
 

Bioetika 
MEGVÁLTOZTATHATÓ A SORS? 
  
 
1. feladat 
Nézz utána, melyik országokban engedélyezték már az eutanáziát! Derítsd ki azt, hogy 
Magyarországon jogilag megengedett-e az eutanázia bármely formája! 
 
A passzív eutanáziát az alábbi országokban engedélyezték eddig:  

• Olaszország, Franciaország, Nagy-Britannia, Norvégia, Svájc, 
Svédország.  

• Spanyolországban, Magyarországon és Csehországban elutasíthatja az 
orvosi kezelést a beteg. 

Aktív eutanáziát elfogadó országok: 
• Hollandia, Belgium, Luxemburg és az USA egyes tagállamai (pl. Oregon, 

Washington, Montana) 
 

2. feladat 
Olvasd el a hippokratészi eskü szövegét! Ez alapján állapítsd meg, hogyan 
viszonyulhat egy orvos az aktív eutanáziához! 
 

A hippokratészi eskü látszólag határozottan foglal állást az aktív eutanázia 
ellen, amikor azt követeli meg az orvosoktól, hogy: „Senkinek sem adok halálos 
mérget, akkor sem, ha kérik, és erre vonatkozólag még tanácsot sem adok.” 
„Két tudós, Littre és Miles szerint azonban ez a rész az orvosok politikai 
gyilkosságokra történő felhasználására vonatkozik, ez ugyanis igen gyakori volt 
abban az időben. Maga az eutanázia szó (»könnyű halál«) csak egy évszázaddal 
később keletkezett.” (A hippokratészi eskü értelmezése ma) Az eskü szövege a 
passzív eutanáziát egyáltalán nem zárja ki. 
 
 
3. feladat 
Nézd meg Alejandro Amenábar Belső tenger c. filmjét, és gondold végig, miként alakul 
át a halálos beteg és környezete közötti viszony, miként kap új értelmet a szeretet 
fogalma, illetve maga az élet! 
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http://www.informed.hu/history/a-hippokrateszi-esku-ertelmezese-ma-118497.html


 

Ramon, a főhős egy baleset kapcsán nyaktól lefelé lebénul, és szeretne az 
eutanázia révén megszabadulni ettől a lehetetlen helyzettől. Úgy véli, csak az 
tud rajta segíteni, aki át tudja érezni a sorsát, ezért a helyzetét a társadalmi 
kapcsolatai alapján újraértékeli. Az eutanázia érdekében tett erőfeszítései 
folytán két nővel is találkozik, akikkel igen bensőséges kapcsolata alakul ki. A 
szeretet, a szerelem és a halál ezeken a megváltozott kapcsolatokon és 
helyzeteken keresztül új értelmet nyer, ami részint a főhős álmai tükrében válik 
igazán izgalmas felismeréssé.  
Az eutanáziával kapcsolatos vélemények (Ramon, az ügyvédnő, pap stb.) igen 
szemléletesen jelzik azokat a vitákat, amik ezzel a problémakörrel 
kapcsolatban általában megfogalmazódnak. 
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