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Al EMBERI ÉLET KÉMCSÖBEN

I.

Amikor a Brown házaspár gyermeke, Louise 1978-ban megszületett Angliában, I. János-Pál
pápa mint Velence bíboros érseke gratuláló táviratot küldött örömének és elismerésének
kifejezésére. A világszenzációt keltett "test-tube baby-t" napjainkig több mint 120 méhen
kívüli megtermékenyítéssel és magzatátűltetéssel született gyermek követte. Miután az el
járásmódot az elmúlt két év alatt jelentősen tökéletesítették, várható, hogy ez a szám gyor
san növekedni fog; az eddigi eredmények is azt bizonyítják, hogya reprodukciós technoló
giának ez a legújabb módszere a kísérleti stádiumot máris túlhaladta.

Ez a tény szűkségessé teszi a módszer keresztény szempontokat érvényesítő értékelését.
A valláserkölcsi vizsgálat alapján gondosan meg kell különböztetni a klinikai célokat szol
gáló eljárást, ami a gyógykezelés valamilyen formáját képezi, és a kísérletezést. Ez a ta
nulmány a lassan közhasználatba kerülő klinikai eljárás vizsgálatára szorítkozik, és a kísér
letezés problémáit csak mellékesen érinti.

Az eljárás első lépése a megfelelő hormonkezeléssel megérlelt petesejtek eltávolítása a
petefészekböl, laparoszkópikus sebészeti beavatkozással. A természetes ovulációval szem
ben így több érett petesejt válik megtermékenyíthetövé. ami· a siker esélyét megnöveli.
Ennek következtében, második lépésként, rendszerint egynél több petesejtet termékenyíte
nek meg az erre a célra előkészítettoldatban. Ezzel természetesen kiélezodik a születéshez
nem vezető megtermékenyített petesejtek sorsának kérdése. I. Cro]t és J. Biggers azzal ér
velnek, hogy egynél több embrió méhbe való átültetése megnöveli a befűződés esélyeit.
noha Croft egyelőre nem biztos abban, hogy egynél több embrió átültetése valóban meg
növeli-e a születések arányszámát is.

I. Johnston és A. Lopata beszámolói szerint a petesejtek 52-55 százaléka termékenyíthető

meg a jelenlegi eljárásmódok segítségével, a megtermékenyített petesejtek 90 százalékában
megindul a sejtosztódás. Az embriókat 48-72 óráig tartják az erre a célra előkészített inku
bátorban. A morfológiailag hibátlanul fejlődő 4-6 vagy 8-16 sejtű zigóták kerülnek átülte
tésre. Az át nem ültetett embriók megfigyelése alapján a blasztulává fejlődés lehetöségét
37--43 százalékra becsülik. A befűződés által keltetett hormonális változást az átültetett
embriók 35 százaléka esetében lehet megfigyelni. A szintén melbourne-i Leeton-Trounsori
Wood csoport eredményei kissé eltérőek: a petesejtgyűjtés sikere 85-90 százalék körül mo
zog, megtermékenyítés 80--90 százalékban sikeres, hasonlóan a sejtosztódás is 80--90 száza
lék-között mozog, és a terhesség az esetek 12-20 százalékában következik be.

A harmadik és legnehezebb lépés az embrió méhbe való átültetése. Erről a problémáról
a legjobb képet a természetes folyamattal való összehasonlítás adja. Biggers, Edmonds,
Wallach és mások arra a következtetésre jutottak, hogy természetes körülmények között
az élveszületés lehetőségénekarányszáma 0,31. I. Croit ezt a lehetoséget csak 25 százalékra
becsüli. Leridon és mások korábbi vizsgálatai alapján Johnston a természetes élveszületés
lehetőségét 30 százalékra teszi. A gyakori magzatveszteség kérdése a kutatókat már régóta
foglalkoztatja, de ez ideig általánosan elfogadott magyarázatot még nem találtak. Legtöbb
vélemény egy természetes kiválasztódási folyamatra utal, amivel a fogyatékos embriókat az
anyaméh önként elvetéli, rendszerint a terhesség első három hónapjában.

Az első két sikeres testen kívüli megtermékenyítést mintegy száz sikertelen kísérlet előz

te meg. 1980-ra az átültetett embriók 9-10 százaléka fűződött be. 1982 decemberében
Lopata és munkatársai arról értesítettek, hogy az átültetett embrióknak mintegy 15 száza
léka vezet normális időtartamú terhességhez. Mások úgy vélik, hogy ez az arányszám meg
közelíti a természetes reprodukció sikerének határait. Ausztráliai beszámolók újabban ar-
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ról adnak értesítést, hogya visszaültetésbőleredő korai terhesség meghaladja a 20 száza
lékot. Lopata és társai a melbourne-i Oueen Victoria klinikán 1981 folyamán 121 terméket
len nő esetében 45 embriót ültettek vissza, ezek közül 18 esetben találtak korai terhességre
utaló hormonális változásokat. Az embriók 6Q-,-65 százaléka vagy nem fűződött be, vagy
nem okozott kimutatható hormonális változást. Ez azt jelenti, hogy a befűződés arányszáma
35-40 százalék körül mozgott. f. Croft a szintén ausztráliai Trounsonra hivatkozva a nor
mális időtartamú terhességek arányszámát 1982-ben 20 százalékra teszi, H. Wallachés H.
W. Jones ezzel a becsléssel megegyeznek.

Noha ezek az eredmények biztatóak, az átültetés optimális időpontjának és feltételeinek.
valamint a méhkürtben a megtermékenyítés után esetleg beálló folyamatoknak a megha
tározásához még sok kutatásra van szükség. Ezenkívül Wallach szerint az eljárásra alkalmas
nők kiválasztása, a mesterséges ovulációhoz szükséges hormonkezelés módszere, valamint
az érett petesejtek eltávolításának feltételei és módszerei is további tökéletesítésre szorul
nak. A legkényesebb kérdés az embriók átültetésére vonatkozó döntés: az abn~rmális emb
riók kiválasztása, az átültetendők számának meghatározása és az átültetésre nem kerülők

sorsa. A Johnston-csoport véleménye szerint a be nem ültetett embriók jelentősége eltúl
zott, mivel kettőnél több normálisan fejlődő embriót csak ritkán lehet találni, és így az
erkölcsi nehézség megoldható minden embrió átültetésével. Ezeknek a technikai problé
máknak a megoldásával és az embrió-fagyasztás tökéletesítésével a születési arányszám
várhatóan tovább fog javulni, és az is lehetséges, hogy idővel a testen kívüli megterméke
nyítés meghaladja a természetes folyamat hatásosságát.

Az eddigi eredmények alapján is állítható azonban <I. Johnston, A. Lopata és mások véle
ménye szerint -, hogy férj és feleség ivarsejtjeinek használata esetében a klinikai eljárás
nem más, mint egy mesterséges méhkürt megteremtése. ami lehetövé teszi a megterméke
nyítés és embrionális fejlődés első 48-72 órás szakaszának testen kívüli lebonyolítását
olyan esetekben, amikor a petevezeték elzáródása vagy más patologikus ok a természetes
folyamatot megakadályozza. A gyors fejlődés ugyanis letompította az embrió emberi méltó
ságán és értékén alapuló ellenvetések élét, valamint az előre nem látható veszélyek jelentő
ségét,

LeRoy Walters, a Kennedy Intézet bioetikai központjának vezetője korábbi álláspontját
megváltoztatva arra a következtetésre jutott, hogy klinikai esetekben az erkölcsi értékelés
nek nem kell megvárnia a be nem fűződött embrió emberi mivoltára és minőségére vonat
kozó vallásos, filozófiai és természettudományi érvek összhangját. A jelenlegi eljárásmódok
ugyanis nem jelentenek nagyobb veszélyt a normálisan osztódó embrióra, mint a természe
tes megtermékenyítési folyamat. A különbség lényegében az osztódó embriók megfigyelé
sének lehetőségében rejlik. Az abnormális jeleket mutató embriók helyzete összehasonlít
ható a súlyos fogyatékossággal rendelkező és lényegében életképtelen újszülöttek helyze
tével, akitől a sok fájdalommal' és költséggel járó, de lényeges javulást nem biztosító úgy
nevezett "rendkívüli" életfenntartó eszközöket megvonják. vagy nem alkalmazzák. Walters
véleménye szerint az abnormális embriók méhbe ültetése az életfenntartás ilyen ,;rendkí
vűli" eszköze lenne.

Noha elegendő statisztikai adat egyelőre nem áll rendelkezésre, és hosszabb lejáratú
megfigyelésekre még nincsen alkalom, de az eddigi adatok és a szakvélemények összhangja
arra utalnak, hogy a testen kívüli 'megtermékenyítés önmagában nem okoz átörökölhető

veszélyeket. A meg nem termékenyített petesejttel és fejlödése későbbi stádiumával ellen
tétben a be nem fűződött embrió a teratogénikus behatásokkal szemben ellenállóképes.
Mivel az ondószálak nem haladnak keresztül a női nemzőszervek szüröhatásán, Biggers vé
leménye szerint feltehetően több rendellenes ondósejt jut a megtermékenyítés lehetőségé

hez. Sejtfejlődési rendellenességet a megtermékenyítés után is lehet találni, az abnormális
azonban rendszerint poliploiditásra (kromoszómaduplázódásra) korlátozódik. A természe
tes megtermékenyítéshez hasonlóan beültetés után az ilyen embriók elpusztulása biztosra
vehető.

A fagyasztás eljárásának tökéletesítése megkönnyíti majd a testen kívüli megterméke
nyítés házasságon kívüli alkalmazását is. Könnyebb lesz ugyanis nemcsak a genetikus
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anya megtermékenyítése egy későbbi ciklusban, hanem arra is lehetőség nyílik, hogy egy
genetikusan idegen nő méhébe ültessék át a kiolvasztott zigótát. Eddig csak egy "örökbe
fogadott" embrió által okozott terhességről értesültünk; várható azonban, hogy az adomá
nyozott embriók által okozott terhesség gyakoribbá válik.

Kettőnél több szülötöl származó hibrid embriók létrehozása, azok magasabb rendű emlő

sökkel való keresztezése, embrionális szövetek felnőn betegekbe való átültetése vagy
embrióbankok létrehozása - az emberi élettel való kísérletezésnek egyelőre távolabbi és
hipotetikus céljait képezik.

Az a tény, hogy természettudományos érvek nem bizonyítják a be nem fűződött embrió
személyi létezését, nem csökkenti a kezdődő emberi élet értékét, és annak gondos őrzésére
vonatkozó erkölcsi kötelességet. Következésképpen minden olyan kísérletezés, ami terá
piával nincsen közvetlen kapcsolatban és életképes embriók halálát okozza, súlyos erkölcsi
nehézségekbe ütközik. Jelenlegi lr:ltételei mellett a fagyasztott tárolást is ebbe a kategó
riába lehet sorolni. A kísérletezés védelmére annak eredményét, a technológia hatásosságá
nak növekedését és az életveszteség további csökkentését említik. Hosszú távon tehát a kí
sérletezésnek és a klinikai eljárásnak is a gyermekáldás és nevelés értéke adja meg az
értelmét.

II.

A valláserkölcsi értékelés nem .a reprodukciós technológia közvetlen vagy távolabbi követ
kezményeibői indul ki, hanem abból a kérdésböl, hogy az eljárás alkotó elemei összeégyez
tethetők-e az emberi tökéletességnek azzal az eszményképével, amit az Isten akaratának és
tökéletességének megismerésében fedezünk fel. Isten ugyanis saját dicsőségének kibonta
kozásába az ember tökéletességét és jóságát is belefoglalta. A kinyilatkoztatás forrásaiban
nem találunk olyan értékítéletet, ami kifejezetten erre a kérdésre vonatkoznék, ezt tehát
más valláserkölcsi értékítéletekbőlkell rekonstruálni. Ezek az ítéletek eltérő módon fejlő

dő vallásos hagyományokból és jelképrendszerekből fakadtak, következésképpen a zsidó
keresztény álláspontok összehasonlítása egy több rétegű értékítélethez vezet, amiben a kö
zös istenélmény hatását az álláspontok körvonalainak és a kritériumoknak az azonossága
jelzi. •

Ezek a kritériumok: az ondószálak maszturbációval történő előállítása, a házastársi sze
retet szexuális kifejezésének és a fogamzásnak gyökeres szétválasztása, a technikai beavat-

. kezasnak a házastársi viszonyra tett hatása, a házastársak és gyermekeik közötti genetikus
folytonosság jelentősége, valamint a gyermekáldás és szülővé válás fontossága. Az eddig
elért eredmények fényében a magzatátültetés hatásossága a természetes folyamattal
többé-kevésbé azonosnak tekinthető, így a befűződés előtti embrió emberi státuszának és
az eljárás okozta életveszteség kérdésének vizsgálatára nincsen szükség a klinikai, azaz
gyógyítást igénylő esetek erkölcsi értékelésében, noha a vallásos értékítélet ezekre a kér-
désekre is nagy súlyt fektet. .

A konzervatív protestáns álláspont a házassági viszony kizárólagosságára és a szeretet
szexuális kifejezésére vonatkozó szentírási tanításból indul ki. Liberális vélemények ezt a
kiindulópontot összevetik a szaporodásra vonatkozó biblikus paranccsal és a gyermekál
dásnak a házastársakra és a társadalomra gyakorolt előnyös hatásaival.

Helmuth Thiellicke szerint az adományozott ivarsejt használata gyökeresen elválasztja a
fogamzást a házastársak kizárólagosan személyes kapcsolatától. Az így létrehozott gyermek
fölborítja az egy testté válás harmonikus egyensúlyát; létével ugyanis a szülőiség beteljesü
lését hirdeti az egyik házastárs, és annak lehetetlenségét a másik számára. A gyermeken
keresztül "egy harmadik személy hatol be a házasság kizárólagos pszichofizikai kapcsola
tába". Harmon L. Smith protestáns és katolikus vélemények alapján a mesterséges meg
termékenyítés házastársak közötti alkalmazását elfogadja, de az adományozott ivarsejtek
használatát "egyelőI;e" elutasítja. Ebben a megoldásban a házastársi kölcsönösség megta
gadását látja, amennyiben a szűlöiséggel járó személyes beteljesedés csak az élettárs kizá
rásával válik lehetövé.
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Paul Ramsey még szűkebben vonja meg a technológia alkalmazásána~határait, A János
evangélium bevezetőjébőlés az Efezusi levél ötÖdik fejezetéből kiindulva azt követeli, hogy
a szeretet felelős kifejezése és az élet átadása kapcsolatban maradjanak. Mivel Isten szere
tetből teremtett, "a házassági aktus a szerétet-kifejezés életadó aktusa és az életadás szere
tet-kifejező aktusa". Ezért az adományozott ondószálak vagy petesejtek használata és az em
beri élet kémcsőbenvaló létrehozása radikálisan szétválasztják a szülőiség Isten által össze
olvasztott elemeit, és .Jerömbolják az isteni teremtés hasonmását a mi teremtő tevékeny
ségűnkben",

A liberális gondolkodásnak nincsenek nehézségei az adományozott ivarsejtek használatá
val. Mivel a gyermek jelenléte a házastársi szeretet beteljesülésének tekintendő,az anglikán
egyház álláspontja szerint az adományozott ivarsejtek használata "egy őszinte igény teljesen
elfogadható kielégítésének tekinthető", amikor örökbefogadással nem biztosítható a gyer
mek iránti vágy. A kanadai Egyesült Egyház hasonlóképpen azt állítja, hogy adományozott
ivarsejtek házasságon belüli és jól informált beleegyezéssel történő alkalmazása etikailag és
erkölcsileg elfogadható választás. .

A legszélsőségesebb álláspontot Joseph Fleteher, az ismert anglikán teológus képviseli.
Szerinte az emberiesség legjobb mércéje a racionális kalkuláció, az előre meghatározható
ság és ellenőrzés. "A nemi közösülés útján történő szaporodás kevésbé méltó az emberhez,
mint a laboratóriumi megtermékenyítés, mivel az utóbbi nem véletlen, hanem választás
eredménye. Következésképpen a szeretetkifejezés és szaporodás szétvalasztása mindkettőt

emberibbé tette." A házasság nem fizikai monopólium. Ezért a házastársak közös megegye
zéssel vállalhatják az adományozott ondószál vagy petesejt termékét. A szülők ugyanis
elsősorban erkölcsi kapcsolatban és nem merö fizikai viszonyban vannak gyermekeikkel.
Fleteher nem lát nehézséget sem a házasságon kívüli reprodukcióban, sem pedig mester
ségesen "kitenyésztett" emberfajták létrehozásában, akik különleges sajátságokkal ren
delkezvén, a társadalom számára szükséges, de alacsonyabb rendű funkciókat töltené
nek be.

Ezzel az állásponttal eljutottunk nemcsak a házastársi szeretet, hanem az emberi termé
szet fogalmának radikális megváltoztatásához is. A technológia szerepe és a harmadik sze
mély jelenléte nemcsak a bensőséges házassági szeretete választja el az; életadástól, hanem
a gyermek létrejöttét is alárendeli igények kie1égítésének. Így Fleteher ellentétbe kerül
nemcsak az általánosan elfogadott keresztény meggyőződéssel,hanem az emberi tapaszta
lattal is: a szűlök azért szeretik gyermekeiket, mivel szerették egymást, és bennük felisme
rik ennek a szeretetnek láthatómegvalósítását. Ugyanaz a szülői szeretet a gyökere a gyer
mekfogamzásnak és a gyermeknevelésnek is.

A reprodukció emberiességének megőrzése, és még inkább az ivadék méltóságának meg
védése megköveteli tehát a kölcsönös szereteten alapuló házasságot. Ez a protestantizmus
meggyőződéseis. Az adományozott ivarsejtek használatát azonban csak a konzervatív állas
pont kifogásolja. Mivel a szeretet szexuális kifejezése és az életadás közötti kapcsolatot fon
tosnak tartja. ez az álláspont a mesterséges megtermékenyítésben és az embrióátültetésben
is veszélyeket lát.

A római katolikus ítélet kiindulópontja azonos az ortodox zsidó és a konzervatív protes
táns alapélvekkel. Elítéli a mesterséges megtermékenyítést, az adományozott ivarsejtek
használatát és a testen kívüli megtermékenyítést. Az ítélet körvonalait XII. Pius pápa taní
tásában találjuk meg. Állításának elsö alapköve a szeretet szexuális kifejezése és az életadás
közötti szétválaszthatatlan kapcsolat. Ez egyaránt biztosítja a házasság és a szűletendó gyer
mek méltóságát. A házassági aktusban létrejövő "testi egység" az ivarsejtek egyesítésénél
sokkal többet jelent: az "személyes aktus, ... kölcsönösen létrejövő természetes önátadás".
Ha tehát a házastársak közösségét az életadás organikus funkciójára redukáljuk, akkor a
"család szentélyét ... biológiai laboratóriummá alakítjuk át". A második alaptétel a házas
társi kapcsolat kizárólagossága. "Csak házastársaknak van joguk egymás testéhez és új élet
létrehozásához. Ez a jog kizárólagos, átruházhatatlan és kisajátíthatatlan.' Ezért még ha a férj
meg is adta beleegyezését, "a házastársak és az a gyermek, aki egy harmadik személy aktív
éltető elemével jött létre, nem rendelkeznek ... a családi leszármazás erkölcsi vagy jogi
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kapcsolataival", A testen kívüli megtermékenyítésről pedig egyszeruen annyit mondott,
hogy "az erkölcstelen és feltétel nélkül tilos". A reprodukciós technológia egyetlen erköl
csileg megengedhető módszere a házassági aktussal összekapcsolt és a megtermékenyítés
lehetőségételősegítő orvosi beavatkozás. Ebben az esetben ugyanis a gyermek léte a szere-

. tetkifejezés aktusából ered.
Az utolsó pont kivételével a Zsinat utáni katolikus erkölcsteológia általában megegyezik

a pápa tanításával. Karl Rahner szerint az adományozott ivarsejtekkel történő megtermé
kenyítés "a házastársi szeretet megtestesülését kifejező új személy létrehozását gyökeresen
elválasztja a házastársi életközösségtöl, és emberi összefüggéseibőlkiszakítva az életadást
száműzi a meghitt emberi bensőség területéről". Bernard Haring hasonlóan gondolkozott,
és korábban a testen kívüli rnegtermékenyítést is elítélte, nem mesterségessége, hanem a
vele járó feltételezett veszélyek miatt. .

A férj ondójával történő mesterséges megtermékenyítesre vonatkozóan azonban a véle
mények jelentős része hosszú ideje eltér a "hivatalos római" teológiától. A II. vatikáni zsinat
tanításából kiindul erkölcsi gondolkodás a cselekedet fizikai értelemben vett természe
tes struktúrája helyett annak a cselekvő személy felelősségtudatával és alapszándékával
való kapcsolatát, valamint a cselekedet következményeit teSZi az értékítélet kiindulópont
jává. Ezért a moralisták többségének véleménye szerint az ondószálak elérhetővé tételéhez
szükséges maszturbáció és orgazmus elveszíti negatív erkölcsi értékét akkor, amikor a
férj nem önszeretetböl, hanem a házastársi szeretetet teljessé tevő életadás céljából teszi
azt. Hasonlóan ideiglenes az a kár, amit a házastársi kapcsolat bensősége és kizárólagossá
ga szenved a fogamzás és szeretetnyilvánítás szétválasztásával, könnyen kiegyenlítődik a
gyermekáldás és nevelés értékeivel. A szétválasztás csak akkor lenne végzetes hatással a ke
resztény házasságra, ha a mesterséges eljárás az életadás normális eszközévé válna. Ezért
Böckle, Janssens, Haring. Curran. Rahner, Grűndel, McCormick és sokan mások elfogad
hatónak tartják ezt a megoldást, legalábbis bizonyos esetekben.

Lényegében ugyenez a meggondolás alkalmazható a testen kívüli megtermékenyítés és
magzatátültetés értékelésére is. Az eljárás technikai bonyolultsága megnöveli az életadás és
a szeretetkifejezés közötti távolságot, Az életadás elszemélytelenedése azt a veszélyt is
hangsúlyozza, hogy a gyermek létrehozásában nem az egymás iránti szeretet teljessé tétele,
hanem más, erkölcsileg el nem fogadható motívumok játszanak szerepet, amelyek követ
keztében á születendő gyermek léte másodrangú céllá válik, és méltósága az "igénycikk"
színvonalára süllyed. Noha az eljárás komplikáltsága nem hagyja figyelmen kívül ezeknek a
motívumoknak a lehetöségét, az elidegenítő és emberi méltóságot kizsákmányoló veszély a
természetes reprodukció esetében is fennáll, mivel az nem az eljárás természetéből,hanem
inkább az őszinte házastársi szeretet hiányából vagy annak gyöngeségébőlfakad. A veszély
elkerülése tehát nevelés és hitből fakadó motiváció kérdése.

Amint láttuk, azt is nehéz feltételezni, hogy az életadás és szeretetnyilvánítás rövid ideig
tartó szétválasztása végzetes kárt jelentene a házastársi kapcsolat lényegére olyan esetek
ben, amikor az éppen ennek a kapcsolatnak a teljessé tételéhez vezet. Így tehát Richard
McConnick véleménye jól összefoglalja a katolikus teológia ítéletét: a testen kívüli meg
termékenyítés és magzatátültetés erkölcsileg elfogadható, "ha a házastársak ivarsejtjeit
használják, ha az embrióveszteség és deformáció veszélye nem haladja meg jelentösen a
természetes reprodukcióval járó eshetöségeket, és ha a magzatelhajtás lehetőségét elvben
kizárják abnormalitás esetében". Az utolsó feltétel abból ered, hogy az eljárás jelenleg ma- •
gában foglalja a magzat vizsgálatát és abnormalitás során az abortusz lehetöségét,

A katolikus erkölcsteológiában alig van arra példa, hogy hasonló megfontolásokat alkalo
mazzanak az adományozott ivarsejtekkel történő megtermékenyítés értékelésére. A két el
járás közötti különbség az át adott genetikus információ eredetében és a gyermeknek az
egyik szülőhöz való genetikus kapcsolatában található. Az orvosi gyakorlat eddigi tapaszta
latai alapján David Roy, a montreáli bioetikai kutató központ vezetőjének véleménye sze
rint ez a különbség nincsen hatással sem a házastársak egymás közőtti, sem a gyermekkel
kialakított kapcsolatára. Az adományozott ivarsejt elválasztja a szeretet szexuális kifejezését
a magzatnak adott genetikus információtól. A névtelen eredetű meghatározó tényezőt azon-
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ban a házastársak "beépíthetik szeretetközösségükbe olyannyira, hogy az része lesz annak a
hűségköteléknek. amivel magukat és szűletendö gyermekeiket összekapcsolják". A kapcso
lat kizárólagossága sem szenved végzetes kárt, mivel a genetikus információ csak egyike az
összekötő elemeknek. Az egymás iránti hűség .fönntartás nélküli szexuális kifejezése és
halálig tartó átélése nem szenved kárt". Ezért az életadás más lehetösége híján "az ado
mányozó genetikus információja beolvasztható a házassági ígéretekbe és teljes értékű·csa
láddá feljeszthetö a házastársak kizárólagos és személyes szexuális önátadásán keresztül".
Ezért az adományozott ivarsejtek használatát a hagyományos érvek alapján nem lehet elv-
ben elutasítani. .

Louis Janssens a hivatalos pápai tanítással szemben úgy véli, hogy adományozott ivarsej
tek használata nem sérti sem a kizárólagos házassági hűséget, sem a gyermekkel kialakított
szűlöi kapcsolat erejét. és érvényét. A személyes felelősségtudatonalapuló erkölcsiségnek
azonban figyelembe kell vennie azt a sok gyakorlatiproblémát, amivel a névtelenül ado
mányozott·ivarsejtek használata jár. Ennek a vizsgálatnak az ismeretében óvatosabb állás
pontot foglal el: az eljárást alkalmazott házastársak életére tett hatás alapján "többé nem
lehet azt kategorikusan elítélni, hanem inkább annak komplikált és kényes jellegét kell
hangsúlyozni, ami megkívánja a résztvevőJházastársak és az adományozók nagyon gondos
szelektálását",

Nem lehet pontosan megjelölni azokat az okokat, amelyek a katolikus teológusok túl
nyomó többségét visszatartják attól, hogy a szülök és gyermekeik közötti genetikus folyto
nosság határvonalát átlépjék. Mivel ugyanez a határvonal szabja meg a különbséget a kon
zervatív és liberális zsidó és keresztény álláspontok között is, a kérdés még érdekesebbé
válik. A véleménykülönbség végső elemeiben nem a kritériumok eltérő értékelésében gyö
kerezik, hanem a valláserkölcsi meggyőződésolyan alapelemeire megy vissza, amiket nem
lehet a teológia vagy filozófia eszközeivel megragadni. Rahner a "hit erkölcsi ösztönének"
nevezi ezt a tényezőt, Fuchs és mások a nem tematikus és fogalmi analízissel meg nem ra
gadható isteritudatra vezetik vissza. "A részletérvek erre az ösztönre való utalással nyerik el
végső értelmüket - mondja Rahner -. Ez az ösztön a genetikus manipuláció visszautasítá
sára irányuló kötelesség tudatában van, mielőtt a megfelelő reflexió folyamatán végig
mennénk."

A különbözö álláspontok vizsgálatából három kritérium domborodik ki: a házasság ki
zárólagossága, a genetikus folytonosság és a szeretet és életadás közötti kapcsolat. Ra
cionális érvekkel alá lehet támasztani ezek fontosságát, a döntő erőt, a meggyőződés erejét
azonban a vallásos hagyományok érték- és jelképrendszerében gyökerező erkölcsi öntudat
adja meg. Erre az öntudatra vagy erkölcsi érzékenységre való hivatkozás teszi végül is eze
ket a kritériumokat a kűlönbözö álláspontok határköveivé. A "hit erkölcsi ösztönének" kö
zelebbi megragadásához. annak részletesebb kifejezéséhez arra van szükség, hogya racio
nálisan kifejezhető megokolás színvonalán szarnos kérdést további vizsgálat tárgyává te
gyünk. így a hit fényében gondosabban tanulmányozni kellene a genetikus folytonosság és
genetikus sajátosságok jelentöségét azok rövid és távlati összefüggéseiben, a házassági élet
közösség korlátait és határait, a terméketlenség "keresztjének" értelmét, valamint annak a
házasságon belüli és kívüli teremtő lehetőségeit, a termékenység jelenkori értékét. a tech
nológiának az emberi szeretetkapcsolatra gyakorolt hatását, és más hasonló kérdéseket.

A reprodukciós technológia keresztény értékelésében tehát az utolsó szót még nem
mondták ki. Mivel az emberi fejlődés dinamikája magával hozza azt, hogy a jelenkor lehető

ségeiből a holnap valósága lesz, szükség van arra, hogy egy határvonalat hangsúlyozzunk.
A keresztény hit minden körülmények között megköveteli, hogy a gyermek a szűlök szere
tetének egymás iránt kifejezett ajándéka legyen, és ne a kiszámított választás, és vágy pro
duktuma. Amint A. Helegers és R. McComrick leszögezték: a választási lehetőségek növe
kedése elválaszthatatlanul össze van kapcsolva a fogyasztói rnentalitás erősödésével.Minél
inkább elveszítjük a házastársi kapcsolat intimitását és spontaneitását, annál inkább meg
van annak a veszélye, hogy ez a mentalitás átlépi a házasélet szentélyének küszőbét, és azt
biológiai laboratóriummá változtatja.
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