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FOLYÓIRATREFERÁTUM
MI A SZEMÉLY?

Graham Mc Fariane és Pete Moore
Christian Medical Fellowship 10. mellékletéből (2004)

ZÁBORSZKY MAGDA

Ki vagyok én? Egyike az alapvető kérdéseknek, amely a fi lozófusokat évszázad-
okon keresztül izgatta. A helyes válaszhoz tudnunk kell, hogy mi is a személy. Ez 
nem egy akadémikus kérdés, hanem nagyon is gyakorlatias. A következtetésünk 
befolyásolni fogja azt a módot, ahogyan életről, halálról, fogyatékosságról fogunk 
gondolkodni.

Mikor kezdődik és végződik az élet? Az erre vonatkozó véleményünk befolyá-
solni fogja a technológiákról alkotott nézőpontunkat, például a megtermékenyített 
petesejt beágyazódása előtti genetikai vizsgálatokkal, valamint a szülés előtti szű-
rővizsgálatokkal kapcsolatban. Ezek a vizsgálatok az embrió és a főtusz hibáit ku-
tatják és életük megszüntetésére adnak szabad választást. Ha az ember nem tartja 
személynek az embriót, nem lesznek aggályai. Ha azonban hiszünk abban, hogy az 
egy kis személy, akkor ezt a cselekedetet gyilkosságnak fogjuk tekinteni.

Az élet másik végén képesek vagyunk a testi funkciók fenntartását biztosítani az 
intenzív osztályokon. Új kérdések merülhetnek fel a halál pillanatáról. Személy-e 
akinek nincs agyi funkciója? Él-e, vagy már halott? A kérdés sürgősen megválaszo-
landó, ha életfontosságú szervre van szüksége a várólistán levő betegnek.

Biológiai fejlődés
Annak ellenére, hogy ezekről a biológiai folyamatokról egyre többet tudunk, még-
sem csökkent az ellenségeskedés, amely a személlyé válás időpontjával kapcsolatos 
vitákban fellángol.

Megtermékenyítés
Attól a pillanattól, amikor az ondósejt a petesejttel egyesül, egy új egyedi valóság, 
egy új személy kezd élni, vallja sok keresztény és sok más, nem feltétlenül hívő 
ember.

Vannak, akik azzal érvelnek, hogy, hogy az embriók egy része nem tud beágya-
zódni, ezért nehezen tudják elhinni, hogy mindegyik egy elveszett személy. Azon 
kívül a megtermékenyítést folyamatnak tartják, mely minimum 24 óráig tart.
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Beág yazódás
Amikor az embrió belesüllyed az anyaméh bélésébe, vagyis beágyazódik, az egy 
másik útjelző tábla. Ekkor kezd formálódni az anyai és embrionális kapcsolat. Az 
embrió humán chorio-gonadotróp hormont bocsát ki, mely elhárítja a menstruáci-
ót és megvédi magát a kilökődéstől. Sikeres beágyazódás nélkül nincsenek túlélési 
esélyek. A beágyazódás a megtermékenyítés után 5-6 nappal kezdődik és a meg-
termékenyítéstől számított 14 napra fejeződik be. Egyesek azzal érvelnek, hogy ha 
az agyhalált tekintjük egy személy halálának, akkor nem lehet személy, akinek még 
nincs agya, vagy legalábbis idegrostja.

Idegi lemez
Körülbelül 17 nappal a petesejt és az ondósejt találkozása után egy idegrendszeri 
cső kezd formálódni. Akik az idegrendszert tekintik az emberi mivolt kulcsának, 
akkor ez az ő pillanatuk. Az első idegszálak még távol állnak attól az összetett há-
lózattól, amely a működő agyra jellemző.

Emberi alakzat
A 7. hét után minden szerv a helyén van és az embrió jól kivehetően emberinek 
látszik. Korai gondolkodók, mint Arisztotelesz (Kr.e. 383–322) és Aquinói Tamás 
(Kr.u. 1225–1274) úgy vélték, hogy a fi zikai érés során ez a személlyé válás idő-
pontja. Az iszlám írások az embriót az első naptól kezdve szentnek és védelemre 
méltónak tartják, bár úgy gondolják, hogy Isten 6 héttel később leheli bele a lelket.

Életképesség
A mai intenzív újszülött osztályok nagyon éretlen babákat is életben tudnak tartani 
(a legfi atalabb a 22 hetes életben maradt magzat). Ha a csecsemő képes a méhen 
kívül élni, semmi kétség, hogy személy annak ellenére, hogy önálló életre alig al-
kalmas gépek segítsége nélkül.

Születés
A pillanat, amikor a magzat az anyaméh határait elhagyja és lélegezni kezd, az a 
pont, amikor jogilag a személy státusza ráruházható. Ma már azonban a születés 
időpontja is befolyásolható. A koraszülés és a késleltetett szülés is változtathat az 
időponton napokat, heteket.

Etikai deklarációk 
Sydney 1968
Annak eldöntésével foglalkozik, hogy egy személy mikor halott. A modern techno-
lógiák mellett számos olyan helyzet áll elő, mikor nehéz rá válaszolni. A légzés és 
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a szívműködés megszűnése nem jelent még halált. Jól képzett klinikusra kell bízni 
a döntést. Megkülönböztetünk klinikai és biológiai halált.

Oslói deklaráció 1970
A művi abortusz ösvényeit készíti elő, hangsúlyozva, hogy vannak alkalmak, ami-
kor az anya vitális érdeke és a fejlődő magzat léte konfl iktust okoz – ilyenkor el-
végezhetőnek mondják ki. Ugyanakkor a genfi  deklaráció még arról szólt, hogy az 
emberi életnek a legnagyobb tiszteletet kell adni.

A mag yar törvények már 1956-ban szabad utat adtak a szociális indikáció alapján történő 
művi abortusznak is. A volt NDK-ban csak 1971 tavaszán írtak arról a napilapok, hog y 
milyen jó is lesz a g yermeknek, mindeg yik „várt” g yermekként jön a világra. (Referáló meg-
jeg yzése)

Helsinki deklaráció 1975
A kísérletek témájával foglalkozik: a környezet védelmével, a kísérleti állatok jólé-
tével. Az ember védelméről is szól. Ha emberen való kísérlet történik, az orvostu-
domány köteles a beteg egészségét tekinteni elsődlegesnek.

Az Egyesült Királyság orvosi kollégiumainak és fakultásainak memoranduma 1979
Az agyhalál azt a stádiumot jelenti, amelynél az agy összes funkciói állandóan és 
visszafordíthatatlanul megszűntek, ekkor hal meg a személy valójában. Sok vallás 
megfogalmazása szerint ekor távozik el a lélek a testből.

Néhány bibliai utalás az emberi élet természetére vonatkozóan
A keresztények egyetértenek abban, hogy Isten tudatosan teremtette a világmin-
denséget és az élővilágot. Ebben a megtervezett környezetben speciális kapcsolatot 
létesített az emberi lényekkel mondván, hogy azok saját képére és hasonlatosságára 
lettek megteremtve. (Teremtés könyve 1. és 2.)

„Te alkottad veséimet, anyám méhében te szőtted a testemet. Amikor a ho-
mályban keletkeztem és a föld mélyén elindult életem, szemed már látta tetteimet. 
Előlről és hátulról közrefogsz, s kezeid fölöttem tartod.” (139. zsoltár)

Az Újszövetségben két várandós nő találkozik. Mária Jézust hordozza, Erzsé-
bet Keresztelő Jánost várja. „Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, a 
gyermek felujjongott méhében és Erzsébet eltelt a Szentlélekkel.”  (Lukács 1,41) 
Sokan ezt a magzati mozgást azzal magyarázzák, hogy a fejlődő magzatok képesek 
válaszolni egymás jelenlétére.
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Megbeszélés

Louis Janssens teológus szerint a személy hét jellegzetességgel határozható meg:

• A személy alany, aki Isten teremtménye és Isten uralma alatt áll. A mi sze-
mély mivoltunk alapjában véve Istennel való kapcsolatunkon nyugszik.

• Megtestesült alanyok vag yunk. A fi lozófusok megpróbálták elválasztani a testet 
a szellemi és a lelki szférától, de ma már a keresztény teológusok egyetérte-
nek abban, hogy a fenti elemek valóságosan egybe tartoznak.

• A személy része az anyagi világnak. A Teremtés könyvének első fejezetei a te-
remtett világba helyezik az emberi személyt. Isten megteremtette a világot, 
egy töredék részét, a port vette és életet lehelt bele.

• Más személlyel való kölcsönös kapcsolat. A Teremtés könyvében Isten látta, hogy 
Ádám önmaga számára nem elegendő. Társat teremtett neki.

• Kölcsönösen egymástól függő szociális lény. Személy mivoltunk azon a mó-
don fejeződik ki, hogy mint társas lények viszonyulunk egymáshoz. A tár-
sadalom felismeri az egymásról való gondoskodás szükségességét. 

• A személy történelmi lény. Történelmi keretek között élünk és érdeklődünk 
őseink iránt. A mi személy voltunk kulturális, történelmi összefüggésekben 
fejeződik ki.

• Eg yenrangúság, de eg yediség. Minden személynek egyenlő jogai vannak a gaz-
dasági, neveltetési és psychológiai különbségek ellenére, mégsem vagyunk 
ugyanazok.

• Mindannyian Isten megismerésére és imádására vag yunk teremtve.

Következtetés

Fizikai, lelki és egymással való kapcsolataink vizsgálata révén tudjuk személy mi-
voltunk kérdéseit megválaszolni. Ennek az álláspontnak az elfogadása segíti a tár-
sadalmat, hogy komolyan vegye a gondoskodás feladatát, mindenki, de különös-
képpen a leggyengébbek és a legsebezhetőbbek iránt.




