
ESZMÉK ÉS TÉNYEK Irja Mihelics Vid

Ha egyes részleteiben talán el
lenvetéseket is kelthet, igen hasz
nosnak érzem azt a tanulmányt,
amelyet "Szociológiai gondolatok
nagybőjt idején" eimmel a De;'
Grosse Etitschluse két számon át
közölt J ohan.nes Schascnmo tollá
ból. "Nem kétséges - olvassuk
már abevezetésben -, hogy a meg
tartóztatás, a böjtölés és lemondás
követelése lép a nagyböjti időszak

középpontjába. Ezzel a követelés
sel persze máskor is találkozunk.
Lényeges eleme a kereszténység
nek. Aki elvileg elutasítaná, máris
kívül helyezné magát az egyházon.
Az előtt azonban, aki nem vesztet
te el 'kapcsolatát a környező való
sággal és a modern társadalom ala
kulásával, minduntalan felmerül
egy égető kérdés. Az nevezetesen,
hogy egyáltalán a valóság talaján
áll-e az egyház ezzel a követelé
sével? Nem olvasrnit kíván-e itt,
amit a mai vilá,g nemcsak meg nem
ért, de azon nyomban el is utasít ?
S ebben a mai vilá-rban nemcsupán
azok, akik ctlcnséccsen nézik az
egyhávat. Nem egyik oka-e Pl. a
követclés annak hotrv az egyház,
mint óJlítj:'ik, mi ndí nkúbb k íszorul
a rn-ií vtlátból ? Hogy olyan em
berek ügyévé vál ik. akik vagy tá
vol esnek az élettől vagy valami
képpen haj<Ít.öré,<,t szenvedtek ?"

Ami a lemondást illeti - mutat
rá Schasching -, eléggé általános
vélekedés, hogy a modern ember
nek semmi érzéke iránta. Magya
rázzák is azzal, hogy a keresztény
lemondás az érett svemélylség és
akaraterő magas fokát tételezi fel,
a mai ernber ·pedig "tömegember",
akinek akaratát már csak az ösz
tönös hajlamok és materiális inge
rek mozgatiák. Szellemi értékek
számára - ideértve a vallási érté
keket is - "hiánY7-ik az antenná
ja". Mi több, akadnak, akik azt
mondják: nem is baj, hogy ilyen a
modern ember. Ha másmilyen len
ne, ugyancsak nehezen találná meg

helyét a mai életben s nem igen
használhatná őt a szabott teljesít
ményeket kívánó modern társada
lom. Minthogy pedig ilyen teljesít
mények nélkül meg nem lehetünk,
hagyjuk az embert annak és úgy,
ami és ahogyan van. Másként leg
feljebb lel/ki komplexusokat idéz
nénk elő, amelyek csak gátolnák a
társadalmi élet síma folyását.

Ez az érvelés, amely a modern
ember alkati sajátosságaira hivat
kozva ejti el a lemondás eszméjét,
vitathal atlanul nagy szerepet visz
napjaink vallásosságában - álla
pítja Schasching -, de mégsem eo:
jelenti a legfőbb nehézséget. Utób
bi inkább a társadalmi oldalról,
pontosabban a gazdaság oldaláról
támad. Sebasching kis példával
szemlélteti, mire kell gondolnunk.

Egy amerikai plébánia élére,
amelyhez saját elemi és kőzéptskola

tartozik, új papot neveztek ki. A
nagyböjti időszak küszöbén ezek
kel a szavakkal állított be hozzá a
szembenfekvő vegyeskereskedés tu
lajdonosa: "Ön tudja, plebános úr,
hogy magam is katolikus vagyok
és gyerrnekcimet a plebáníai isko
lába járatom. Szeretném, ha fon
tolóra venné az én helyzetemet. Az
ön elődje ilyenkor nagyböjtben
folyton a lemondásról beszélt a két
isk'ola közel ezer tanulóiának. Fel
hivta a figyelmüket arra, hogy ezt
a lemondást gyakorlatilag úgy V3
Iósíthatják meg, ha a nagybőjtben

semmiféle édességet sem vásárol
nak és nem isznak cocacolát. Ön
tudja, milyen fogékonyak ebben a
korban gyermekemk, Az én üzle
tem forgalma nagyböjtben rendsze
rint 60%-kal visszaesett. De nem
annyira az én káromról panaszleo
dom. Van egy idős elárúsítónőm,

aki szintén katolíkus, és népes csa
hídról gondoskodik. Ezt a nagyböjt
idejére minden évben el kellett bo
csátanom. Husvét ut.án a gyerme
kek ismét megkezdték rajzásukat a
boltomban. ahol megint ott találták
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az elárusítónőmet. Ö viszont köz
ben észrevehetően megfogyott és
sápadtabb lett. A gyermekei szin
tén. Csak ezt akartam elmondani
önnek, plébános úr, mert már rég
óta nyomja a lelkemet. Talán tud
ni fogja, mitévő lelD'ek ..."

Sshasching hangoztatja: nem
azért hozta fel ezt a valóban meg
történt esetet, hogy elmés fejtege
tésekre késztesse n minket, vagy
hogy a legjobb megoldáson törjük
a fejünket. Csak rá akart világí
tani egy problémára, amelyet sokan
éreznek, amikor az egyház idevágó
tanításáról elmélkednek. Ezt a
problémát abban szekták összefog
lalni, hogy ha minden katolikus s
még inkább ha minden ember ko
molyan venné a kereszténységnek
a megtartóztatásra, böjtre és le
mondásra vonatkozó kívánságát,
akkor rövidebb vagy hosszabb idő

re gazdasági és társadalmi zürza
varba jutnánk. Adódhatnék ebből

olyan munkanélküliség és széles
körű nyomor, amely magának az
egyháznak felismerése szerint egyik
legsúlyosabb akadálya az evangé
liumi igék hatásosságának. Igazi
körbenjárás ez: ha az emberek kö
vetkezetesen átélnék a keresztény
séget, rnindenekelőtt a megtartóz
tatás, a böjt és a lemondás köve
telménvét, akkor ez szükségszerű

en olyan helyzethez vezetne. amely
ben ugyanaz a ke-reszténység élet
kéntele-nné válnék. Éppen ezért
csak örülhotünk annak, hogy nem
az egész világ keresztény. Meg an
nak, hogy maguk a' keresztények
sem veszik komolyan ezeket a kí
vánalmakat. Sokan hozzáfűzik még,
hogy a meztartóvtatás, a böjt és a
lemondás meglkövetelésének értel
me lehetett ezv primitív gazdaság
ban és társadalomban s ott erény
nek is <zárníthatott. így a közén
kori azrárszerkevetben és céhrend
szedjen. A modern, rendkívül ér
zékenv és honvolult naavtér-zaz
dasáéban azonban jóvátehetetlen
károkat okozna. A követelés itt
egyenesen hiba, teljesítése pedig
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társadalmi bűn lehetne. Ma, úgy
mond, éppen az ellenkezőjét kell
erénynek odaállítani, nevezetesen
az igények folytonos emelesének
bátorságát. S a keresztény vallás
számára életbevágóan fontos, hogy
ezt a gazdaságilag szükséges tényt
idejében tudomásul vegye és kívá
nalmait ennek megfelelően módo
sítsa.

Nagyjában így fest a vád, ame
lyet Schaschíng, mint moridja,
szándékosan leegyszerűsített, hogy
kidomboríthassa a vezető gondola
tokat. S megismétli Schaschirtg.
hogy ezekkel az ellenvetésekkel
nemcsak az ellenfelek oldalán ta
lálkozunk. Ha szelídített formában
is, de azokat is nyugtalanítja, akik
tudatosan az egyházon belül akar
nak maradni. Nyugtalanítja főleg

a világiakat, akik benne állnak az
élet forgatagában. Nem kétséges
tehát, hogy a választ és a megol
dást is meg kell találnunk, mert
különben óhatatlanul kettős élet
be sodródiink. "Kettős életbe egy
vak vallúsi gyakorlat és egy köz
napi valóság között, amely a val
lás felől már nem fogható meg és
nem magyarázható meg. Az ilyen
szakadás pedig, mint XII. Pius
mondja, halálos. Halálos a hitre."

Világos - rögzíti meg Schasching
-, hogya lemondás kérdésében ma
sem a szocíológia válasza a döntő

a keresztény ember számára. A ke
resztény vailás és a hívekkel szem
ben támasztott követelések nem
abból nyerik érvényességüket. hogy
összhangban vannak valamely tár
sadalmi vagy gazdasági rendszer
rel. A kereszténységnek, mint ki
nyilatkoztatott vallásnak, eredete
és célia a természetfölötti rendben
van. Innen kell érkeznie a végső

feleletnek a meatartóztatás és le
mondás;ogQSultságát Illetően is.
Annak ellenére azonban, hogy ez
oly világosan áll előttünk, a szo
ciolóaiaí válasznak mégis megvan
az értelme, sőt szükségesséae. "A
keresztény ember sem teljesítheti
légüres térben a vallása követelé-



seit, hanem csak ebben a világban
és ebben az időben. Éppen ezért
újból és újból szembekerül a kér
déssel: hogyan lehet megvalósítani
a hit bizonyos követeléseit egy
konkrét társadalomban? Mert 
igy mondja az egyház szociális taní
tása - elvi ellentét a hit és az
élet, a vallás és a társadalom kö
zött huzamosabban elviselhetetlen
lenne."

A félreértések sorában, amelyek
kel találkozunk, gyakran halljuk
azt, hogy a kereszténység az elvi
szegénység vallása. Eszménye az
igénytelen ember, az aszkéta, aki
annyira be van állítva a túlvilág
ra, hogy elhanyagolja az itteni vi
lágot. Állítják, hogy a keresztény
ség egyáltalán nem tulajdonít ér
téket az emberek anyagi haladá
sának s ezt a haladást inkább bí
ráló szemmel nézi, mert úgy véli,
hogy az anyagi érdekeltség eltéríti
az embereket örök céljuktól. Két
ségtelenül igaz - írja 3chasching
-, hogy a Szentatya szavait idézve
"az anyagi kultura és teljesítmény
példátlanul magas fokát a vallási
érzék fogyatkozása, a hit erősségé

nek és a természetfölötti iránt való
fogékonyságnak gyöngülése kísér
te", de ahogvan a pápa kifejezet
ten hangsúlyozza, ez a jelenség
"nem belső szükségszerűségből-'fo
lyik. Az okok egész sora felelős ér
te. Az egyház éppen ezért nem is
utasítja el az anyagi haladást. A
nyomor sem keresztény életesz
mény.

Isten felhívását az alkotásra:
"Vessétek uralmatok alá a földet!",
nem érthetjük csupán a létmini
mumra. Felszólítás ez a kultura
optimumára. és pedig az anvaaíak
tekintetében is. A megtartóztatás
és a lemondás követelése sem je
lentheti tehát a visszasüllyedést a
primitiv életformákba. Nem jelen
ti az emelkedett életszínvonal meg
vetését, sem azoknak a gazdasági
törvénveknek megvetését. amelyek
az életszíavonal emelkedését lehe
tövé teszik. Elvileg így nem is fe-

nyegetí ez a követelés a gazdasá
got. Ahol és amiben a megtartoz
tatást és lemondást a mai fejlett
gazdaságban és társadalomban is
gyakorolnunk kell, elsősorban az
ösztönök és szenvedélyek megne
rnesítése és leküzdése az élet meg
növekedett kényelmességet köze
pette és azok ellenére; a belső sza
badság megőrzése az anyagi dolgok
ráhatásaival szemben; némely él
vezetek önkéntes elhárítása maga
sabb, vallási okokból, jeléűl a bűn

bánatnak és az erkölcsi jobbulás
akaratának; érett itélet formálása
az em beri élet számára adódó ér
tékek és célok helyes ranasoráról.

Ha már most így fogjuk fel a
kereszténység hirdette lemondást,
akkor vizsgáljuk meg, hogy tisztán
szociológiai szempontból nézve ár
telmes és értékes dolog-e ez a mai
társadalomban, vagy még míndíg
valami értelmetlen és idegen dolog
a számára? Hogy erre felelhes
sünk - ir'ja Schasching -, azokat
az alapértékeket kell szemügyre
vennünk, amelyek nélkül a modern
társadalom semmiképen sem bol
dogulhat.

Ennek a társadalomnak jóléte,
mint tudjuk, az ezvének millióinak
szerves összeműködésén múlik. Ez
pedig fe1tétele~i, hogy a maga sza
bad elhatározásait lehetőmg min
denki alárendelie az együttes ér
dekeinek és senki se eneedíe, hogy
('~plplrvp~eiben vak ösztönök vagy
kisvárníthntntlan szenvedélvek ve
zessél«. Mert minél ezvséeesebb
szervezett" válik a társadalom, an
nál narrvobb szükséz' van arra.
hogy a társadalom taqiai belátásos
önuralmat és önellenőrzést gyako
rolianak. S ez az. amire az egyház
a megtartóztatás é~ lemondás kö
vetelésével igveks7ik ráneve1ni hí
veit. Az egészséges társadalmi
együttműködés feltételezi továbbá,
hogy se az egyének. se a csonortole
ne 'igényelienek mazuknak többet
él javakból és a jO<1okhó1. mint
amennyi a ténvlexes teJipsítménviik
fejéhen jár nekik. Annak is elejét
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kell venni, hogy egyeseket túlsá
gosan vagy méltánytalan módon
megterheljenek. Mindez pedig meg
kívánja a társadalom tagjaitól s
főleg a vezetőktől az önuralomnak
azt a változatát, amely az igazsá
gosság magasabb szellemi érteke
kedvéért a pillanatnyilag kínálkozó
saját anyagi elonvőkkel is képes
szembefordulni. Tisztán szociológiaí
szempontból is mérhetetlen jelen
tősége van tehát annak a keresz
tény követelésnek, hogy tartsuk er
kölcsi kötelességnek a lemondást
olyan esetekben, amikor magasabb
jót szolgálhatunk vele. Nem kep
zelhetünk végül együttműködésen

alapuló igazságos társadalmat az
emberi mél tóság elismerese és meg
őrzésének lehetősége nélkül. Mint
hogy pedig ez a máltóság a szel
lemi-erkölcsi lény-voltunkban gyö
kerezik, elengedhetetlen, hogy a
társadalmi haladás és gondoskodás
a szellemi-erkölcsi javak gyarapí
tására és mindcnki által való meg
szerezhetőségére is kiterjedjen. S
mi mást kíván ez, mint az érett
itélet kialakítását, általánossá vá
lásának elősegítését az értékek és
célok helyes rangsora felől?

Mint Schasching tanulmányában
többször hangsúlyozza, a keresz
tény ember számára a vallása dön
ti el a kérdést: van-c jogosultsáua
és értelme a megtartóztatásnak és
a lemondásnak, amire a nagyböjti
időszakban az egyház különös mó
don is figyelmezteti? Ez a megál
lapítás mindenkor igaz marad 
ismétli meg Sohasching a záró so
raiban is. Nem árt azonban, ha tu
datosítjuk magunkban azt az igaz
ságot is, hogy vallásunknak ilyen
iránvú követelései nemcsak nem
vesz"ik semmibe, hanem fejlesztik
és gyümölcsözőbbé teszik a társa
dalmi életet.

*
Különböző statisztikai kimutatá

sok szerint az összes házasságok
10-20%-a a felek akarata ellené
re gyermektelen marad. Ez a szám
a városokban többnyire magasabb,
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mint a falvakban. Svájcban vég
zett újabb vizsgálatok azzal a meg
állapítással jártak, hogy a legalább
20 éve fennálló házasságoknak
11.5%-ában nem született gyermek,
vidékek szei-int azonban erős az el
térés, mert amíg Uriban csupán 8,
addig Baselben 15, Genfben pedig
21 ez a százatek. További megfi
gyelések arra engednek következ
tetni, hogy Iólcg Nyugateurópában
a hazasságok szándéktalan meddő

sége emelkedőben van. Nem cso
dálkozhatunk tehát azon, hogy az
orvosi tudomány nagyarányú fej
lődésével párhuzamosan külön ku
taí ásí ág alakult ki, amely növek
vő sikerrel igyekszik a bajon segí
teni. Mint végső próbálkozáshoz,
egyre sűrűbben folyamodnak a
mesterséges mcgtermélccnyítóshez
is. Ennek az eljárásnak kényes, de
ma már el nem hallgatható kér
désével foglalkozik W. Umbricht,
aki maga is orvos, abban a .,lelki
pásztorí-orvostnni: tanulmányában,
amelyet az Anima, a fribourgi egye
tem hittudományi karának előnyö

sen ismert folyóirata tett közzé,

A mestcrséges megtermékenyí
tés lényege az, hogy a férfi mag
sejtet, amelyet "ipszáció" útján
nyernek, muszerrel viszik be a
méhbe. A magsejt vagy a saiát
férj tiíl , vagy harmadik személy
től. a "donor"-tól származhatik.
Mint Urnbricht előadiu, a mes
terscges meatermékenvítés rnódsze
rét már több mint 150 éve isme
rik. az eljárás azonban csak az
utolsó 25 év alatt tett szcrt na
gyobb gyakorlati jelentőségre. El
terjedése kapcsolatos azzal, hogy
Knaus rájött az úgynevezett ter
mékeny napokra. Kezdetben főleg

az angolszász országokban alkal
mazták. Seymour és Krerner 1941
ben közölt egy statisztikát az Egye
sült Államokból. amely szerint 7642
orvos 9439 sikeres mesterséges meg

·termékenyítést jelentett. Ezeknek az
eseteknek kétharmadában a férj
nek, egyharmadában egy harmadik
személynek magsejtjét használták.



Ugyanakkor 1115 orvos eredmény
telenségről számolt be. Gertrud
!solani írónő szerint a legutolsó
években kereken 80.000 gyermek
született az Egyesült Államokban,
akíket mesterséges megterméke
nyítéssel hivtak életre. Angliában
már 1948-ban kereken 8.000 gyer
mek született ilyen módon. A leg
utóbbi időkben egyedül Londonban
évi 6.000-re becsülik a rnestersé
ges megtermékenyítés útján világ
ra hozott gyermekek számát. Ma
már Franciaországban is legalább
ezerre becsülik az évi átlagot. Ezek
ben az országokban a napisajtó is
mind sűrűbben tárgyalja, szenzá
ciós formában, a "vonzó" témát, a
már említett Gertrud Isolani pe
dig "A donor" címmel "best-seller"
regényt is irt róla.

Tekintettel a mesterséges meg
termékenyítés terjedésére és az ál
tala felvetett elvi jelentőségű kér
désekre, XII. Pius pápa már 1949
ben félreérthetetlenül megvilágítot
ta az egyház álláspontját, amely
azóta sem változott. Katolikus or
vosok tartottak akkor kongresszust
Rómában s amikor fogadta őket, a
következőket jelentette ki előttük

3. Szentatva:
1. A rnesterséges megtermékenyí

tést az embernél nem szabad sem
kizárólag, sem elvileg biológiai
szempontból tekinteni. Az erkölcsi
és jogi vonatkozásokat mindig és
minden esetben számításba kell
venni.

2. A mesterséges megtermékenyí
tést a házasságon kívül mint er
kölestelerit szigorúan el kell uta
sítani, erről katolikusok között nem
állhat fenn semmiféle vélemény
különbség. Az ilyen módon világra
hozott gyermek házasságon kívül
születettnek mínősűl.

3. A mesterséges megtermékenyí
tés a házasságon belül, ha egy har
madik személy magsejtjével tör
tént, szintén erkölcstelen s mint
ilyent ellentmondást nem tűrően

vissza kell utasítani.
4. Még kivételes esetekben sem

engedhető meg a házasságban a
mesterséges megtermékenyítés. Ezt
mindig el kell utasítaní. Nem esik
tilalom alá olyan mesterséges esz
közök használata, amelyeknek
egyedüli rendeltetésük, hogy meg
könnyítsék a természetes aktust,
vagy hogy a norrnálisan végrehaj
tott természetes aktushoz kapcso
lódóan előmozdítsák az eredmé
nyességet,

Ne feledjük: új élet fakasztásá
nak csak az a módja valósítja meg
a keresett célt, és pedig a tökéle
tesség bámulatos fokán, amely a
Teremtő akaratához és tervéhez
igazodik Ez felel meg egészen és
teljesen a házastársak testi-szelle
mi természetének és máltóságának.
s ez biztosítja a gyermek normális
és szerenesés fejlődését.

A pápai szózat értelmében te
hát - állapítja meg Umbricht 
azt a mesterséges megtermékenyí
tést, amely megkerüli a természetes
aktust, soha és semmi körűlmények
között nem tekinthetjük megenge
dettnek.

A különböző országok orvosi kö
reiben a mesterséges megtermé
kenyítés módszeréről azóta is ren
geteg szó esett. A mesterségcs meg
termékenyítést egy harmadik sze
mély, "donor" igénybevételével sok
orvos a leghatározottabban ellenzi.
Az erkölcsi vonatkozásokat is át
érző orvos számám - irja Umb
richt - magától értetődik ez az
elutasítás, mert az ilyen fogamzás
erkölcsileg mindenképen házasság
törés, bármilyen pszichológiai ér
vekkel próbálnák is igazolni. Emel
lett azonban az ilyen "mesterséges"
gyermek léte oly komoly családi,
jogi, lelki és érzelmi nehézségeket
vet fel az összes érdekeltek - nem
utolsó sorban maga a gyermek
részéről, hogy már ez is itélet az
eljárásról.

Ezzel szemben a férj magsejtjé
vel végzett mesterséges megterme
kenyítést azok az orvosok, akik
nyilatkoztak róla, csaknem vala-.
mennyien megengedettnek tartják.
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A kevés kivétel között találjuk A.
Niedermeyer bocsi orvostudóst, a
lelkipásztori-orvostan hirneves és
nagyérdemű művelőjét, aki a mes
térséges megtermékenyítésnek ezt
az alakját is határozottan elutasít
ja. Akik megengedettnek tartják az
eljárást, arra hivatkoznak, hogy
abban az esetben, ha a házasság
ból normális módon nem születík
gyermek, semmi sem gátolhatja,
hogy a házastársak együttes és ki
fejezett kívánságára megkíséreljék
a mesterséges megtermékenyítést,
mert hiszen a cél helyes, elérésére
pedig nem kínálkozik más lehető

ség. A lényeges dolog azonban,
amelyben a házasságon belüli mes
térséges megtermékenyítés hívei és
ellenzőikülönválnak, a magsejt
nyerésének módja. Magsejthez
ugyanis csak "ipszáció" útján jut
hatunk, amit a lelkiismeretes ke
resztény orvosnak akkor is el kell
utasítania, ha a célt önmagában dí
cséretesnek vallaná. Mert - emeli
ki Umbricht - mí alapon lehetne
ebben az esetben erkölcsileg meg
engedni az "ipszációt", amikor
egyébként semmiképpen sincs meg
engedve? A cél itt sem szentesít
heti az eszközt. "Ez a körülmény
a legfőbb ok az elutasításra. Egy
magában elégséges ahhoz. hogy
még a házasságon belül is ellenez
zük a mesterséges megtermékenyí
tést. Vannak azonban más megfon
tolások és tapasztalások is, ame
lyek miatt szembe kell fordu1nunk
vele."

A magsejt nyerésének és a meg
terrnékenyítésnek módja aláássa a
házastársak és a házasság méltó
sáaát, s amit nyomatékosan hang
súlyozni kell, megfosztja az élő há
zasságot ee:yik le~erősebb kötelé
kétől. A mesterséaos megterméke
nyítés tísztán mechanikus úton vi
s,i végbe a gyermek Iogarnzását.
Híánvzik a testi é,s lelki egyesülés,
vagyis épnen a jellegzetesen em
beri mozzanat és házassásri kel1ék
mc-rv veszendőbe. Ez a veszteség
azonban orvosi szempontból is fel-
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becsülhetetlen hátrány, mert ki
használatlanul maradnak a vérke
ringés, a kiválasztó folyamatok és
az idegszabályozás mechanizmusai,
amelyek fontos szerepet visznek a
megterrnékenyítésben, sőt egyes
esetekben éppen a lehetőséget ad
ják meg hozzá. Elméletileg kétség
telenül fennáll a magsejtek sérülé
sének lehetősége is annak követ
keztében, hogy a leülvilág tárgyai
val érintkeznek. Főleg nagy hő

mérsékleti különbségeknél fenye
get ez a veszély. Az újabb orvos!
kutatások fontos megállapítása,
hogyamagsej tek kimondottan hő

érzékenyek. Azt is kimutatták, hogy
érzékenyek a környezet nem-fizi
ológiai vegyi viszonyai iránt. Sok
kutató állítja, hogyamagsejtek
megvédésére használ t eszközök ép
pen kémiai hatásuk miatt árthat
nak a születendő gyermeknek. A
normális megtermékenyítésnél a
károsodásnak ezek a lchetőségeí

maguktól elesnek, mert a sejtek
egyáltalán nem jutnak érintkezés
be az idegen külvilággal. Amerikai
orvosok ugyan arról tudósítanak.
ho-tv a mesterségesen fogant gyer
mekek 97 % -ban normállsok s így
semmi különbséa sincs köztük és a
rendes úton f'ocant gyermekek kö
zött. A mestersésres mentcrmékenví
tések nazv száma ellenére azon
ban túl rövid még az idő ahhoz,
hogy erre a kérdésre biztos választ
adhassunk. Mindenekelőtt hiányza
nak még a megfigyelések a gyer
mekek nszichológiai fejlődésére vo
natkozóan. Szükséves volna az is,
hogy ezeket a vizsgálatokat semle
ges álláspontú bíráló szervek vé
gezzék.

Hogy azonban a mesterséges meg
termékenyítés rnilyen fokban tá
madja meg a házasság méltóságát,
teljesen világossá válik abból, hogy
maguknak az érdekelt amerikai or
vosoknak adatai szerint 10.000 eset
közül csupán :3 esetben járt siker
rel már az első alkalommal a mes
ter-éges megtermékenyítés. A leg
gyakrabban csak IZ-szeri kísérlet



után következett be. Több esetben
22-szer, egy esetben 72-szer kellett
megismételni. Arról az 1115 orvos
ról, akiknek fáradozásai teljesen
xudarcot vallottak, egyáltalán nem
tudjuk, hogy hány esetben mennyí
kísérletet végeztek. Az eredményte
.en próbálkozásoknak ez a nagy
száma - irja Umbricht - nem
Jepheti meg a szakembereket, mert
hiszen a megtermékenyülést nem
1ezethetjük vissza tisztán mecha
nikus folyamatokra. Még kevésbé
Iehot ilyen úton egyszerűen kikény
szerítení az eredményt. Az sem ta
gadható, hogy a kísérletek soroza
'os megismétlése csökkenti vagy
megsemmisíti, főleg a férfinél, azo
xat a finomabb lelki hajlamokat,
amelyek jelentősmértékben feltéte
lei a harmonikus házasságnak. Szá
molni kell a férfi idegzetének ká
rosódásával is. Bizonyos továbbá,
hogy az ilyen kísérletek komolyan
:.'eldulhatják az egész házasságot.

Ha ilyen módon végül is sikerül
életre hívni egy gyermeket, rend
szerint egyetlen gyermek marad.
Mindazok a nehézségek azután,
amelyek az "egyke" körül fel szok
tak merülni, fokozott mértékben
lépnek elő. Emberilea ez minden
további nélkül érthető. Ha az apa
es az anya alávetették magukat a
méltatlan és sok türelmet kívánó
beavatkozásoknak, kézenfekvő a
veszély, hogy ezt a gyermeket túl
zott aggályoskodással ves-Ik körül,
dédelaetík és kénveztetik. Külön
probléma adódik, ha a gyermek
szellemi vagy testi fogyatékosság
gal terhelt. Ebben az esetben
ugyanis senki sem tudja, hogy
nem a mesterséaes megtermékenyí
tés keresztülvitelének rovására
kell-e írni a fogyatékosságot. S va
jon nem maga a gyermek fogja-e
majd vádolni szüleit érte, ha meg
"udja, hogy mesterséges úton jött
cc, világra? Mondani sem kell, hogy
normális úton is születnek testileg
vagy szellemileg fogyatékos gyer
mekek. Senkinek sem jut azonban
e-szébe, hogy magát a természetes

aktust tegye felelőssé érte. Érdekes
volna azt is megállapítani, hogy a
mesterséges úton világra jött gyer
mekek jelentős arányban szilárdít
ják-e meg a gyermekhiány miatt
bomlással fenyegető házasságokat.
Maga Umbricht nehezen tudja el
képzelni ezt, bár - mint irja 
nincsenek e téren közvetlen tapasz
talásai.

Már évekkel ezelőtt, de újabban
ismét komoly képviselőkre talált az
a nézet, hogy sohasem lehet teljes
bizonyosságunk arról, vajon a "si
kert" valóban a mesterséges meg
termékenyítésnek kell-e tulajdoní
tanunk. Könnyen előfordulhat

ugyanis, hogyamegtermékenyülés
egészen természetes úton történt, a
mesterséges megterrnékenyítéssel
pedig csupán e tényt kívánták lep
lezni. Magnus Hirschfeld közli pél
dául, hogy egy ismert nőgyógyász

szal együtt mesterségcs megtermé
kenyítést végzett egy házaspárnál.
Az asszonynak elég pontosan a ki
számított időre egészséges gyerme
ke született. A férj, akivel Hirsch
feld két évre rá találkozott, nem
győzött hálálkodni a sikeres be
avatkozásért s ragyogó színekkel
festette, mekkora boldogságot ho
zott a gyermek a házasságukba.
Tíz évvel később, a második világ
háború után Hirschfeld uiból ta
lalko-ott a férfivel. Amikor érdek
lődött felesége és gyermeke után,
megdöbbenéssel hallotta, hogy fel
bomlott a házasság. A férj egyszer
váratlanul ért haza a frontról és
hűtlenségen kapta a feleségét. Az
asszony a bíróság előtt azt vallotta
és valószínűsítette is, hogy a gyer
mek nem a rajta végzett mestersé
ges megtermékenyítés nyomán szü
letett. Igaz, hogy a bíróság ennek
ellenére a férjnek itélte a gyerme
ket, a férj azonban lemondott róla
azzal. hogy ezekután nem tekint
heti őt a .magáénak.

Nagyon súlyos okok vannak te
hát arra - fejezi be tanulmányát
Umbricht -, hogya mesterséges
megtermékenyítést még akkor is
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elutasítsuk, ha a házasságon belül
és a fér] igénybevételével történik.
A döntő enkölcsi okok mellett ezt
az állásfoglalást követeli a házas
ságnak és magának a gyermeknek
érdeke. Katolikus orvos semmiké
pen sem nyujthat hozzá segítséget.
Egészen más elbírálás alá esnek
azok a kísérletek, amelyek a nor
málisan végzett aktushoz kapcsolo
dóam igyekeznek előmozdítani a fo
gamzást. Az ilyen eljárás csak a
természetes történést kívánja tá
mogatní s így - miként a pápai
szózatban olvashattuk - meg is
van engedve. Nyilvánvaló azonban,
hogy az orvos és a házastársak csak
mínden más kezelési lehetőség ki
merítése után és egészen ritka eset
ben folyamodnak hozzá.

Végezetül még valamit. Szüksé
gesnek éreztem, hogy a katolikus
megítélés indokaival és érveivel
együtt tisztán álljon előttünk. An
nál is inkább, mert annak a nagy
vitának tanúsasa szerint, amely ép
pen most folyik Angliában, nincs
kizárva, hogya protestáns felfogás

A KIS ÚT

lényeges pontban el fog térni a mi
énktől. Annaik ellenére ugyanis.
hogy az anglikán egyház által ki
küldött bizottság 1949-ben megál
lapította: "A mesterséges megter
mékenyítés alapjában eltévelvedes
és sérti a keresztény elveket", idén
januárban Fisher canterbury-i ér
sek, az anglikán egyház feje, egy
konkrét bírósági üggyel kapcsolat
ban már csak a "donor" közbejöt
tével történő mosterséges megter
mókenvítést itélte el. S azok az
anglikán egyházi személyiségek is.
akik az érseki nvilatkozat körül
tárriadt vitába beleszóltak, tartóz
kodtak attól, hogy általánosságban
tárgyalják a kérdést. Mindenesetre
Iiayclrnet érdemel, hogya "brit or
szágos házassági tanácsadó testü
let" az anglikán egyházénál szigo
rúbb álláspontra helyezkedett. Ha
tározata szerint: "Azok a házastár
sak, akik normális úton nem tud
nak saját gyermekhez jutni, min
den szempontból helyesebben jár
nak el, ha örökbe fogadnak egv
gyermeket. "

Már gimnazista kOl'Omban is a régi rómaiak imponáltak nekem leg
jobban, mert határozott elvek szerint cselekedtek, és keményen kitartot
tak amellett, amit egyszer elhatároztak. Én is eltökéltem, hogy igy te
szek majd, és nem láttam kárát. Mindig volt határozott napirendem, ha
tározott költségvetésem, határozott munkatervem, életprogramom, amely
től semmi körülmények között sem tértem el. Sok munkát, izgalmat, kel
lemetlenséget kerültem el így, és - bár nem azért tettem - az ember
társaim is mindig tiszteltek ezért,

Mostanában azonban a feleségem azt veti szememre, hogy merer
vagyok, és hogy ő nem bír, de nem is akat igy, elvek szerint élni, ő

szabadon és azt akarja tenni, amit neki éppen abban a percben diktál a
szíve, Melyikünknek van igaza?

Sokszor idéztük már Schütz An
tal mondását, hogy a "vagy-vcagy"
ném katolikus kötőszó. A katolikus
kötőszó "nemcsak, hanem, is". Mit
jelent ez jelen esetben?

Az ember pszichéjében adva van,
hogy a cselekvést mindig a legki
sebb ellenállás irányában kezdi. Az
önnevelésben is érvényesül ez a tö-
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rekvés, Amikor valaki hozzá akar
[ogni, hog}' jellemét kialakítsa.
vagy, hogy komolyabb lelkiéletet
kezdjen, rendesen olyan erényeket
választ, amelyekre úgyis hajlama
van, amelyeknek elsajátítására ke
vés, vagy semmi energiát sem kelJ
fordítania, sőt sokszor olyanokat is.
amelyek mások; szemében szinte


