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Valószínűleg nagyon sokan hallottak a geneti-
kai betegségben szenvedő kisfiúról, akinek a 
szülei gyűjtést szerveztek a 700 millió forintos 
gyógyszerre. A cikk legelején szeretném ki-
hangsúlyozni, hogy őszintén együtt érzek a 
szülőkkel, hogy nagyon tisztelem az embere-
ket, akik szintén együtt éreztek a családdal, 
akikben volt tenni akarás, és támogatták a gyűj-

tést, mert ezek mind a szeretet jelei, és jó látni, hogy ilyen is van. 
Mondom ezt annak ellenére, hogy jelen cikkben tudatosan olyan 
kérdéseket vetek fel, amik valószínűleg mind az általánosan elfo-
gadott korszellemmel, mind a kereszténység tanításával feszült-
ségben vannak. Erről szeretnék írni, és bízom abban, hogy a kínos 
etikai kérdéseket feszegető írásommal senkit nem fogok megbán-
tani, hogy el tudjuk fogadni azt, hogy különböző emberekben kü-
lönböző kérdések fogalmazódhatnak meg. A válaszadás tudato-
san marad el, ugyanis nem az a célom, hogy az igazságot kinyilat-
koztassam, hanem az, hogy a közfelfogással direkt szembe men-
jek. Miért? Mert így tudunk fejlődni, elgondolkozni, nézőpontokat 
kitágítani, túllépéni. 
 
Bevezetés – avagy mi az a Spinális izomatrófia 
„A spinális izomatrófia (SMA) autoszomális recesszív módon örök-
lődő, jelenleg gyógyíthatatlan betegség. Kialakulását a gerincvelő-
ben található mozgató idegsejtek károsodása okozza, melynek kö-
vetkezménye a fokozatosan súlyosbodó izomsorvadás, majd az 
esetek többségében az izomzat teljes bénulása.” [2] 
Az autoszomális recesszív öröklődésről:  
„Ez azt jelenti, hogy ahhoz hogy egy egyénben kialakuljon a rend-
ellenesség, egy adott génnek két megváltozott példányát (mindkét 
szülőtől egy-egy megváltozott példányt) kell, hogy örökölje. Ha az 
egyén egy megváltozott és egy normális génváltozatot örököl, ak-
kor általában egészséges hordozó lesz, mert a normális génválto-
zat ellensúlyozza a megváltozottat. A hordozóság azt jelenti, hogy 
az egyénben nem alakul ki a rendellenesség, de az egyik génpár 
egyik tagja hordozza a génváltozást.” [3] 
Ez alapján a következő valószínűségek léteznek: 

- Mindkét szülő egészséges volta esetén csak mutációval jö-
het létre a betegség, aminek szerencsére nagyon kicsi a va-
lószínűsége. 
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- Egészséges-hordozó szülőpárosnál az egyik szülőtől bizto-
san jó gént kap, a hordozó szülőtől pedig 50%-ban kap jó 
gént, így összességében 75% az esélye annak, hogy az 
utód egészséges lesz, és 25%, hogy hordozó (tehát beteg-
ség még itt sem jelenik meg az utódnál). 

- Két hordozó szülő esetén 25%, hogy egészséges lesz az 
utód, 50%, hogy hordozó, és 25%, hogy beteg. 

- Bár csak az SMA betegségek enyhébb verzióinál fordulhat 
elő, hogy beteg embernek utóda születik, beteg-egészséges 
szülőpárosnál az utód biztosan hordozó lesz, míg beteg-hor-
dozó szülőpárosnál 75%, hogy beteg lesz, és 25%, hogy 
„csupán” hordozó. 

Súlyossága alapján 3 különböző csoportra osztható a betegség, 
melyek közül én most csak a legsúlyosabbról írok, Zente betegsé-
géről, az SMA I. típusról, a Werdnig-Hoffman kórról. Erre jellemző: 
„A tünetek általában már az első hónapokban jelentkeznek, a be-
teg nem képes önállóan felülni és kétéves kora előtt a légzőizmok 
bénulása következtében életét veszti. Az izomgyengeség elsősor-
ban a végtagokat érinti, a mentális fejlődés normális.” [2] 
Az SMA betegségek az élve született gyermekeknél 6000-ből 1-
nél fordulnak elő. Közülük 60% szenved a legsúlyosabb, azaz az 
1-es típusban. (Vö.: [1]) Minden 35. ember hordozza a genetikai 
hibát, de a fent leírtak alapján már érthető, hogy csak két hordozó 
esetén, és akkor is csak 25% eséllyel lesz a gyermek beteg, aki 
nem minden esetben születik meg élve. 
„A 700 milliós gyógyszer, amire Zentének most összegyűlt a pénz, 
Európában még nem kapott engedélyt, így esélytelen, hogy a ma-
gyar állam támogassa. Az SMA-betegek életminőségének javulá-
sára létezik egy másik, Spinraza nevű gyógyszer, ami szintén bor-
zalmasan drága, viszont tavaly óta állami támogatással ötven ha-
zai beteg kapta térítésmentesen. […] egy adag 23 millió forint, és 
a betegeknek életük végéig minden évben be kell adni, az első év-
ben többször is. Az első évi adag 138 millió forintba kerül, majd 
minden további év 69 millióba.” 
Ezek alapján a Spinraza 10 éves kezelés alatt már meghaladja a 
700 milliós gyógyszer (Zolgensma) árát, bár nem egyértelmű, 
hogy ez utóbbi kezelést meg kell-e még többször is ismételni. 
Sem a Zolgensma, sem a Spinraza nevű gyógyszerek a betegsé-
get nem szüntetik meg, azonban képesek lehetnek arra, hogy a 
tünetek súlyosbodását gátolják. Azonban viszonylag új gyógysze-
rek lévén, hosszú távú hatásukról nincs tapasztalat.  
„itt nem arról van szó, hogy beadnak az orvosok egy csodaszert és 
utána meggyógyul a beteg. Komplex kezelést igényel: a rendsze-
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res fejlesztés, a torna, és az esetleges szövődmények korai felis-
merése és kezelése szintén hozzátartozik a gyógyszeres kezelés-
hez” [1] 
 
Felmerülő etikai kérdések 
Általánosságban beszélgetni hasonló helyzetekről nagyon nehéz, 
ezért látom célszerűnek megragadni azt a konkrét példát, amiről 
valószínűleg az egész ország hallott: Zente betegsége és a 700 
millió forintos gyűjtés. Nem ismerem a családot, mégis elég konk-
rét a példa ahhoz, hogy a kérdések ne hagyjanak hidegen bennün-
ket. A nehézség persze az, hogy élő emberrel példálózni egy ilyen 
kényes témában már eleve felveti azt a kérdést, hogy egyáltalán 
van-e jogom erről írni, vagy etikus-e erről írni. Talán nem, de éppen 
ez az a feszültség, ami segíthet abban, hogy elkerüljem azt a hibát, 
amibe nagyon sokan beleesnek: elviszik nagyon elméleti síkra a 
kérdéseket, és közben a való életben képtelen alkalmazni az elve-
iket. Igyekszem úgy írni ezt a cikket, hogy károkat ne okozzak senki 
lelkében. Tudatában vagyok annak, hogy az írást idővel Zente is 
kézbe veheti. Úgy érzem, ilyen helyzetben még mélyebben át tu-
dom gondolni azokat a problémákat, amik eddig csak elméleti sí-
kon futottak végig a gondolataimban, és azt is érzem, hogy Zente, 
a családja és a hasonló sorban levőkkel még mélyebben együtt 
tudok érezni, még erősebben kérem rájuk Isten áldását. Azonban 
azt is tudom, hogy az igazság keresése mindig fájdalmas, és ha 
valakiben fájdalmat okozok a feltett kérdésekkel, azzal még nem 
biztos, hogy kárt okoztam. Pszichológiából sokan tanultuk az elfo-
gadási görbét: tagadás, harag, alkudozás, depresszió, belenyug-
vás. Ez az út bizony fájdalmas tud lenni, de ami nem öl meg, az 
megerősít. Mindenesetre én most nyitottságot szeretnék kérni az 
olvasótól. 
Sokan vagyunk, sokfélék, így megpróbálom különböző oldalról fel-
tárni a kérdéseket. Az első felmerülő probléma lehet a következő 
gondolat: 
Jó-jó, most összegyűlt a pénz, de a következő szülőnek is össze 
fog gyűlni? Lesz még az emberekben a második hasonló helyzet-
ben levő ember számára is elég érzelmi megindulás az utaláshoz? 
És ha összegyűlt az is, akkor jön a harmadik? És a századik? És 
a kétszázadik? Vagy megfordítva a kérdést, vajon hogyan érezheti 
magát a többi szülő most? Akinek esetleg arra sem volt pénze, 
hogy ilyen profi és nagyvolumenű reklámot indítson... Ezekre a kér-
désekre egyszerűen válaszolhatjuk, hogy:  

- „Most megadatott az, hogy egy embernek segítsünk, akkor 
miért ne”. 
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- „Azért mert nem tudunk mindenkin segíteni, attól még az ép-
pen szembe jövő koldusnak adhatunk egy szendvicset.” 

Az én problémám azonban az, hogy itt nem egy szembejött kol-
dusról beszélünk. Itt arról van szó, hogy az egyik koldusnak meg-
voltak a megfelelő kapcsolatai, és a teljes médiát, közösségi olda-
lakat, mindent áthatott annak a híre, hogy van egy koldus, akin se-
gíteni kell. A magyar közösség kiragadott egy embert, akin segített. 
És ebben a formában már elgondolkoztató, hogy ez mennyire volt 
igazságos. Persze az élet, illetve az életbenmaradás mindig egy-
fajta küzdelem volt, és ebben a megváltozott világban már nem az 
győz, aki gyorsabban fut, vagy ügyesebben mászik fára, vagy job-
ban látja a színeket, hanem az, aki nagyobb felületet szerez a mé-
dián, és ügyesen használja ki azokat az eszközöket, amikkel a 
többi embert érzelmileg maguk felé fordítják. A szülők tehát két-
ségtelenül ügyes és életképes harcosai ennek a modern világnak, 
akik meg akarták menteni a gyermeküket, méghozzá mindenáron. 
A válasz azonban szerintem nem egyértelmű arra a kérdésre, hogy 
ez a fajta ügyeskedés mennyire volt etikus. Főleg akkor, ha meg-
gondolom, hogy ennyi pénzt hány ember megmentésére lehetett 
volna felhasználni, gondolok itt most csak a napokban történt kör-
nyezeti csapások áldozataira, vagy egy-egy falu megmentésére, 
amikor extrém nagy ár indul meg a folyón, és modernebb védő-
gátra lenne szükség, vagy ezernyi más példát lehetne felhozni. 
Azonban erkölcs és etika ida vagy oda, a szülők szemével nézve 
ez lényegtelen kérdés (érthető módon), éppen ezért lépjünk tovább 
a következő gondolatra, bár az még mindig csak másodlagos kér-

dés lesz egy féltő szülő szá-
mára. 
 
Fajvédelem 
Ha pusztán racionálisan te-
kintem a földet, akkor azt lá-
tom, hogy az ember génállo-
mánya a modern világban a 
gyógyszerek és egyéb élet-
ben tartó kütyük között félel-
metes mértékben leromlik, 
mert az évmilliókon keresztül 
jól működő természetes sze-
lekciót szinte teljesen kiiktat-
tuk. Sok példa van már, ami 
azt mutatja, hogy a fejlett és 
fejlődő országokban meny-
nyire leromlott a génállomány 
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(pl: színtévesztés). Az arany középút megtartása ebben az eset-
ben talán praktikusnak tűnik: azaz a sérülten született egyedeket 
spártai módra nem viszem el a Taigetoszra, de kell egy határ, amin 
már nem megyek túl azért, hogy valakit mindenáron életben tart-
sak. Nem kell sem Isten-hit, sem erkölcstan sem semmi, hanem 
mindenki láthatja, hogy akár tárgyak, akár élőlények, bármiről is 
beszélünk, minden elmúlik, van egy természetes körforgása az 
életnek, aminek részét képezi a kisgyermekek halála is. Fájdal-
mas, de talán kevésbé fájdalmas, mint egy fiatal felnőtt, vagy egy 
édesapa elvesztése, vagy akár egy tömegszerencsétlenség, és 
sajnos ilyenek is előfordulnak. Jelen esetben, ha a gyógyszer sike-
res lesz, és felnő a beteg, és esetleg természetes úton gyermeket 
is vállalhat majd, akkor az ő gyermeke (a párjától függően) vagy 
beteg vagy hordozó lesz, de biztosan örökíteni fogja a génhibát. 
Ez azt jelenti, hogy az emberi ragaszkodás, hogy nem tudunk egy 
kisgyermeket elengedni, hogy nem tudunk szembenézni a halállal 
azt a következményt hordozza magában, hogy néhány száz év 
múlva csak azok az emberek maradnak majd életben, akik meg-
kapják ezt a gyógyszert, vagy akin esetleg valamilyen jövőbeli 
technikával génkezelést hajtanak végre, ugyanis a sok-sok génhi-
bát mind tovább örökítjük, amik amúgy a természet rendje szerint 
elvesztek volna, vagy legalábbis kis százalékban lennének jelen. 
Kérdés persze, hogy akkor mégis hol kell meghúzni a határt. Kit ne 
mentsünk meg és kit igen? Vajon egy országos gyűjtést igénylő, 
700 millió forintos, kétes kimenetelű gyógyszer túllépi-e azt a bizo-
nyos határt? Vajon létezik-e határ? 
 
A szülők szemével 
De nézzünk egy másik szempontot. A gyógyszeres kezelések vagy 
lélegeztető nélkül a gyermek rövid időn belül meghalna, gyógysze-
res kezelésekkel viszont megnyújtjuk az életét, és teljesen bizony-
talan, hogy mi lesz a végkimenetel. Jó eséllyel sok-sok idő, ener-
gia, szenvedés, ápolás, pénz lesz a betegséggel szembeni küzde-
lem, hiszen teljes gyógyulást nem ígér a gyógyszer. Felemészti a 
rokonokat és magát a gyereket is. Ha azonban a gyermek 2 évesen 
meghal, a rokonok meggyászolják, rövid időn belül begyógyulnak 
a sebek, esetleg új gyermek születik és forog tovább az élet, a ter-
mészetes hétköznapok, amik a halált is tartalmazzák, és ha ezt el 
tudjuk fogadni, akkor az talán egészségesebb mint a minden-áron-
életben-tartás filozófiája. Persze lehet, hogy a gyógyszer hatása 
egy tünetmentes élet lesz. Éppen ezért megértem a szülőknek ezt 
a kockázatvállalását, de én mégis felvetem a kérdést, hogy vállal-
ható-e ez a kockázat, mert sok ember életét teszem tönkre, ha a 
gyógyszer nem váltja be a reményét, vagy ha 15, esetleg 25 év 
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múlva jelentkeznek újra halálos tünetek. Nincs olyan tudás a birto-
komban, amivel ez a fajta beavatkozás a természetbe vállalható 
lenne, és ezért ez egy súlyosabb kérdés, mint elsőre tűnhet. 
 
Keresztény szemmel 
Amikor ilyen súlyos etikai kérdések elé kerülünk, kell egy kiindulási 
bázis, amire építhetjük a fejtegetésinket. Az európai kultúra egyik 
alappillére a kereszténység, ami még az ateisták vérkeringésébe 
is mélyen benne van akár tudnak róla, akár nem. Hiszen az egy-
szerűbb kérdésekben, hogy mi a jó és mi a rossz, többé-kevésbé 
egyet értünk, és ez részben a közös keresztény gyökerünknek kö-
szönhető. Például megtanultuk, hogy csak olyat teszek a másik 
emberrel, amit én sem bánnám, ha velem tennének. Azonban a 
jelen kérdés elég bonyolult ahhoz, hogy a teológiának picivel mé-
lyebb rétegébe is belenézzünk. 
Ez alapján az ember test és lélek. A lélek halhatatlan. Egy végtelen 
útnak egy csöppnyi szeletét látjuk, esetleg egy gyermek halálát, 
aminek oka van (nem pusztán genetikai), és amit próbálhatunk el-
kerülni. De vajon milyen kereteken belül mozoghatunk, és vajon mi 
volt Isten akarata ebben az esetben? Ha nem vagyunk hajlandóak 
egyáltalán szembenézni ezzel a kérdéssel, és Istent akarunk ját-
szani, akkor olyan útvesztőkbe jutunk, amik nagyon fájdalmasak 
lesznek. Istent játszottak a spártaiak, akik rásegítettek a természe-
tes szelekcióra, és Istent játszik a mai modern társadalom, akik 
mindent megtesznek azért, hogy a kisgyermek lelke ne mehessen 
tovább a saját útján, hanem még néhány évtizedik küzdjön az 
életre kevéssé alkalmas testében. És ezzel nem csak a gyermek-
nek ártanak, hanem a család minden tagjának, akiknek ebben a 
helyzetben talán az lett volna a feladatuk, hogy megértsék és meg-
tapasztalják az elengedésben megélhető szeretetet és békét. 
Hogy megértsék, minden elmúlik, hogy a „test nem használ sem-
mit” (vö: Jn6,63), hogy a stabilitást máshol kell keresni. Vajon 
Zente esete mit tanít nekünk? Vajon mi lett volna a helyes döntés? 
Kemény kérdések, amikre talán senki más nem tudhatja a választ, 
csak az érintettek, akik Istennel együtt rezegve próbálják megta-
lálni a helyes utat. 
A kérdésfelvetésemmel megpróbálom rugalmasabbá tenni az 
amúgy eléggé merev Katolikus Egyház tanítását is, ami alapján el-
ítélendő az, ha valakit hagyunk meghalni, miközben lett volna le-
hetőség a megmentésére.  
„Nem lehet különbséget tenni aktív és passzív eutanázia között, 
mert nincs érdemi különbség az élet kioltása és a meghalni hagyás 
között.” [4] 
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Azonban vannak olyan esetek, amikor a fent kiragadott idézet nem 
állja meg a helyét, és az Egyház az „emberi körülmény egyszerű 
elfogadásáról” beszél. (Vö.: [5]) Erre egyértelmű példa az, amikor 
az orvostudomány határozott véleménye alapján a beteg öntudata 
már nem visszaállítható, és csak gépek tartják életben a testet. 
Zente esetében erről nincs szó, én mégis azt gondolom, hogy a 
kérdés ilyen esetben is jogos, és a választ a családnak kell megta-
lálnia. 
Számomra kérdés, hogy ezzel a 700 millió forintos erőlködéssel az 
ember és az emberiség egy kis szenvedés elkerülésének a remé-
nyében vajon nem egy sokkal hosszabb zsákutcába tereli bele ma-
gát, ami több fájdalommal és nagyobb reménytelenséggel fog járni 
hosszútávon? Nem csupán arról van-e szó, hogy önző módon nem 
bírjuk elengedni azt, akinek mennie kell? 
Lehet, hogy kegyetlenek a kérdéseim, amikre még ha nem is ez 
érződik, valójában nem tudom a választ, és talán éppen azért va-
gyok azon az állásponton, hogy minden esetben mindig Isten aka-
ratát kell megtalálni, mert az Isten jó, és amit ő akar, az a lehető 
legjobb nekünk is. Istent kérem, hogy segítsen ezeken a gyerme-
keken, a szüleiken, és minden szenvedő emberen, minden bete-
gen, az egész emberiségen, de ne gyógyulással, hanem úgy, 
ahogy az ő bölcsessége szerint nekünk a legjobb lesz. Az olvasó-
nak pedig üzenem, ne adjuk fel Isten akaratának a keresését, mert 
az a boldogságunk keresésének felel meg, és nem kéne Istent ját-
szani, mert az pedig a boldogtalanság útja. 
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A cikk írója: Szeibert Márton mechatronikai mérnök, az AQUILA Párt 
tagja, aki 13 éve végez önkéntes tevékenységet az AQUILA szervezésé-
ben. A teológia, filozófia a kedvenc hobbijai közé tartozik. Egyéb írásai 
az AQUILA Magazinban olvashatók. 

 
 


