtsen ki más szervekre. Mivel az albumin 
normál fehérje a vérben, biológiailag könnyedén lebomlik, és így környezetbarát te-
rápia. Más „nanotermékek” azonban biológiailag nem bomlanak le, és sok nem is 

                                                 
1 A Sárospataki Református Teológiai Akadémia Keresztyén Filozófiaintézetének 2009. no-

vember 13-án rendezett tanulmányi napján elhangzott előadás szerkesztett változata. 
2 Moore, P.: Enhancing Me: The Hope and the Hype of Human Enhancement. Chichester, UK, 

John Wiley & Sons, Ltd., 2008. 
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észlelhető megbízható vizsgálatok által. Az ilyen termékek, készítmények előre nem 
meghatározható hosszú távú károsodásokat okozhatnak az emberben és a környe-
zetben, hacsak nem megfelelően szabályozzák használatukat.3 

 
Fontos annak megértése, hogy mi tesz bennünket emberivé 

Egyes fejlesztés alatta álló új orvosi technológiák komoly etikai kérdéseket vet-
nek fel, amelyek megkövetelik azt, hogy alapvető tudásunk legyen arról, hogy kik is 
vagyunk mint emberi lények. Olyan technikákat fejlesztettek ki, amelyek segítenek 
abban, hogy tovább maradjunk életben, ugyanakkor megkérdőjelezik a magunkról 
alkotott felfogásunkat olyan helyzetekben, amikor cselekvőképtelenek vagyunk, 
vagy amikor szívünk és tüdőnk leállását megakadályozó bonyolult szerkezettől füg-
günk. Ezek a technikai lehetőségek a következő kérdéssel szembesítenek bennün-
ket: mikortól számítunk valóban halottnak? Fel kell tennünk a kérdést azok nevé-
ben, akiket élőknek tartunk, de már cselekvőképtelenek: azoknak az emberi lények-
nek az értéke, akiket gondolkozásra vagy mások felismerésére alkalmatlannak nyíl-
vánítanak kevesebb, mint azoknak az értéke, akiknek több értelmi és kapcsolati ké-
pessége van? Sok gyötrelmes óra telt már el kórházi intenzív osztályokon: a lélegez-
tetőgépre kapcsolt szerettünk vajon visszafordíthatatlan állapotban van, amely soha 
nem teszi lehetővé, hogy értelmesen kommunikáljon más emberi lényekkel? Hagy-
nunk kellene-e az ilyen állandósult vegetáló állapotban lévőket meghalni csak azért, 
mert nem képesek kommunikálni? Minden nehézség nélkül hagynunk kellene, hogy 
teljesen legyengüljenek, ha már képtelenek magukat táplálni, mint a híressé vált 
Terri Schiavo-esetben?4 Azaz: mit jelent teljes mértékben embernek lenni? 

Hasonló problémák jelentkeznek az élet kezdetén. A megtermékenyített pete-
sejtek, blasztociszták és a fejlődés későbbi szintjén álló méhmagzatok erkölcsi stá-
tuszán évszázadok óta vitatkoznak, és kevés egyetértés született egyházon belül és 
kívül abban a kérdésben, hogy mi határozza meg az erkölcsi státuszt. Egyes emberi 
fejlődési formáknak magasabb vagy alacsonyabb státusz tulajdonítható? Ha igen, 
akkor milyen kritériumokat kellene alkalmazni az embervolt különböző szintjeinek 
meghatározásához, és az ilyen meghatározásoknak hogyan kellene megszabniuk az-
zal kapcsolatos döntéseinket, hogy hogyan kezeljük ezeket a létformákat? A követ-
kezőkben az emberi lények erkölcsi státuszát érintő folytonos problémával szeret-
nék foglalkozni egy olyan szövetség-etika lencséjén keresztül, mely a szövetség bib-
liai fogalmából indul ki. A humán embrió erkölcsi státusza meghatározásának prob-
lémájával illusztrálom azt, hogyan lehet segítségünkre egyfajta szövetség-etika az 
ilyen bioetikai kérdések megértésében. A felnőtt őssejtek etikailag kevésbé proble-
matikusak, így nem is érintjük azok kérdését ebben a tanulmányban. 

 
 
 
 

                                                 
3 Lin, P.: „Nanotechnology Bound: Evaluating the Case for More Regulation”, Nanoethics 

2007/1: 105-122. 
4 Quill, T. E.: „Terri Schiavo: A Tragedy Compounded”, New England Journal of Medicine, 

2005, 352: 1630-1632. 
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Új biotechnológiák az őssejtkutatásban – embrioidok 
Az embrióéhoz hasonló őssejtek létrehozása – szöveti sejt sejtmagjának transzplantációja 

Hadd szolgáljak először naprakész információval az olyan biológiai konstruktu-
mokról, amelyeket a természetes humán embriók helyett terveznek használni kuta-
tási célokra emberi betegségek új kezeléseinek a kifejlesztése céljából. Az ilyen 
gyógykezelések közé tartozik helyreállított géneket tartalmazó sejtek beültetése egy 
sérült gén okozta betegségben szenvedőbe. Ide tartozik olyan működő sejtek injek-
ciózása, amelyek elhalt sejteket helyettesítenek, mint pl. a Parkinson kórban, vagy 
olyan sejteket helyettesítenek, amelyek leálltak olyan életfenntartó hormon termelé-
sével, mint pl. az inzulin. 2001-ben Gerorge W. Bush aláírt egy olyan törvényjavas-
latot az USA-ban, amely megtiltotta új őssejt sejtvonalak humán embriókból törté-
nő előállításának központi állami finanszírozását. A törvény arra kényszerítette az 
ezen a területen dolgozó tudósokat, hogy más kutatásokon kezdjenek el aktívabban 
foglalkozni, pl. a sejtszerkezetek létrehozásán.5 Jóllehet Obama elnök nagyrészt 
visszavonta ezt a tilalmat, a közben eltelt nyolc év figyelemreméltó új biotechnoló-
giákat eredményezett, amelyek megváltoztatták az őssejtkutatás etikai horizontját. 
Megváltoztatták a rendelkezésre álló lehetőségeket új őssejt terápiák kialakítására, 
és arra késztettek bennünket, hogy még körültekintőbb kérdéseket tegyünk fel: kü-
lönbözik-e az erkölcsi státusz az emberi lények különböző fejlődési szintjein? 

Az első ilyen új biotechnológia állatokban kialakított sejtszerkezet formájában 
jelent meg, mely technika a szöveti sejt sejtmagjának transzplantációja (SCNT) néven vált 
ismertté.6 Ezzel a technikával egy normál sejt (pl. bőrsejt) sejtmagját eltávolítják, és 
beültetik egy olyan petesejtbe, melynek eltávolították a sejtmagját. Az új típusú sej-
tet kémiai vagy elektronikus úton stimulálják, hogy dedifferenciálódjon (visszaala-
kuljon egy korábbi, osztódóképesebb állapotba) és felvegye az embrionális őssejt 
külsejét és biológiai tulajdonságait. Az ilyen sejt-szerkesztményeket embrioidoknak 
(embriószerűeknek) nevezem, mivel laboratóriumi úton állítják őket elő, és a nor-
mál embrionális őssejtek sok jellegzetességét felveszik, de ilyeneket normál esetben 
nem találunk a természetben. Elméletileg azonban megvan a képességük arra, hogy 
a méhbe beültetve genetikai utóddá fejlődjenek ki, mely utód a sejtmagdonor klón-
ja lesz. Hamar rájöttek arra, hogy ilyen szerkezeteket már létre lehet hozni emberi 
bőrsejtek és emberi petesejtek felhasználásával. 

Hamarosan előállítottak egy rokon-embrioidot is, amely csak abban különbö-
zött az SCNT technikával létrehozottól, hogy itt eltávolítottak vagy semlegesítettek 
egyetlen olyan gént, amely felelős azért, hogy az embrioid beágyazódjon a méhbe. 
A módosult SCNT technikával létrehozott embrioidok kutatási célokra való felhasz-
nálását egyesek etikailag elfogadhatóbbnak tartják, mert ezek nem tudnak beágya-
zódni a méhbe, és így nem lehet belőlük újszülött csecsemő. Még a római katolikus 
magisztérium tagjai közül is néhányakat lelkesedéssel töltött el az, hogy az ilyen em-
brioidok kutatási célokra történő felhasználása etikailag elfogadhatóbb, mint az 
SCNT által létrehozottaké. 

                                                 
5 Ezek olyan sejtek, amelyeket laboratóriumi körülmények között hoznak létre, és amelyek 

nem fordulnak elő a természetben, de kutatási vagy terápiás célra felhasználhatók. 
6 Wilmut, I., N. Beaujean, P. A. de Sousa, et al.: „Somatic Cell Nuclear Transfer”, Nature, 

2002, 419: 583-587. 
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Mihelyt lehetővé vált a humán sejtkonstruktumok létrehozása, számos etikai 
kérdés merült fel az új biotechnológia kapcsán. Ezek valódi humán embriók, vagy 
kevesebbek, mint emberi entitások? Hogyan lehet hozzáférhető ez a technológia 
nagyban, ha emberi petesejtekre van hozzá szükség? Etikus-e nőket arra rávenni, 
hogy adják el petesejtjeiket ilyen embrioidok kutatási céllal való létrehozására? 

 
Indukált pluripotens őssejtek – az etikus őssejt? 

Nemrégiben sejtkonstruktumokat hoztak létre újraprogramozott szöveti sejtek vagy 
indukált pluripotens őssejtek (iPS cells) technikával.7 Az SCNT technikával ellentétben 
ezek a sejtkonstruktumok szabályos sejtnek indulnak, mint pl. a bőrsejt, de ahelyett 
hogy a sejtmagot eltávolítanák és beültetnék egy olyan petesejtbe, amelynek eltávo-
lították a sejtmagját, ebben az esetben négy idegen gént fecskendeznek be a sejtbe 
vírusok felhasználásával (ezek segítik a sejtbe és a sejtmagba való bejutást). Ezek a 
gének aztán olyan fehérjéket termelnek, amelyek dedifferenciálódásra késztetik a 
sejtet, és így az embrionális sejtek tulajdonságait veszi fel. Ezzel a technikával tehát 
nincs szükség emberi petesejt donorok keresésére, tehát elkerülhető az ebből adó-
dó etikai probléma. Az első beszámolók szerint azonban az idegen gének és a be-
juttatásukhoz szükséges vírusok megmaradtak a sejtben. Ezek az idegen gének te-
hát az adott sejtnek és utódainak a részévé váltak. Ráadásul a bejuttatáshoz szüksé-
ges vírusok is megmaradtak a sejtben, és köztudomású, hogy rákot okozhatnak. 
Következésképpen, ha ezeket a sejtkonstruktumokat terápiává alakítják, az ezzel 
kezelt betegek olyan genetikailag módosított készítményt kapnának, amely ugyanak-
kor kapcsolatba hozható a rákos betegségek kialakulásának növekvő kockázatával is. 

Ez a technika azonban olyan gyorsan fejlődött tovább, hogy néhány hónap el-
telte után egy olyan technológiáról számoltak be, amely során csak az idegen gének 
által termelt aktív fehérjékre van szükség ezeknek az embrioidoknak a létrehozására. 
Ezeket a fehérjéket be lehet ültetni a bőrsejtekbe idegen gének vagy vírusok nélkül, 
így elméletileg sokkal biztonságosabb ezeket az embrioidokat terápiákká fejleszteni. 

A természetes módon létrejövő embriókhoz és az SCNT útján létrejövő más 
embrioidokhoz hasonlóan az iPS sejtek is pluripotensek. Azaz megfelelő laborató-
riumi feltételek mellett irányíthatók úgy, hogy redifferenciálódjanak a funkcionális 
sejtek megannyi érett sejttípusa közül egybe. Sőt, olyan beszámolók is megjelentek 
már, amelyek azt mutatják, hogy az iPS sejtek újrakezelhetők annak érdekében, 
hogy redifferenciálódjanak új, sajátos funkciókkal bíró sejtekké. Az elmúlt nyáron 
például emberi iPS sejteket úgy kezeltek, hogy hasnyálmirigy béta-sejtekké differen-
ciálódjanak, olyan sejtekké, amelyek inzulint termelnek. Ezek a sejtek lehetséges 
gyógymóddá válhatnak cukorbetegségben szenvedők számára, akiknek saját sejtjeik 
nem képesek inzulint termelni.8 

Jóllehet ez valóban egy gyorsan fejlődő, ígéretes és izgalmas biológiai kutatás, 
de gyakorlati és etikai kérdéseket vet fel. Az iPS sejtek előállítása nagyon hatástalan, 
amennyiben nem használnak géneket és vírusokat, ez pedig gyakorlati problémák-
                                                 
7 Cyranoski, D.: „Simple Switch Turns Cells Embryonic: Technique Removes Need for 

Eggs or Embryos”, Nature, 2007 (doi:10.1038/447618a). 
8 Maehr, R., S. Chen, M. Snitow, et al: „Generation of Pluripotent Stem Cells from Patients 

with Type 1 Diabetes”, Proceeding of the National Academy of Sciences, 2009 (doi/10.1073/ 
pnas.0906804106). 
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hoz vezet, abban a vonatkozásban, hogy kereskedelmi szempontból mennyire élet-
képesek új terápiák kialakítására. Továbbá annak kérdése is felmerül, hogy elméleti-
leg ezek az embrioidok képesek életképes magzattá, emberi klónná alakulni, 
amennyiben sikeresen beültetik őket a méhbe. Milyen státusza lenne az így labora-
tóriumi körülmények között létrehozott emberi klónoknak? Milyen biztosítékokat 
kell felállítani annak érdekében, hogy kizárjuk annak lehetőségét, hogy ilyen tech-
nológiát reproduktív célokra használjanak fel? Még ha az embrioidok nem is számí-
tanak emberi lénynek, sok olyan tudós és nem tudós van, aki arról van meggyőződ-
ve, hogy a humán embrionális őssejteket továbbra is lehet kísérleti célokra használ-
ni. Meg vannak győződve arról, hogy azok az embrionális őssejtek, amelyek termé-
szetes úton, egy hímivarsejt és egy petesejt egyesüléséből jönnek létre, rendelkez-
nek a legnagyobb potenciállal a legnagyobb számú terápia kialakítására, a legna-
gyobb számú betegség kezelésére. Református keresztyénként reflektálnunk kell 
ezeknek az új technológiáknak az etikai vonatkozásaira, és az ezekből kifejlesztett 
gyógykezelésekre. Mi magunk vagy egy szerettünk a közeljövőben bármikor szem-
bekerülhetünk azzal a döntéssel, hogy etikus-e ilyen kezelést kapni. 

 
Vita a „személység”-ről (personhood) 
A „személység” (personhood) fogalmának története 

Az embriók és magzatok erkölcsi státuszáról szóló viták meglehetősen megosz-
tóak voltak a századok során. Egyházi körökben az ember méhen belüli különböző 
fejlődési szakaszokhoz kötött értékével kapcsolatos viták és reflexiók hosszú múlt-
ra tekintenek vissza.9 A technológia ma azonban annak eldöntésére kényszerít, 
hogy kell-e alkalmaznunk új biotechnológiákat – beleértve a humán embriókkal va-
ló kísérletezést is – csak azért, mert alkalmazhatóak? Ma is fel kell tennünk a kér-
dést: el kell-e végezni az in vitro megtermékenyítést, ha az azt jelenti, hogy olyan hu-
mán embriókat hozunk létre, amelyeket vagy lefagyasztanak egy életre vagy érdek-
lődés híján elpusztítanak? Az ilyen tartalék embriókat netán kutatási célra kellene 
adományozni, hogy olyan betegségek kezelését kísérletezhessék ki, amelyeknek ma 
még nincs vagy csak korlátozott gyógymódja van? Az ilyen betegségekben szenve-
dőknek ez az égető szüksége olyan erkölcsi imperatívusz, amely megengedetté teszi 
embriók szétszedését új gyógykezelések megtalálásához, hogy amilyen gyorsan és 
hatékonyan csak lehet, ezek a rendellenességek kezelhetők legyenek, még akkor is, 
ha néhány etikai kérdést ezáltal figyelmen kívül hagyunk? 

Ahhoz, hogy ilyen kérdésekre választ adjunk, először azon kell elgondolkod-
nunk, hogy mit jelent embernek lenni. Az ember személyvoltának fogalma az utób-
bi harminc év egyik leginkább vitatott kérdése a bioetikában. A legkorábbi történel-
mi viták az ősegyházban arra irányultak, hogy megpróbálják Istent hasonló lények 
trinitásaként jellemezni. A latin persona szót választották a Szentháromság három 
személyének jelölésére. Jóllehet a görög és latin „személy” jelentése közötti ling-
visztikai különbségek miatt a fogalom problematikussá vált, a Szentháromság, aho-
gyan azt hitelveinkben és hitvallásainkban találjuk megfogalmazva, leginkább a sze-
mélyre vonatkozó nyelvi megfogalmazásokat kapott. Azonban már a 6. században 

                                                 
9 Ennek a történelmi hagyománynak kiváló áttekintését ld. Jones, D. A.: The Soul of the Embryo: 

An Enquiry into the Status of the Embryo in the Christian Tradition. New York, Continuum, 2004. 
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olyan odaadó egyházi tekintélyek, mint pl. Boethius a persona fogalmát az emberre is 
elkezdték alkalmazni, és ezzel azt akarták mondani, hogy a racionalitás képessége 
meghatározó tényezője az emberi személyiségnek. Az egyház befolyásának csökke-
nésével és az értelembe vetett bizalom növekedésével – mint ami a felvilágosodás 
óta a nyugati kultúrában az út az igaz tudáshoz – az emberi személyt egyre inkább a 
racionalitással azonosították, azzal a képességgel, ami megkülönbözteti az embert a 
nem emberi teremtményektől. A 19. századra a racionalizmus ellenhatásai – melyek 
az érzelmeket és érzéseket részesítették előnyben (szélsőséges megnyilvánulása az 
emotivizmus) – vezettek a személyiség fogalmához. Mind a mai napig a személyi-
ség áll a modern pszichológia középpontjában, mint ami az embervolttal szorosan 
összefüggő képességek tanulmányozásának tudománya.10 

Ahhoz, hogy megértsük a „személyvolt” jelenleg érvényben lévő fogalmának 
alapját, és annak orvosbiológiai alkalmazását, meg kell értenünk azokat az etikai ke-
reteket, amelyek alátámasztják ezeket a fogalmakat. A következőkben olyan nem-
keresztyén és keresztyén etikai kereteket fogok ismertetni, amelyek nagyon különbö-
ző „személység” fogalmakat támogatnak, illetve azt is bemutatom, hogyan lehet eze-
ket a fogalmakat humán embriókkal kapcsolatos bioetikai problémákra alkalmazni. 

 
Nem-keresztyén és keresztyén bioetikai rendszerek érvényesítése orvosbiológiai kérdésekben 

Az 1970-es évek közepétől az orvosbiológiai etikában a princípium-alapú etika 
szekuláris paradigmája a meghatározó. Ez az etikai rendszer abból az égető szük-
ségből született meg, hogy a jövőben elejét vegyék azoknak az etikátlan magatartá-
soknak, amelyeket az elméleti kutatók tanúsítanak emberi alanyokon végzett kísér-
letek során. Az ilyen magatartások nyilvánosságra kerülése miatt kialakult társadal-
mi aggodalmat felismerve az USA kongresszusa etikusok egy csoportját jelölte ki 
arra, hogy határozzák meg az etikus magatartás alapelveit, melyeket a társadalom – 
beleértve a tudós közösséget is – széles körben elfogadhatónak tartana. A négy évig 
tartó viták és lényegi véleménykülönbségek után a bizottság három ilyen alapelvet 
fogalmazott meg, amelyet a Belmont-jelentésben tettek közzé.11 

Egy évvel a jelentés közzététele után a bizottság munkájában résztvevő két tu-
dós, Tom Beauchamp filozófus és James Childress teológus Principles of Biomedical 
Ethics (Az orvosbiológiai etika alapelvei) címmel könyvet adott ki. Ebben négy olyan 
alapelvet javasolnak, amelyek szerintük az általános erkölcs józan ésszel történő 
leképezései. A szerzők szerint ezeket az alapelveket – autonómia, jótékonyság, 
nem-ártás és igazságosság – az erkölcsileg komoly emberek magától értetődőnek 
tartják. Annak ellenére, hogy az azóta eltelt évtizedek során keresztyén és nem ke-
resztyén etikusok is határozottan bírálták ezt az etikát – mint ami olyan folyamat-
alapú etika, amelynek nincs erkölcsi alapvetése és erkölcsi tartalma –, továbbra is ez 

                                                 
10 Rusthoven, J. J.: „Are Human Embryos One of Us? An Exploration of Personhood”, 

Pro Rege XXXVI, 2007/1: 8-17.  Ld. még O’Donovan, O.: Begotten or Made? Oxford, Ox-
ford University Press, 1984. 

11 The Belmont Report: Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Rese-
arch. Washington, D. C.: U. S. Government Printing Office, DHEW publication No. 
(OS) 78-0014, 1978. (A humán kísérleti alanyok védelmének etikai alapjairól és irányelveiről.) 
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uralja a bioetikai oktatást és diskurzust. A könyv immár 6. kiadását érte meg.12 A 
szerzők olyan erkölcsi mérlegelési és döntéshozatali folyamatot pártolnak, amely 
azon a meggyőződésen alapszik, hogy erkölcsi konszenzusra lehet jutni ismételt ra-
cionális diskurzus és az elképzelések fokozatos következetessége révén, a négy 
alapelv szem előtt tartásával. A döntésben résztvevő minden meggyőződést érvé-
nyesnek kell tartani, jóllehet a vallásos meggyőződések korlátozott érvénnyel bírnak 
a végső erkölcsi konszenzus kialakításában. A szerzők gondolkodási rendszere te-
hát a racionális meggyőzésbe vetett hiten alapszik, és azon, hogy kölcsönösen meg 
lehet egyezni az alapvető erkölcsi kérdésekben olyan módon, hogy a megosztó 
meggyőződések – ideértve a vallásosakat is – félrekerülnek az útból az erkölcsi 
egyetértés keresésének kísérletei során. 

Néhány keresztyén bioetikus a válaszában a Szentírást hívta segítségül, hogy 
igazolja, ezek az alapelvek összeegyeztethetők – a természettörvény elméleten 
nyugvó – a természetes erkölcsi érzékkel. Mások éppen a Szentírás alapján bírálták 
a princípium-alapú etikát, mint ami elégtelen, mivel nincs transzcendens magalapo-
zottsága és erkölcsi tartalma. Sajnálatos módon kevés keresztyén etikus publikálta 
ennek a princípium-alapú megközelítésnek szisztematikus, biblikus kritikáját, illetve 
állt elő olyan alternatív etikai rendszerrel, amely Isten Igéjén alapszik. Két kivétellel 
találkozunk: Edmund Pellegrino tomista orvos és William F. May protestáns teoló-
gus és etikus. Amíg Pellegrino merészen megalkotott egy olyan orvos-filozófiát, 
amely az erényes jellem kialakítására összpontosít a gyógyítást és a gondozást vég-
zők között,13 addig May egyfajta szövetség-etikát dolgozott ki, mely olyan ember-
ember kapcsolatokon alapszik az orvostudományban, amelyek tükrözik Isten és az 
emberiség szövetségét.14 May és más meghatározó keresztyén bioetikusok munká-
jától ihletve kezdtem el egy református keresztyén szövetség-etika kidolgozását, 
amely a princípium-alapú etika alternatívája lehetne. 

A következő részben azt kívánom bemutatni, hogy az orvosbiológiában uralko-
dó princípium-alapú etikai rendszer hogyan kísérli megválaszolni az ember erkölcsi 
státuszának kérdését. Ezt követi az ember erkölcsi státuszának egy olyan felfogása, 
amelyet a bibliai szövetség-etika alapján dolgozok ki, ezzel bemutatva azt, hogyan 
vonatkoztatható az a meg nem született és egyéb védtelen és kiszolgáltatott emberi 
lények erkölcsi státuszára. 

 
Az ember erkölcsi státusza egy nem-keresztyén etikai rendszerben 

Az Orvosbiológiai etika alapelvei c. könyv legutóbbi kiadásában Beauchamp és 
Childress egy új fejezetet szán az emberi lények erkölcsi státuszának.15 Az orvosbi-
ológiai etikához való általános hozzáállásukat fenntartva öt elméletet mutatnak be, 
amelyeket az erkölcsi státusz meghatározásához alapul vettek. Az egyik elmélet 
                                                 
12 Beauchamp, T. L., és J. K. Childress: Principles of Medical Bioethics. 6. kiadás; Oxford: Ox-

ford University Press, 2009. 
13 Bulger, R. J. és J. P. McGovern (szerk.): Physician Philosopher: The Philosophical Foundation of 

Medicine: Essays by Dr Edmund Pellegrino. Charlottesville, VA, Carden Jennings Publishing 
Co., 2001. Ld. még Pellegrino, E. D. és D. C. Thomasma: The Christian Virtues in Medical 
Practice. Washington, D. C., Georgetown University Press, 1996. 

14 May, W. F.: The Physician Covenant (Philadelphia: The Westminster Press, 1983. 
15 Beauchamp és Childress, op.cit., 64-98. 
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olyan tulajdonságokra támaszkodik, mint genetikai állomány vagy származás. Egy 
második elmélet olyan kognitív tulajdonságokra támaszkodik, mint hogy mennyire 
tud valaki érvelni vagy döntést hozni. A harmadik elmélet alapja az erkölcsi tevé-
kenység. Az emberi akarat a központi premissza ebben az elméletben, míg a negye-
dik elmélet az érzést, a fájdalom és öröm megtapasztalásának tudatát tartja az em-
bervolt fő kritériumának. Az ötödik elmélet a kapcsolatok kialakítását tartja alapnak 
az embervolt meghatározására. 

Beauchamp és Childress mindegyik elméletet önmagában elégtelennek tartja. 
Amellett érvelnek, hogy egy olyan összetett rendszert kell találni, amely minden el-
méletből tartalmaz bizonyos elemeket. Azonkívül hogy bioetikusok és más, erköl-
csileg megfontolt személyek erkölcsi megegyezést találnak ebben a rendszerben, a 
szerzők nem adnak alapvető erkölcsi igazolást arra, hogy miért éppen ezekre az ele-
mekre esett választásuk. Elismerik, hogy nincs konszenzus jelenleg az „embervolt” 
definiálásának kritériumait tekintve. De ahelyett, hogy feltárnák ezeknek a különb-
ségeknek az okait, és a különbségek mögött meghúzódó meggyőződések mélysé-
gét, a vallásos különbözőséget túlságosan megosztónak tartják, és inkább konszen-
zusra törekszenek. Princípium-alapú megközelítésüket alkalmazva azt remélik, hogy 
a különböző nézetek egyszerűen szertefoszlanak az egyéni álláspontok racionális 
igazolásának hosszadalmas megvitatása után. Abban hisznek, hogy a racionális dis-
kurzus révén hozzáférhető általános erkölcs lehetővé teszi, hogy a különböző néze-
tek fokozatosan összecsiszolódjanak, és az erkölcsi státuszt illető kérdésekre adan-
dó válaszok maguktól értetődővé válnak az ilyen racionális diskurzus révén. 

Az a világnézet, amiből kiindulva Beauchamp és Childress kialakítja saját erköl-
csi rendszerét, széles körben elfogadott és gyakorolt a nyugati kultúra szekuláris or-
vosi etikájában. Az általános erkölcsbe vetett alaphitük egyrészt a modernista világ-
nézet egyetemes bizonyosságkeresésének maradványa lehet. Világnézetük másrészt 
egyfajta posztmodern vágyat fejez ki: elfogadni minden eszmét diskurzus révén, 
legalábbis az értelem egy bizonyos szintjén. A konszenzus és egy általános erkölcsi 
kultúra fenntartása érdekében viszont arra kérik a résztvevőket, hogy fokozatosan 
tegyék félre különbözőségeiket egy közös erkölcsi álláspont megtalálása érdekében. 
A posztmodern nyitottságnak és az egyetemes igazság megtalálása modernista vá-
gyának eme keverékével a vallásos meggyőződések a személyes viták és döntések 
szintjére kényszerülnek azok kicsiny, vallásos közösségeiben. Az ilyen meggyőző-
dések csak akkor kerülnek be a folyamatba, ha és kizárólag a tényleges erkölcsi 
konszenzust támogatják. Mivel azonban az ilyen konszenzus is nyitott a további re-
vízióra, csak egy bizonytalan erkölcsi egyensúlyi állapot jött létre. 

Ennek eredményeképpen az ember erkölcsi státuszának fogalma hamar vi-
szonylagossá válik. Nincs végső hivatkozás valamire vagy valakire saját emberi 
megtapasztalásainkon túl, egy olyan világon túl, amely minden nézetet egyformán 
érvényesnek fogad el, majd az erkölcsöt a „hónap szavazása” kérdésének tekinti 
csupán. Ennek a megközelítésnek a folyamattal való megszállottsága elfedi az er-
kölcsi tartalom hiányát, és az attól való vonakodást, hogy mélyebb erkölcsi értelmet 
keressen – amely pedig sokszor meghatározója a kisebb közösségeknek. Amikor a 
különböző típusú emberi lények státuszán elmélkedünk, az ilyen folyamat hamaro-
san az embervolt és a személyvolt különböző fokozatai meghatározásának a kritéri-
umaihoz vezet. Vannak, akik a fejlődés egy konkrét fizikai állomásánál látják igazo-
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lódni a nagyobb embervoltot, míg mások inkább kognitív kritériumokat részesíte-
nek előnyben. Az eredmény végül megint csak racionális meggyőzés következmé-
nye, és az embervolt meghatározásának olyan kritériumai, amelyek nem rendelkez-
nek az emberi tapasztalatainkon kívül álló alapvető és érvényes tekintéllyel. Alacso-
nyabb erkölcsi státuszt tulajdonítani a fejlődés alacsonyabb fokán álló emberi lé-
nyeknek – mint pl. magzatoknak vagy valamilyen képességüket elvesztetteknek – 
elkerülhetetlenül annak jóváhagyásához vezet, hogy olyan módon cselekedjünk ve-
lük, amely már erkölcsileg elfogadhatatlan lenne egy teljes erkölcsi státusszal ren-
delkező számára. Ezzel a gondolkodásmóddal a humán embriók kísérleti céllal tör-
ténő elpusztítása és a gyógyíthatatlan betegségben szenvedőkön elkövetett aktív 
eutanázia erkölcsileg egyenlőképpen elfogadható lenne. 

 
Az emberi erkölcsi státusz biblikus etikai rendszerben 

Nézetem szerint ebből a princípium-alapú etikai rendszerből következő dilem-
mának a megoldásához többre van szükség, mint az emberi erkölcsi státusz újfajta 
felfogására. Olyan hitvallásos erkölcsi rendszerre, melyből kiindulva az élet létreho-
zásával, az élet végével és egyéb bioetikai kérdésekkel kapcsolatos vitákra is választ 
lehet keresni az embernek adott isteni kijelentés hatalmával és tekintélyével. A szö-
vetség bibliai témája szolgálhat ilyen hitvallásos erkölcsi rendszerrel az orvosbioló-
giai etika számára. Hiszem, hogy létezik olyan meggyőző bibliai bizonyosság, mely 
szerint egyfajta szövetség-etikát kell figyelembe venniük a keresztyéneknek az or-
vosbiológia területén jelenleg uralkodó princípium-alapú szekuláris paradigma alter-
natívájaként. Meggyőződésem, hogy egy ilyen etika elegendő erővel rendelkezik ah-
hoz, hogy normatív módon szemlélje azokat a kapcsolatokat, amelyek a gyógyítás 
folyamatának részét képezik. Egy ilyen etika elmozdítja az erkölcsi diskurzus és 
problémamegoldás fókuszát az alapok nélküli általános erkölcstől az orvosi gyakor-
lat emberi kapcsolatainak irányába, melynek erkölcsi útmutatója Istennek az ember-
rel kötött szövetsége alapján tájékozódik. 

Ahhoz, hogy egy szövetség-etikát kidolgozhassunk, bibliai antropológiára is 
szükségünk van. Vannak olyanok – közéjük tartozik például David Landis orvos –, 
akik meg vannak győződve arról, hogy az orvostanhallgatók és az orvosok egy má-
sodlagos orvosi ént alakítanak ki a képzés során, amely konfliktusban áll személyes 
énjükkel.16 Az ilyen megosztott én olyan dualisztikus világnézetet tükröz, amely a 
személyes elkötelezettséget szembeállítja az orvosival. Nem látja meg a szeretetnek 
azt az egyesítő és rendező elvét, amely a Krisztusnak való odaszánásból ered. Nem 
látja meg az emberek közötti szövetségi kapcsolatokat,  azok elkötelezettségét Isten 
dicsőségének és az Ő országa végső eljövetelének. Ezzel szemben Gerrit Glas ke-
resztyén pszichiáter egyfajta keresztyén filozófiai hagyományból kiindulva azt állítja, 
hogy az istenközpontú antropológia elengedhetetlen az orvosi kapcsolatok és kérdé-
sek, illetve az orvosi biotechnológia okozta problémák megértéséhez.17 Glas amellett 

                                                 
16 Landis, D. A.: „Physician Distinguish Thyself: Conflict and Covenant in a Physician’s 

Moral Development”, Perspectives in Biology and Medicine, 1993, 36: 628-41. 
17 Glas, G. „Ego, Self, and the Body. An Assessment of Dooyeweerd’s Philosophical An-

thropology”, in S. Griffioen és B. M. Balk (szerk.): Christian Philosophy at the Close of the 
Twentieth Century; Assessment and Perspective. Kampen, Uitgeverij Kok, 1995, 67-78. 
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van, hogy nagyobb figyelmet kellene fordítani az erényes jellemre és cselekedetekre 
az orvos, az ápoló és a beteg, illetve a támogató közösség részéről, az én keresztyén 
felfogásának kialakításával a gyógyítási folyamat részét képező kapcsolatokban. 

Hogyan segít tehát a szövetség-etika az ember erkölcsi státusza problematikájá-
nak megoldásában, és az erkölcsi státusz etikai döntéshozatalra történő alkalmazá-
sában? Egy református biblikus szövetség-etika szorosan összekapcsolja a szövet-
ség, az Isten országa és a teremtés témakörét. A szövetség témája a folytonosságot 
jelölő fonalként húzódik végig az üdvtörténeten a teremtéstől kezdve.18 Megteremti 
a kiinduló kapcsolatot ember és Isten között, mint ami egyedülálló kapcsolat a te-
remtett világban. Azzal, hogy saját képmására teremtett, hogy felelősséget adott a 
teremtett rend felett, az engedelmesség és szolgálat kötelezettségeit ruházta ránk, 
Isten kegyelmi szövetségi kapcsolatot hoz létre. Az egész emberiség profitál Ádám 
és Éva engedetlenségéből, ugyanakkor szenved is miatta. Az ezt követő Isten-em-
ber szövetségek szövetségben tartják az emberiséget Isten örökkévaló ígéretein és 
türelmén keresztül, a szövetséghez való ismétlődő emberi hűtlenségek ellenére. 
Még a bűneset utáni szövetségek is az egész emberiségre érvényesek voltak, jóllehet 
az Ő kiválasztott népén, Izráelen keresztül. Izráel elsődleges szövetségi kötelessége 
az volt, hogy szövetségben maradjon Istennel, és bizonyságot tegyen a körülötte 
élő népeknek arról, hogy az Istennel való szövetséghez való visszatérés megújítaná 
életüket és kultúrájukat, olyanná, amilyen az eredetileg lett volna. 

Ezen belül a szövetségi renden belül tehát ma is az egész emberiségre érvényes 
a meghívás, hogy Istennel való szövetségben éljenek, és ezáltal részesüljenek abban 
a jutalomban, hogy megláthatják a gyógyítás folyamatában kialakuló kapcsolatok 
normatív természetét. A betegek és orvosok egymást olyan párbeszédben látják, 
amely felismeri a védtelen, kiszolgáltatott felet, és keresi a másik szükségeivel való 
törődést. Egy ilyen etika azonban a legkiszolgáltatottabbak – azaz a még meg nem 
születettek és a súlyos fogyatékkal élők – számára is érvényes. Egy biblikus szövet-
ség-etikában ember-ember kapcsolata nem igényel viszonzást, kölcsönösséget ah-
hoz, hogy a szövetség fennmaradjon. Azaz, akik kommunikációra képtelenekké 
váltak valamilyen fejlődési rendellenesség vagy valamilyen elveszített képesség mi-
att, másokhoz teljes egészében betegségükön vagy veszteségükön keresztül kapcso-
lódnak, de ők ettől még teljes mértékben embernek tekintendők, mivel Isten képmá-
sára teremtettek. Erkölcsi értékük sértetlen, a teremtett renden belüli teremtettségi 
ajándéknál és státusznál fogva. Szerintem ez azt jelenti, hogy a humán embriókra 
úgy kell tekinteni, mint akik fejlettségi szintjüknél fogva még kiszolgáltatott emberi 
személyek, akik azzal a céllal jöttek létre, hogy gondoskodóan elsegítsék őket a 
megszületésig, majd az Istennel és embertársakkal való teljes kapcsolat kialakításáig. 
Ez a gondoskodás szövetségi célzatú: a közöttünk lévő, fejlettségi szintjük miatt 
még kiszolgáltatottak védtelen szükségeiről való gondoskodás. 

 
Egy biblikus szövetség-etika következményei 

Egy ilyen szövetség-etika pártolása a bioetikában kockázatos a mi kultúránk-
ban. Megkérdőjelezi az in vitro megtermékenyítés (IVF) technikát, amelyet világ-

                                                 
18 Spykman, G.: Reformational Theology: A New Paradigm for Doing Dogmatics (Grand Rapids: 

Wm B. Eerdmans Co., 1992. 
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szerte sok közösségben, keresztyén közösségekben is reproduktív lehetőségként 
fogadnak el. Az utóbbi időkig az IVF tökéletlen és nem kielégítő technika volt, 
több embrióra volt szükség ahhoz, hogy növeljék a sikeres terhesség esélyeit egyet-
len kísérlettel. Ehhez hozzájárult még az ismételt hormonkezelések kockázata, me-
lyekre azért van szükség, hogy előkészítsék a méhet a beültetésre. De még ennél is 
súlyosabb tényező az eljárás magas költsége: kb. 10.000 USA dollár. Ez a gazdasá-
gossági tényező embriófeleslegeket termelt a társadalom számára, ami viszont a 
sorsukkal kapcsolatos etikai kérdésekhez vezetett: mi lesz velük, ha nem arra hasz-
nálják fel őket, hogy további gyermekek szülessenek? 

A szövetség-etika pártolása azért is kockázatos, mert nem tartja a betegek köz-
vetlen szükségeit és igényeit etikailag magasabb rendűnek a humán embriók megőr-
zésénél és a gyógykezelések megtalálásának egyéb módjainál. Ahogyan Krisztus 
mondta a szegényekről, úgy az emberi betegségek is mindig velünk lesznek. Az or-
vostudomány kutatási módszereit nem határozhatják meg kizárólag az élők közvet-
len szükségei, ha etikátlan cselekedet az eredmény. Igaz az, hogy új gyógymódokat 
és gyógyszereket kell keresnünk egy olyan világban, melyet a betegség megtört. 
Ugyanakkor nem lenne szabad a rövidebb úton átvágni, ha ezzel alapvető etikai 
normákat hágunk át. A keresztyének feladata az, hogy meghatározzák ezeket a nor-
mákat, imádságos és gondos szívvel megvédjék azokat, szem előtt tartva azt, amit a 
Szentírás tanít embervoltunkról. 

Úgy vélem, hogy a biblikus szövetség-etika abban is segít tisztán látni, hogy a 
laboratóriumban előállított humán embriókat vagy embrioidokat teljesen embernek 
kell-e tekintenünk. Az én elgondolásom szerint a laboratóriumi konstruktumok 
nem emberi lények. Csak azért, mert egy sejtet lehet úgy manipulálni, hogy az ké-
pes legyen beágyazódni a méhbe és csecsemővé fejlődni, ez még nem teszi ezt a 
sejtet emberi lénnyé. Az embrioidok genetikailag annak a felnőtt embernek a gene-
tikai összetételét tükrözik, akiből a sejtkonstruktum sejtmagja származik. Azok a la-
boratóriumi manipulációk, amelyek az ilyen embriodokat arra késztetik, hogy kü-
lönböző fizikai és fiziológiai tulajdonságokat és funkciókat vegyenek fel, nem ru-
házzák fel ember-mivolttal az ilyen entitásokat. Másrészt, ha valaki hisz az emberi 
lények ontikus értékében – bármely fejlettségi szinten legyenek is azok –, akkor a 
hímivarsejt és a petesejt egyesüléséből létrejött embriót, még ha azt laboratórium-
ban állítják is elő, egy kiszolgáltatott emberi lénynek kell tartani, akinek gondosko-
dásra és törődésre van szüksége. Az ilyen felfogás olyan politikát támogatna, amely 
csak egyetlen embriót igényel a beültetéshez az in vitro megtermékenyítési eljárás fo-
lyamán a költségek mértéke ellenére. 

 
Epilógus 

Posztmodern korban élünk, amikor a bizonyosság tudományban, szerelemben 
és háborúban való keresését a bizonytalanság váltotta fel, amely annak elfogadásá-
ban nyilvánul meg, hogy minden világnézet és felfogás egyenlőképpen érvényes. 
Ugyanakkor ez a hozzáállás nyitotta meg az utat ahhoz, hogy a vallásos meggyőző-
déseket is elfogadják, hogy azok bemutatkozhassanak, és azokat meg lehessen vitat-
ni a nyilvánosság előtt, ideértve a bioetikai diskurzusokat is. Ez alkalmas idő a vallá-
sos meggyőződések bátor megnyilvánulására olyan nyelven, amely érthető, és amely 
nem hallgatja el ezeknek a meggyőződéseknek az igazi jelentését. A református ke-
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resztyének bátran haladnak előre hitük és meggyőződésük megformálásával és kife-
jezésével a politikában, oktatásban, etikában és egyéb területeken. 

Úgy gondolom, elérkezett az idő az orvosi etikában egy olyan keresztyén etika 
kialakítására, amely nyíltan üdvözli mindazok legmélyebb meggyőződéseit, akik 
nyilvános erkölcsi diskurzusban vesznek részt. Egy ilyen etikának ugyanakkor biz-
tosan kell állnia a bibliai útjelzők iránti elkötelezettségben, hogy szembe tudjon 
nézni az új biotechnológiák által előidézett etikai kérdésekkel és döntésekkel. Azért, 
mert valamit képesek vagyunk megtenni, az még nem automatikusan ruház fel az-
zal az erkölcsi joggal, hogy azt meg is tegyük tekintet nélkül annak erkölcsi követ-
kezményeire. Az etika középpontjában annak meghatározása áll, hogy mit kellene 
tenni. Ránk, keresztyénekre bízott kötelességünk az, hogy elgondolkodjunk azon, 
hogyan reflektáljunk biblikusan az új biotechnológiákra, annak alapján, hogy minek 
teremtettünk, és hogyan kellene megélnünk kapcsolatainkat más emberekkel az Is-
tennel való kapcsolat alapján. 

Ennek az évnek az elején olyan, embereken elvégzett, klinikai kísérletet hagyott 
jóvá az Amerika Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerhatósága, amely emb-
rionális őssejtekből kivont sejteket injektál gerincvelő sérüléses betegekbe annak re-
ményében, hogy új idegsejtek lépnek az elpusztultak helyére. Ezzel egy időben fele-
rősödtek a pluripotens őssejtekkel kapcsolatos etikai kérdések – beleértve az abor-
tált méhmagzatok szöveteiben található magzati őssejteket is. Az őssejttel való kli-
nikai kísérletezés megkezdésének bejelentése után egy hónappal egy kisfiúnál agy- 
és gerincvelő daganatot diagnosztizáltak. A fiút négy éven keresztül különböző do-
noroktól származó magzati őssejtekkel kezelték annak érdekében, hogy korrigálja-
nak nála egy agysorvadást okozó genetikai betegséget.19 Kiderült, hogy a daganatok 
azokból az őssejtekből származtak, amelyeket a genetikai betegségre kezelésként 
adtak neki. Ez az eset azokat az állandó aggodalmakat támasztja alá, hogy az olyan 
pluripotens őssejteknek, mint az embrionális sejtek, a köldökzsinórból kivont mag-
zati őssejtek, vagy akár a fentiekben bemutatott embrioid sejtkonstruktumok, meg-
van a képességük arra, hogy rosszindulatú daganatokká alakuljanak át. Most, hogy 
ebben az évben megkezdődött az embrionális őssejtekből kivont sejtek emberek-
ben történő használatának tanulmányozása, az ilyen kockázatok még további etikai 
kérdéseket vetnek fel az őssejtkutatással kapcsolatban, kiváltképp az olyan szabá-
lyozó szervek számára, amelyeknek dönteniük kell arról, hogy az ilyen kezelések 
valaha is biztonságossá válnak közhasználatra. 

 
Fordította: Rácsok Gabriella 

 

                                                 
19 Amariglio, N. A. Hirshbery, B. W. Scheithauer, et al.:  „Donor-derived Brain Tumour 

Following Neurla Stem Cell Transplantation in an Ataxia Telangiectasia Patient” Public 
Library of Science Medicine, Feb. 17., 2009 (doi:10.1371/journal.pmed.1000029). 


