
Anyaméhben
Életünk két legtitokzatosabb és legfontosabb pillanata a születésünk
és a halálunk. Több okból is. Egyszeri és megismételhetetlen mind a
kettő. Ezekről az eseményekről nincs semmilyen személyes tapaszta-
latunk. Tapogatózik az orvostudomány, az igazán fontos hitbeli téte-
leken túl még a teológia is inkább csak elméletekkel próbálkozik. A ku-
tatások mélyén az ősi kérdés húzódik meg: mi az ember? Hogyan
kezdődik az élete, s mi lesz vele, amikor az véget ér? Ennek fényében
pedig fölvetődik a legfontosabb kérdés: egyáltalán mi az élet értelme?

Az elmúlt évtizedekben a teológia főleg a halál eseményét és a ha-
lál után várható történéseket kutatta, mégpedig a feltámadás, a vég-
ső beteljesedés távlatából. Az élet lezárulása az orvostudományt is fog-
lalkoztatja: az eutanáziáról folytatott viták nem kerülhetik meg a súlyos
erkölcsi és jogi szempontokat sem. — Napjainkban a figyelem mégis
egyre inkább az élet kezdetére irányul. A viták elsősorban az abortusz
körül forognak mindmáig. Orvosi, erkölcsi és jogi szinten csapnak össze
az egymással szembenálló nézetek, de eltérő az egyes államok tör-
vényhozása is. Számos kérdés merül itt fel. Mikor kezdődik az élet?
Mi lyen védelem illeti meg az anyaméhben megfogant magzatot, ki tö-
rődik az ő jogaival? Az emberélet létrejöttébe milyen külső beavatko-
zások lehetségesek, s melyek közülük a megengedhetőek?

Egyre erősödik viszont egy olyan életpárti szemlélet, amely nem
a technikai határokat feszegeti, hanem az anyaméhben fejlődő mag-
zatról való gondoskodást állítja előtérbe. A napjainkban örvende-
tesen terjedő „magzatgyermek” mozgalom (világnapja március 25!)
ráirányítja a figyelmet arra, hogy az anyaméhben napról napra fej-
lődő-növekvő, csöppnyi kis emberke is mennyi törődést, figyelmet
és szeretetet igényel létének első pillanatától kezdve.

A biogenetikai kutatások azonban ma már olyan területekre ha-
toltak el, ahol egészen súlyos, máig ismeretlen etikai kérdések me-
rülnek fel magával az emberléttel s vele az emberiség jövőjével kap-
csolatban. Meddig jogosultak és etikai szempontból elfogadhatóak
ezek a kutatások? A tudomány és a technika lehetőségei mára túl-
nőttek az erkölcsi felelősségtudaton. Pedig ez utóbbinak kellene
korlátot szabnia a kutató kíváncsiságnak, amely nemegyszer bár-
milyen kísérletbe belevágna, amelyet a modern technika lehetővé
tett, tekintet nélkül annak esetleges következményeire.

Aki Istenből él, az túllát a földi kezdeten és végen. Az imádkozó
ember tudja, hogy a teremtő Isten az öröklétbe ágyazza be véges
földi életünket, a fogantatástól kezdve a halálig és a feltámadásig.
A zsoltáros imájával fordul ezért hozzá: „Terád hagyatkozom, ami-
óta létezem — anyám ölétől Istenem te vagy nékem.” „Egész ben-
ső met te alkottad / anyám méhében te szőttél egybe engem. / Alak-
talan voltam még, de szemeid már láttak engem.”
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