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Bevezetés

Minden földi élet a születéssel veszi kezdetét. A helyi és
szociális környezet, melybe beleszületünk, adottságaink,
amelyeket a szokásos vélemény szerint elődeinktől örök-
lünk, mind kiinduló helyzetünk részei, s közvetlenül
meghatározzák életutunkat. Miért indulunk azonban oly
egyenlőtlen feltételekkel? Még tovább menve: Egyáltalán
létezne Ön vagy én, ha szüleink annak idején más társat
választottak volna? Létünk tehát csupán a véletlen műve?
Miért kíséri ennyi bizonytalanság az emberré válás kér-
dését? – teszi fel a kérdést bizonyosan előbb-utóbb min-
den gondolkodó ember. Hol marad eközben Isten állítóla-
gos igazságossága?

De mit tudunk egyáltalán az emberré válásról? Úgy vél-
jük, hogy mindent a lehető legjobban a kezünkben tartunk,
mert képesek vagyunk – pusztán biológiailag – manipulálni
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az emberré válás folyamatát: Meggátolni a születést, ha az
nem kívánatos, de elő is tudjuk idézni, még akkor is, ha az
természetes úton nem lenne lehetséges.

Ám éppen ennél az utóbbi vállalkozásnál, a lombik-
ban történő megtermékenyítésnél, amelyet a kölcsön- és
béranyaság megjelenése követett, hirtelen olyan geneti-
kai, jogi és etikai problémák sokaságával állunk majd
szemben, melyekből már nem találunk kiutat. E „haladás”
nem igazán örvendetes. Sőt, a másik oldalon, a terhes-
ség-megszakítások kapcsán sem akarnak elhalkulni a fi-
gyelmeztető hangok. Az utóbbi években nagyon sok ellen-
érvet hoztak fel ezekkel az eljárásokkal szemben, szóban
és írásban egyaránt, oly sokat, hogy azoknak elegendőnek
kellene lenniük ahhoz, hogy megrendítsék az emberiség ön-
teltségét.
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Hadd bocsássam azonban rögtön előre: Nem az egyik vagy
a másik oldal elcsépelt érveit kívánom ismételgetni, vagy
továbbiakkal gyarapítani. Az a tény azonban, hogy az em-
bereknek még ma is különböző felfogása lehet arról a tör-
ténésről, amely az emberiség megjelenése óta állandóan
ugyanúgy, egyazon módon megy végbe, elrettentő bizonyí-
tékot szolgáltat arra, milyen keveset tudunk alapjában véve
e folyamatról. Az „ember” nevű teremtmény életével kísér-
letezgetünk, de anélkül, hogy egyértelmű világosság ural-
kodna arról, mi is tulajdonképpen az ember, hogy mi is
valójában a földi élet célja.

A számtalan értekezés és eszmecsere áradatában kap-
tak már valaha is választ erre a kérdésre? Vagy e téma oly
magától értetődő volna, hogy már nem is szükséges beszél-
nünk róla?
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