
Következtetések adódnak azonban a nézetek szembesítéséből fontos konkrét
kérdésekre vonatkozólag is, mint ez: vajon ugyanolyan értelemben, ugyanazokkal a
büntetőjogi következményekkel kell-e tekintetbe venni a fogantatás egészen korai sza
kaszában történő megszakító manipulációkat, mint az l-3. hónapban történő ter
hességmegszakítást, az általános értelemben vett abortuszt? Hiszen vannak olyan vé
dekezési módok, amelyek a már megtermékenyített petesejtet pusztítják el (pl. bizo
nyos spirál-fajták). A kifejtettek alapján ezt aligha mondhatjuk megengedettnek, ha
az említett filozófiai és teológiai buktatókat figyelembe vesszük. - A másik konkrét
következtetés a mesterséges megtermékenyítésre vonatkozik. Korábban ugyanis egyes
moralisták, akik a szimultán animációt vallották vagy vallják, azért is tiltakoztak,
mert szerintük így embriók mennek veszendőbe. Waldemar Molinski, az ismert je
zsuita morálteológus válasza erre az, amire már utaltam: az anyai szerve
zetben is pusztulásra van ítélve a megtermékenyített sejtek mintegy hetven száza
léka. "Ezért a mesterséges megtermékenyítésnél is számolni kell azzal, hogy jelentős

számú embrióból nem lesz megfogant élet." Ebből a szempontból tehát korunk legis
mertebb moralistái már nyitottabban ítélik meg a mesterséges megtermékenyítés ún.
homológ típusát. A homológ mesterséges megtermékenyítésben ugyanis a feleség a fér
jétől rnüvileg nyert hímivarsejtek által válhat termékennyé; és ma már megoldható,
hogy az e célra előkészített embriókat mind beültessék az anyaméhbe (ami jelentős

erkölcsi problémát küszöböl ki). Nehéz volna viszont erkölcsileg kellő módon megin
dokolni a heterológ megtermékenyítést (például ismeretlen férfi adományozott hím
ivarsejtjének felhasználásával). Az anglikán egyház teológusai ezt sem utasitják el,
szemben a katolikus, a hagyományhű protestáns és az ortodox zsidó egyház teológu
saival (egy-két kivételtől eltekintve).

Összegezve az elmondottakat, elfogultság nélkül meg lehet állapítani, hogya szelle
mi lélek megjelenésének időpontját megmondani ma sem tudjuk, bár a kezdetet fel
tételezzük. A mai nézetek a középkorhoz és a későbbi századokhoz viszonyítva leszü
kítik a kört a méhfalba való beágyazódásig. Ami a Teremtő tevékenysége révén abszolút
kezdet, azt mi térben és időben csak folyamatként tudjuk nyomon kísérni. Még a gene
tikus Blechschmidt, a szimultán animáció több mai képviselőjénekkoronatanúja is a
megtermékenyítés "napjáról" beszél (Tag der Befruchtung). Az ikresedési szakasz el
dönti a kezdődő emberi élet egyediségét (ami a személyes lét alapja), a méhfalba való
beágyazódás pedig maga mögött hagyja a génmanipulációk kísérleteit, a méhen ki
vüli terhesség lehetőségétés a nagy százalékban föllépő embrióelhalás esélyeit.

Korunk katolikus erkölcsteológiája útban van nagykorúságának felsőbb osztálya
felé. Az egyház tekintélyének és küldetésének alapját nem adja fel, de az eddigieknél
nagyobb figyelmet szentel a döntések és a nézetek hatásainak, következményeinek
(teleologikus szemléletmód). Ugyanakkor pedig nyitottságra törekszik. Ne akarjunk
tehát pápábbak lenni a pápánál. Gál Ferenc megállapítására érdemes odafigyelni:
"Az Egyház csak olyan nézet ellen tiltakozott, amely a lélek teremtésének időpontjául

a születést (DS 2135) vagy az első értelmi aktust jelölte meg" (DS 3220)." A teológus
álláspontjára is érvényes a megállapítás: nézete annyit ér, amennyit az érvei.
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