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A 18. század második felében a polgári felvilágosodás gondolatkincsére támaszkodó habsburg 
politika – miközben hazánkban a  közállapotok javításán és  a  műveltségi  színvonal  emelésén 
fáradozott  –  a  klerikus  rétegek  közvetítő  szerepét  próbálta  kiaknázni  a  közegészségügyi 
viszonyok alacsony színvonalának emelése, illetve a nép és az orvostudomány szolgái közötti 
kontaktus javítása érdekében. A theologia pastoralis, mint külön tantárgy bevezetésével (majd 
később  a  medicina  pastoralis oktatásával)  és  a  népszerűsítő  orvosi  munkák  segítségével  a 
papságot olyan alapvető orvosi, egészségtani tudnivalókkal is ellátták, amelyek hasznosításával a 
lelkipásztorok  közreműködhettek  a  közegészségügy  javításának  nagy  feladatában.  Az  orvosi 
ismeretek  oktatása  természetesen  nem  azt  jelentette,  hogy  a  lelkipásztorok  gyógyító 
tevékenységre legyenek kiképezve, csupán azt az elemi szintet kívánták elérni, hogy a lelkészek 
képesek legyenek egyes betegségeket felismerni, a beteget orvoshoz irányítani, s megóvni őket a 
babonás gyógymódok káros hatásaitól és a kuruzslók karmaitól. Feladataik közé tartozott még 
felhívni  a  figyelmet  a  higiéniai,  az  életmódbeli  szabályok  és  az  egészségügyi  rendeletek 
betartására,  a  népfelvilágosító  művekkel  együtt  megmagyarázni  ezeket,  jelenteni  az  illetékes 
hatóságoknál  a  járványgyanús  megbetegedéseket,  felügyelni  a  temetkezési  rendszabályok 
betartására és természetesen önnön egészségük megóvására. Sokszor játszottak közvetítő szerepet 
az orvos és a beteg között: a pap tünetleírásai alapján intézkedett az esetleg távol lakó orvos, és a 
lelkész felügyelt az orvosi tanácsok betartatására is. 

A lelkipásztorok a halálnál, a haldoklásnál jelentős szerepet játszanak, a katolikusoknál az 
utolsó  szentségek  kiszolgáltatásának  kötelessége  természetessé  teszi  jelenlétüket.  A betegség 
végstádiumában, a bekövetkező halál  esetében általában a lelkipásztort  értesítik először,  hogy 
végigkísérje  a  halállal  kapcsolatos  legfontosabb  ceremóniákat  a  halálra  való  felkészítéstől,  a 
haldoklástól egészen a temetésig, s a gyászoló hozzátartozóknak is rendelkezésére álljon. A 18. 
század  második  felétől  kezdődően  egészen  a  19.  század  közepéig  a  lelkipásztor  a 
közegészségügyi  feladatok  ellátásában  is  aktív  szerepet  vállal:  a  vallási  feladatok  mellett  a 
hiányzó orvos  helyett is  gyakran kell  cselekednie,  főképp a haldokló környezetének higiéniai 
körülményeire, az ápolás helyes módjára és természetesen a fertőzésveszélyt elkerülendő saját 
egészségére terjed ki a figyelme.

Amikor  az  orvostudomány  fejlődésével  párhuzamosan  az  élet  és  halál  mibenlétének 
problémáját feszegető kutatások a figyelmet a halállal és a haldoklással kapcsolatos kérdésekre 
terelik, közegészségügyi érdekekből a halál és a temetés lassan az állam felügyelete alá kerül. Az 
évszázadokon keresztül a halál „felügyeleti jogát” gyakorló egyház szerepe részint meggyengül 
(pl. a temetkezési rendszabályok állam általi szigorítása, a halottkémi rendszer kiépítése stb.), 
részint új  elemekkel, árnyalatokkal bővülve gazdagodik is.  A lelkipásztorok feladata már nem 
csupán  teológiai  kérdésekre  korlátozódik,  hanem  –  mintegy  állami  hivatalnokokként  –  a 
rendszabályok  betartásának  ellenőri  tisztét  is  gyakorolják,  és  tevékenységükkel  az  orvosi 



alapellátás  megoldatlanságának  hiányában  bizonyos  mértékben  felvállalják  az  egészségügyi 
hatóságok, az orvosok szerepkörét.

SUMMARY

The enlightened  Habsburg  policy of  the  late  18th century,  while  intended  to  restructure  and 
secularise social institutions produced a novel feature: an unusual strive for the co-operation with 
the clergy in order to refine public health care, and promote contacts between the ordinary folk 
and medical professionals. New subjects, the  theologia pastoralis  and the  medicina pastoralis, 
were introduced into the curricula and medical pamphlets helped clergymen to expand their own 
hygienic  knowledge.  The tuition  of  the  clergymen in health  matters  certainly did  not  aim to 
produce medically trained priests. They were selected instead as possible transmitters of the new 
hygienic thinking and government requirements. They were expected to recognise some certain 
illnesses, convince the ill to consult qualified physician, and contribute altogether in destroying 
quackery. Assistance, to have had hygienic orders and regulation observed was another duty they 
had to perform together with the dissemination of up-to-date principles of healthy life conduct. 
They had to keep an eye on possible epidemic illnesses; whether burial regulations are properly 
followed,  and  certainly  to  preserve  their  own  good  health.  At  many  times  they  played  an 
intermediary role between doctor and patient: the doctor, who might have been living far away, 
could have diagnosed an illness according to the symptoms he was reported by the priest, and 
subsequently he might carry out a therapy via him. 

Clergyman has an important duty at agony and death. The duty of the catholic priest to 
administer the last sacrament makes his presence at the bed of dying person natural. At the last 
stage of a deadly illness he is summoned to patient, and he helps him or her, and the family as 
well, from agony to burial. From the middle of 18th century till the middle of the 19th , beside 
these religious duties, the priest played an active role at the dying person bed in respect to the 
danger of contagion as well. He had to safeguard proper hygienic circumstances, suitable care, 
and to do everything (including certainly to protect his own health) to avoid infection. 

When – as a result of the development of medical science – decay and death (the real state 
of death itself ) became an eminent issue, inspection of dying persons, and the control of burial 
was gradually taken up by secular government agents. Death was not exclusively a transcendent 
issue to be controlled by various churches any more; it became secularised, and posed itself as a 
scientific question (think e.g. of the dispute over the border between the realms of life and death) 
and became consequently an important task for public health authorities. Burial regulations were 
tightened, (burials were not allowed within the premises of churches, the priest could not decide 
the day of the funeral, etc.) and a strict network of coroners was introduced. 

In summing up the duties of clergymen during the period, we can surely say that their role 
in medical issues was ambivalent. Whereas – as a result of the shortcomings of public health 
inspection – the clergy was increasingly involved in these matters, helped royal policy to fight 
quackery, and propagate scientific medicine, on the other hand clergymen lost  their exclusive 
function in death issues, which also became secularised and controlled by civil authorities. 
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Keresztény múltunk hosszú évszázadai alatt az egyház ill. egyházak jelentős szerepet játszottak az 
emberi életút végének időszakában. Az irgalmasság cselekedetei: a betegágynál és a haldoklóknál 
tett  látogatások a lelkipásztori  hivatás szerves részét alkották. Ha korunkban – a vallás iránti 
affinitás  megváltozásának  következtében  –  csökkent  is  az  igény  az  egyházi  segítségnyújtás 
igénybevételére, a  vallás  hű  szolgálói  számára  természetesen ugyanolyan fontos  problémakör 
maradt  a  haldokló  betegek  ellátásánál  betöltött  szerepük  értékelése.  A  halál,  a  haldoklás 
megítélésében  bekövetkező  változások,  az  értékszempontok  eltolódása  –  melyek  azoknak  a 
problémáknak felmerülését  okozzák,  amelyek a  thanatológiai  szakirodalom tárgyává váltak –, 
természetes  módon a halál  körüli  kérdésfelvetésekkel  foglalkozó teológiai  szakkönyvekben is 
nézőpontváltozást  eredményeznek.  Szembe  kell  nézni  azokkal  az  etikai  problémákkal,  mint 
amilyen pl. az euthanázia kérdésköre, és állást kell foglalni a haldoklógondozás új irányzatainak 
tekintetében  is  (pl.  Hospice-mozgalom).  A  thanatológiai  szakirodalom  fellendülésével 
párhuzamosan,  reflektálva  a  kor  problémájára  számos  teológiai  szaktanulmány  és  önálló 
monográfia  foglalkozik  ezekkel  a  kérdésekkel,  felhasználva  a  medicina  és  a  pszichológia 
eredményeit1. 

A betegek és haldoklók gondozásával kapcsolatos problémák tárgyalása már korábban is 
fontos szerepet játszott a teológiai irodalom keretein belül. A 18. század második felében önálló 
tudományággá  váló  „theologia  pastoralis”  szakmunkáiban  külön  fejezetben2 tárgyalják  e 
témakört, amely később – a lelkipásztorok szerepének sajátos átértékelődése következtében – a 
„medicina pastoralis”-ok fontos részévé válik. Ebben az időszakban kezdődik el az a folyamat, 
amely a lelkipásztori teendők új szempontú megvilágítását eredményezi, s amelynek hatása a mai 
napig érezhető. A papság és a lelkészek szerepének megváltozásáról van szó, nevezetesen arról, 
hogy  a  lelkipásztori  teendők  a  népfelvilágosító  mozgalom  keretében  új  árnyalatokkal 
gazdagodnak. A közegészségügy színvonalasabbá tételéhez az orvoshiány miatt szükség van a 
lelkipásztorok  segítségére  is.  A változás  okait  korántsem  lehet  csupán  az  egyházak  belső 
invencióira  visszavezetni,  ehhez  szükség  van  bizonyos  politikai  indíttatásokra  és  az 
orvostudomány  szerepének  felértékelődésére,  fejlődésére  is.  Tanulmányomban  azt  szeretném 
vizsgálat alá vonni, hogy Magyarországon a medicina és korlátozott mértékben a lélektan milyen 
hatást gyakorolt a gyakorlati lelkipásztorkodástan átalakulására a haldoklókkal való foglalkozás 
szempontjából.

A 18.  században  Magyarországon  a  közegészségügy helyzete  gyenge  lábakon  állt.  A 
kuruzslást,  a  babonákon  alapuló  „orvoslást”  az  orvosi  alapellátás  hiányában  széles  körben 
gyakorolták. A fekete mágia mellett az ún. fehér mágia a hivatalos benedikció mellett ekkor még 
tartotta  magát,  a  papok  –  alkalmazkodva  a  helyi  igényekhez –  a  vallási  rítusok  és  a  mágia 
összeolvasztásával  „magánszemélyekként”  gyakorolták.3 Bár  1769-ben  felállították  a 
nagyszombati egyetemen az orvosi kart, s rendeletek is születtek arról, hogy megyénként legalább 
egy főorvos felügyelje hazánk egészségügyi helyzetét, ez számottevő változást még nem tudott 
eredményezni.  Az orvosi  ellátást  inkább csak a tehetősebb és felvilágosultabb népesség vette 
igénybe, a kisebb települések lakosai és a szegényebb néprétegek számára az orvos gyakorlatilag 
elérhetetlen álomnak bizonyult. Amikor a polgári  felvilágosodás gondolatkincsére támaszkodó 
jozefinista politika a közállapotok javításának és a műveltségi színvonal emelésének szándékával 
szembekerült  ezekkel  a  problémákkal,  kénytelen  volt  egy  olyan  réteget  keresni,  melynek 
segítségével  a  célszerű  felvilágosodás  terjesztése  kivitelezhetőnek  mutatkozott.  Kézenfekvő 
lehetőségként merült  fel  az egyházak segítségének igénybevétele, hiszen a plébániák hálózata 
jelentette  az  egyik  legkiterjedtebb  szervezeti  rendszert  Magyarországon.  Sok  kis  faluban 



gyakorlatilag csupán a helyi lelkész vagy plébános képviselte a „műveltséget”, s a nép bizalma is 
leginkább Isten szolgálóira irányult. A falusi lelkipásztor részt vett a falu lakosainak életében, a 
születéstől  a  halálig  kísérve  az  emberi  élet  fontos  fordulóit.  Sok  helyütt  a  tanító  tisztét  is 
betöltötte, s természetesen betegség és halál esetében is őt keresték meg először a rászorulók. 
Közvetítő szerepüket tehát kézenfekvő volt kiaknázni, amit II. József – igen helyesen – felismert. 
1782-ben összeíratta a katolikus plébániákat, s ezeknek számát (3578) 1200-zal megemelte4. II. 
József az egyházat – annak vallási szerepe mellett – a népműveltség, a felvilágosodás iskolájává 
akarta tenni, s ennek szellemében a papság államilag oktrojált janzenista és részben racionalista, 
jozefinista szellemű nevelésére fektetett hangsúlyt5. A papot államhivatalnokként kezelte, akinek 
működése  nem  közömbös  az  államhatalom  előtt.  Bár  1790-ben  II.  Lipót  eltörölte  azt  az 
intézkedést, amely szerint az egyházmegyei szemináriumok helyébe a generális szemináriumok 
léptek, de továbbra is megmaradt a teológiai tanterv feletti állami felügyelet. A pastoralis, mint 
külön teológiai tantárgy 1775-től való bevezetése még a tereziánusi korszak eredménye, melynek 
oktatása folyamán a papságot a célszerű gyakorlati  ismeretekkel is  fel  lehetett  vértezni.  Ezen 
ismeretek  közé  tartoztak  azok  az  alapvető  orvosi,  egészségtani  tudnivalók  is,  amelyek 
segítségével a lelkipásztorok közreműködhettek a közegészségügy javításának nagy feladatában. 
Azok a népszerűsítő orvosi munkák, amelyek a 18. század utolsó negyedében láttak napvilágot, 
számítottak  a  klerikusok  népművelő  tevékenységére.  Az  olvasni  tudó  rétegek  között  a 
lelkipásztorok jelentették azt a legbiztosabb pontot, amely a hivatásszerűen gyakorolt közvetítő 
szerep által biztosítéka lehetett  a hathatós közreműködésnek. Zay Sámuel is így gondolkodott 
1810-ben, mikor „Falusi orvosi pap…” című művének előszavában könyvének szükségességét 
próbálta megindokolni: „Tulajdon tapasztalásomból tudván azt, melly nehéz legyen a` szegény 
Falusi ember dolga, ha egyszer az ő egéssége megbomlik, nem lévén néki semmi Orvosa, vagy 
azért, hogy a` Helységek nem tarthatnak a` szegénység miatt, vagy azért, hogy nem tudván az 
Orvosi Tudomány betses vóltát, az Orvos tartást valami olly felesleg való dolognak tartyák, melly 
nélkűl az ember el-is lehet; gondolkoztam arról, miképpen lehessen ezt a` dolgot orvosolni. Erre 
a` végre jobbat semmit nem gondolhattam, mint azt, hogy a` T. Papi Rendnek adjak valamelly 
Orvos munkát a` kezébe, mind azért, mert a Pap mindenütt van, mind azért, mert legelébb-is a` 
Papnak  adják  hírűl  a`  nyavalyát,  ő  hozzá  folyamodván  a`  Lelki  segedelemért,  mind  pedig 
végezetre azért; mivel a népnek legnagyobb bizodalma van a` Papjához.”6.  A 19. század eleji 
felmérések  szerint  a  katolikus  plébániák  és  a  plébánosok  könyvtárában  már  aránylag  nagy 
számban találhatunk magyar, latin és német nyelvű népszerűsítő orvosi munkákat7, de figyelemre 
méltó az a tény is, hogy a lelkipásztori feladatokat tárgyaló szakmunkákban is feltűnnek olyan, a 
papi hivatást segítő tudnivalók, amelyek már bizonyos mértékű orvosi ismereteken, illetve ezek 
követelményén alapulnak8.  A medicina pastoralis  (lelkipásztori  gyógytan vagy orvostan)  csak 
1853-tól kap önálló, világi tanárt a katolikus pesti központi szemináriumban Arányi Lajos orvos 
személyében9, a reformátusok pedig 1855-től oktatják az egészségtant a Budapesti Református 
Theologiai Akadémia felállításától kezdve10.

Az  orvosi  ismeretek  oktatása  természetesen  nem azt  jelentette,  hogy a  lelkipásztorok 
gyógyító  tevékenységre  legyenek  kiképezve,  hiszen  ez  az  orvostudomány  magasabb  szintű 
tanulmányozása nélkül inkább káros és veszélyes foglalatosságot jelentett, csupán azt az elemi 
szintet  kívánták  elérni,  hogy a  lelkészek  képesek  legyenek  egyes  betegségeket  felismerni,  a 
beteget  orvoshoz  irányítani,  s  megóvni  őket  a  babonás  gyógymódok  káros  hatásaitól  és  a 
kuruzslók  karmaitól.  Feladataik  közé  tartozott  még  felhívni  a  figyelmet  a  higiéniai,  az 
életmódbeli  szabályok és  az egészségügyi rendeletek betartására, a népfelvilágosító  művekkel 
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együtt  megmagyarázni  ezeket,  jelenteni  az  illetékes  hatóságoknál  a  járványgyanús 
megbetegedéseket,  felügyelni a temetkezési  rendszabályok betartására és természetesen önnön 
egészségük megóvására. Sokszor játszottak közvetítő szerepet az orvos és a beteg között: a pap 
tünetleírásai  alapján  intézkedett  az  esetleg  távol  lakó  orvos,  és  a  lelkész  felügyelt  az  orvosi 
tanácsok betartatására is. Valójában ezek az orvosi ismeretek a pap munkájának megkönnyítését 
is  szolgálták,  hiszen  elősegítették  „szent  működését”  az  emberi  psziché  jobb  és  árnyaltabb 
megismerését  biztosítva11.  Természetesen  a  klerikusoknak  ez  a  szerepe  a  közegészségügy 
fejlődésével, az orvosi ellátás kiépítésével párhuzamosan mindinkább csökkent, s a hangsúlyok 
más összetevőkre tolódtak át, de ez a folyamat Magyarországon elég lassúnak bizonyult. Csak a 
19.  század vége felé mondhatjuk azt  el,  hogy az  orvosok és  az  egészségügyi hatóságok már 
nagyobb arányban képesek feladataik ellátására,  s  a lelkipásztornak az orvos  tevékenységével 
párhuzamosan  csak  a  lelki  segítségnyújtással  kell  gondolnia.  Az  egészségtani  ismeretek 
szükségessége azonban ugyanolyan intenzitással jelentkezik ebben az időben is, hiszen a testi és 
lelki szükségletek egymástól való függősége és a lelkészek saját egészségének megóvása később 
sem válik elhanyagolható szemponttá.

A következőkben azt szeretném megvizsgálni, hogy a haldoklók és ezzel összefüggésben 
a betegek gondozása milyen feladatokat rótt  a lelkészekre, s a 18.  század végének törekvései 
miképpen mutathatók ki azokban a munkákban, amelyekben a lelkészi hivatás e fontos feladatait 
ismertetik.  Előre  kell  bocsátani,  hogy a  különböző  vallási  felekezetek témánk szempontjából 
azonos  álláspontot  képviseltek,  s  természetszerűen  legfeljebb  csak  a  szentség  kiszolgáltatás 
kérdésében mutatkozik különbség a katolikus és a protestáns írások között. Ezért ha a „pap” és a 
„lelkész” kifejezéseket szinonimaként használom, az nem jelent felekezeti  megkülönböztetést, 
csupán  a  mindkét  vallás  számára  egyaránt  elfogadott  „lelkipásztor”  kifejezés  ismétlődő 
használatát igyekszem elkerülni.

A lelkipásztorok a halálnál, a haldoklásnál jelentős szerepet játszanak, a katolikusoknál az 
utolsó  szentségek  kiszolgáltatásának  kötelessége  természetessé  teszi  jelenlétüket.  A betegség 
végstádiumában, a bekövetkező halál esetében általában a lelkipásztort értesítik először, hogy az 
végigkísérje a halálra való felkészítéstől, a haldoklástól egészen a temetésig a halállal kapcsolatos 
legfontosabb  ceremóniákat,  s  a  gyászoló  hozzátartozóknak  is  rendelkezésére  álljon.  Tárgyalt 
korszakunkban a lelkipásztornak a vallási feladatok mellett a hiányzó orvos helyett is gyakran 
kell  cselekednie,  főképp  a  haldokló  környezetének  higiéniai  körülményeire, az  ápolás  helyes 
módjára és természetesen (a fertőzésveszélyt elkerülendő) saját egészségére terjed ki a figyelme. 
Ha azonban olyan sürgős esetek adódnának, amikor az orvos az életveszély elhárítására nem érne 
időben  a  helyszínre,  akkor  az  elsősegélynyújtási  ismeretekkel  rendelkező  lelkész  kötelessége 
gyakorlati  módon  is  fellépni  a  beteg  megmentése  érdekében.  Ez  főképp  hirtelen  balesetek 
esetében vagy tetszhalál gyanújánál merülhet fel, amikor a reanimációs ismeretek elengedhetetlen 
feltételei  egy  pap  tevékenységének.  Egyes  művek  még  azt  is  megengedhetőnek  tartják  (bár 
legtöbbször  óva  intenek  a  direkt  testi  beavatkozásoktól),  hogy az  előrehaladott  terhességgel 
elhunyt nőkön a halálról való meggyőződés után a lelkipásztor császármetszést hajtson végre. 
Ennek célja nem annyira az esetleg még életben lévő gyermek megmentése, hanem a kis lélek 
üdvözülésének  biztosítása  a  keresztelés  szentsége  által.  A lelkész  természetesen  a  halottkém 
szerepét is átveheti, ahol az nem áll rendelkezésre, s megállapíthatja a valós halál tényét, illetve 
felügyel arra, hogy a rendelkezések értelmében a halottat csak a kötelező 48 órás várakozási idő 
elteltével temessék el. Tehát a lelkipásztor – ha nem is egészen, de – némiképp átvéve az orvos 
szerepét, nem csupán szellemi, pszichológiai és vallási téren, de a gyakorlati szempontok alapján 



is felügyeleti jogot nyer a haldoklás, a halál fölött. Ezt a szerepkört természetesen csak olyan 
körülmények között kell betöltenie, ahol nehézségbe ütközik az orvosi ellátás illetve felügyelet 
biztosítása – kórházi viszonyok között tevékenysége a vallási, pszichológiai faktorra redukálódik, 
bár régen az egyházi ispotályokban a szerzetesek ápolói szerepkört is elláttak (ilyen volt pl. a 
kamilliánusok rendje, amit ezen funkciójából adódóan a „jó haldoklás rendjé”-nek is neveztek). 
Stöhr  Ágoston,  előrevetítve  a  halál  hospitalizálódásából  következő  problémákat,  már  a  múlt 
század vége felé figyelmeztet arra, hogy a lelkipásztor feladatai a kórházak falai között épp arra 
irányulnak, hogy a személytelenné váló orvosi gépezet által okozott lelki sérülést kiküszöböljék 
vagy  legalább  enyhítsék:  „…  egy  hazájától  messze  elszakadt  szegény,  elhagyatott  beteg 
helyzetébe kell  magunkat  gondolnunk,  ki  tán  még arra  sem képes,  hogy övéivel  levél  útján 
közlekedhessék, s ki a kórház számos ágyainak egyikén minden pillanatban várja a halált. Az ily 
szerencsétlen  nem  elégszik  meg  azzal  a  nyughelylyel,  a  melyen  lesoványodott  tagjait 
kipihentetheti,  sem  a  mennyiségtanilag  kiszámított  táplálékkal  s  ápolással:  valamivel  többet 
kíván, a részvétnek, a vigasztalásnak egy szavát, a személyiségével való foglalkozást, hogy így 
némileg elfelejthesse ama fagyasztó gondolatot, hogy ő »a szenvedések eme városának« rideg 
szabályai szerint csak egy szám, melyet egykoron hidegen fognak a feje fölötti tábláról letörölni. 
Rá nézve az áldozár maga a megtestesült részvét, melylyel az egész társadalom tartozik neki…”12.

A leghelyesebbnek  azt  látom,  ha  a  teendők  irányultsága  szerint  csoportosítva  és  a 
forrásokból kibontakozó ismeretek összegzésére törekedve foglalkozom azokkal a lelkipásztori 
feladatokkal,  amelyekből világossá válhat  számunkra,  hogy miképpen látták a  vallás  klerikus 
képviselői korszakunkban a haldoklás körüli feladataikat. A szorosabban vett vallási teendőkre 
nem  térek  ki,  a  szentségek  kiszolgáltatásának  és  a  meditációk,  imák  szövegének  teológiai 
vonatkozásai  nem  tartoznak  szorosan  tárgykörömhöz.  Legfeljebb  olyan  szempontok  alapján 
kerülnek  szóba,  ha  a  rájuk  vonatkozó  utasítások  kapcsolatba  hozhatók  az  egészségügyi 
előírásokkal.  Forrásaim gyakorlatilag két nagy csoportra oszthatók: az egyik csoportot azok a 
theologia pastoralis-ok alkotják, amelyeket a katolikus és a protestáns lelkipásztorok írtak egyházi 
használatra, a másik forráscsoportba pedig azok a medicina pastoralis-ok tartoznak, amelyeket a 
lelkészek és papok felvilágosítására,  munkájuk megkönnyítésének szándékával  laikus orvosok 
készítettek.

A lelkipásztornak mindenekelőtt tisztában kell lennie azokkal a tényezőkkel, amelyek a 
beteg pszichikai állapotára vannak hatással. A test és a lélek kölcsönhatási viszonyában a beteg 
fizikai  állapota,  betegségének  típusa  befolyással  van  a  kedélyállapotra  (pl.  búskomorság, 
depresszió,  düh,  irigység  stb.),  a  beteg  gondolataira  éppúgy,  mint  koncentráló-  és 
felfogóképességére. A lelkésznek a betegség tünetei alapján fel  kell  ismernie, hogy mit mikor 
tehet meg. Ezért még mielőtt látogatóba indulna hívéhez, tudakolóznia kell annak állapota felől, s 
a  hozzátartozók  által  adott  információk  figyelembevételével  kell  kiválasztania  látogatásának 
megfelelő  időpontját.  A legalkalmasabb,  ha  a  délelőtti  órákban keresi  fel  a  rászorulót,  mivel 
többnyire ekkor érzi magát a beteg a legjobban, s a körülötte folyó mindennapi teendőket ekkor 
zavarja meg a legkevésbé a lelkipásztor. A haldokló beteget naponta, akár többször is meg kell 
látogatnia,  s  a  halál  órájának  közeledtekor  minden  egyéb  munkáját  félretéve  kötelessége 
segítséget nyújtani a másvilágra készülőnek. Folyamatosan tekintettel kell  lennie a beteg testi 
állapotára, a betegség idegrendszerre gyakorolt hatásaira. Meg kell találnia azokat a pillanatokat, 
mikor  pl.  a  láz  gyengül,  s  így az  értelem kivilágosodik,  mert  egy esetleg  delíriumban  lévő 
betegnek nincs sok értelme beszélni. De vigyázni kell arra is, hogy az öntudatlanság látszata nem 
feltétlenül jelenti azt, hogy a beteg nem hallja a körülötte állókat, ezért minden olyan beszélgetést 
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el kell  kerülni,  mely a beteget esetleg felzaklathatja.  A beteg fizikai állapotának felméréséhez 
szükségesek azok a tudnivalók, amelyek által a lelkipásztor képes felismerni a közeledő halál 
jeleit, az agónia kezdetét és megállapítani a halál beálltát is. A lelkészeknek szóló gyógytanok 
ezért behatóan foglalkoznak azokkal a tünetekkel (pl. gyengülő érverés, kihagyó, rendszertelen 
légzés és szívritmus, kezek görcsös rángatózása, a „hippokratészi arc” megjelenése, tompultság, 
érzéketlenség  stb.),  amelyek a  végstádium beálltát  jelzik,  s  a  valós  halál  jeleinek  leírásával 
felkészítik a lelkipásztort arra, hogy meg tudja különböztetni az esetleges tetszhalált a – később 
biológiai halálként definiált – valóságos haláltól. 

A beteg testi, s ebből következően pszichikai állapotára nemcsak a betegség van hatással, 
hanem  azok  a  körülmények  is,  amelyek  közérzetének  javulását  vagy  akár  szenvedéseinek 
enyhítését is szolgálhatják. A testi szükségletek kielégítése segítheti a lelkipásztort abban, hogy 
könnyebben hozzáférjen a beteg lelkéhez13.  Ha a lelkész ezek terén hiányosságokat  tapasztal, 
utasíthatja  a  hozzátartozókat  a  megfelelő  körülmények megteremtésére.  Közvetlenül  a  beteg 
fizikai szükségleteihez tartozik pl. testének megmosdatása, a fehérnemű és ruházat cseréje, tiszta 
ágynemű adása. Az is fontos, hogy a szobában tisztaság legyen, az ürüléket, a fertőző anyagokat 
távolítsák el, szellőztetéssel biztosítsák a friss levegőt, a szobát ne fűtsék túl, s minden olyan 
zavaró  körülménytől  óvják  a  beteget,  amely esetleg  felzaklathatja.  Csak  olyanok legyenek  a 
szobában, akiknek jelenlétét igényli beteg, ne legyen zsúfoltság, hogy könnyen kapjon lélegzetet. 
A beteget feleslegesen ne mozgassák, s fekvőhelyzetét is az elvárások szerint alakítsák (pl. fejét 
párnákkal megemelve kell biztosítani a légutak szabadabb járhatóságát). A csönd és a nyugalom 
biztosítása, a hangos sírás, siratás megtiltása, s minden olyan zavaró körülmény kiiktatása, mely 
rossz  hatással  lehet  a  beteg  lelkiállapotára  fontos  feltétele  a  nyugodt,  könnyű  halálnak,  s 
természetesen a beteg állapotában beálló javulásoknak is. A papnak ügyelnie kell arra is, hogy a 
nép körében szokásos babonás  eljárások (pl.  a haldokló feje  alól  kihúzzák a párnát,  a földre 
fektetik stb.) ne kaphassanak teret, s ezekkel ne siettessék embertársuk halálát. A babonák elleni 
fellépéshez  tartozik  az  is,  hogy  a  lelkipásztor  –  ha  szükségesnek  látja  –  rábeszélje  a 
hozzátartozókat az orvosi segítség igénybevételére, s megpróbálja megóvni a beteget a kuruzslók 
sokszor halálos kimenetelű gyógymódjaitól. Szépen fogalmazza meg ezt Tóth Ferenc, aki 1806-
ban a lelkipásztort úgy jeleníti meg, mint „… Tanátsadó, a` ki ha a` Nép` gyógyítása veszedelmes, 
azt meg tiltja, az okossággal, `s Doctori principiumokkal megegygyező `s a` tapasztalás szerént 
hasznos orvosságokat comendál, a` beteg kőrül forgolódókat a`ra inti, hogy a` Doctornak adjanak 
hirt, `s az attól parantsolt mód szerént, `s időben adják bé az orvosságot a` betegnek, és ezt is 
annak bevételére serkenti.”14.

Sokszor maga a lelkipásztor is segíthet a beteg fizikai állapotának javításában. Ez alatt 
azok a „tüneti kezelések” értendők, mint pl. a homlokra helyezett kéz nyugtató hatása vagy a 
beteg  kezének  bátorító,  bizalomkeltő  megszorítása  (amelynek  ürügyén  a  pulzus  indirekt 
megvizsgálására is lehetőség nyílik). A testi  szenvedések enyhítésére és a beteg lelkéhez való 
közelebb kerülés érdekében a lelkész megigazíthatja hívének ágyát, segíthet neki megtalálni a 
legkényelmesebb fekvési pozíciót,  vagy akár meg is  itathatja,  benedvesítheti  kiszáradó száját. 
Legfőképpen arra  kell  ügyelnie,  hogy ne fárassza ki  a  beteget,  s  bármilyen fellépő probléma 
esetén (pl. valamilyen roham) azonnal hívja a hozzátartozókat vagy, ha lehetőség nyílik rá, az 
orvost. Abban a kérdésben, hogy a lelkipásztor meddig mehet el az orvosi feladatok ellátásában, 
megoszlanak a  vélemények. Mint  a fenti  Tóth Ferenc-idézetből  is  kiderül,  valaki  hasznosnak 
tartja,  ha  a  lelkész  a  gyógyszerek  kiválasztásában is  közreműködik,  de  azért  általánosságban 
inkább  tiltják  a  lelkipásztoroknak  az  alaposabb  orvosi  ismeretek  szükségességét  feltételező 



gyógyító tevékenységet. Erről a „hatáskörbeli” problémáról később még szeretnék bővebben szót 
ejteni. 

A beteg  hívő  testi  és  ezzel  összefüggésben  lelki  körülményeinek mérlegelése  illetve 
figyelembevétele  és  megjobbítása  után  a  lelkipásztor  elkezdheti  jövetelének  valódi  célját 
megvalósítani: lelki enyhülést hozni a szenvedőre, felkészíteni az esetleges halálra, s katolikusok 
esetében az üdvözüléshez szükséges papi ceremóniákat elvégezni. A lelkiismeretes egyházi szolga 
ebben  az  esetben is  számos  problémával  találja  magát  szemben.  Az  egyik legfontosabb,  s  a 
hozzátartozók közreműködését is igénylő feladat: megóvni a beteget attól a lelki traumától, hogy 
az a lelkipásztor megjelenését a közelgő halál hírnökeként azonosítsa. A kérdésre kitérő írások 
ezért tartják fontosnak azt, hogy a lelkész lehetőleg minden hosszabb ideig tartó betegség esetén 
felkeresse híveit, akkor is, ha az nem feltétlenül végződik halállal. A katolikus papoknak meg kell 
értetniük mindenkivel, hogy a szentségek kiszolgáltatása nem jelenti az ember várható halálát. A 
vallásban való lelki megnyugvás, az isteni akaratba való beletörődés nem csupán a halál utáni 
üdvözülést segíti elő, hanem a testi állapotban is eredményezhet pozitív változásokat: akár lelki 
ösztönzője  lehet  a  betegségből  való  felgyógyulásnak. A beteg  kedélyállapota  javulhat,  a  testi 
szenvedést türelmesebben viselheti, s halálfélelme is enyhülhet, sőt a lelki megnyugvás által akár 
még a gyógyszerek iránti fogékonysága is nőhet15. Amennyiben a papot a hozzátartozók csak az 
utolsó pillanatban hívják el, s nincs meg a megfelelő felkészítéshez szükséges átmenet, a haláljós 
szerepébe belekényszerülő lelkipásztor látogatása akár a beteg halálát is siettetheti. Ezért nagy 
szerep hárul a betegek hozzátartozóira, akik megértethetik rászoruló szeretteikkel, hogy a pap 
látogatása saját érdeküket szolgálja, a halálra való felkészülés pedig egy egész élet feladata.

Ehhez kapcsolódik az a – ma már orvosetikai – kérdés, hogy ha már biztosnak látszik a 
betegség  halálos  kimenetele,  ki  legyen  az,  aki  a  beteggel  közli  a  várható  halál  tényét. 
Tulajdonképpen a forrásainkat író, az egyházi vagy az orvosi hivatást választó szerzők egyaránt 
megpróbálják ezt a problémát másra hárítani. Az orvosok nem szívesen kérdőjelezik meg saját 
létjogosultságukat azzal, hogy közlik: nincs segítség16, a lelkipásztorok pedig inkább a reményt 
meghagyó lelki  vigasznyújtást tartják  kötelességüknek17.  A halál  időpontja  nem lehet  teljesen 
biztos, sorsunk Isten kezében van, s nem szabad a halálfélelmet felkeltve elvenni a betegtől azt a 
reményt, amely képessé teszi elviselni szenvedéseit.  „Majd minden betegek, habár már a` sír` 
szélén állanak is, a` nem sokáiglani javulás` kisebb vagy nagyobb reményével hizlalják magokat; 
habár a` halál` üdőpontja jelen lenne is, azt nekik nyilvánitani tilos, mert az által a` beteg nem 
kevésbé ijed meg, és gyakorta hamarébb hal meg”18 – tolmácsolja Vering gondolatait Grünvald 
Pál 1844-ben. Az orvosok és a lelkipásztorok nagyrészt egyetértenek abban, hogy a leghelyesebb 
az lenne, ha a beteggel a közeli hozzátartozók, a családtagok tudatnák a rossz hírt, hiszen a beteg 
könnyebben tudja elfogadni a megmásíthatatlant egy olyan ember szájából,  akiről tudja, hogy 
szereti,  s  az  a  gondoskodás  leple  alatt  mintegy a  bölcs  előrelátás  ürügyén, a  beteg számára 
nélkülözhetetlenül szükséges remény meghagyásával képes ezt a feladatot teljesíteni: „… az ő 
szájából  örömestebb  hallandja  azt  a  beteg:  mert  tudja,  hogy sorsában  ezek  osztoznak,  élete, 
egészsége, valamint lelki üdve iránt is a leggyöngédebb részvéttel vannak.”19.

A lelkipásztornak  gyakorlatilag  két,  látszólag  egymásnak  ellentmondó  feladatot  kell 
megoldania. Egyfelől a halálfélelmet csillapítva vigaszt kell nyújtania a betegnek, s erősítenie azt 
a reményt, amely a halál órájának bizonytalansága által képes fenntartani az életerőt, másfelől fel 
kell készítenie őt az esetleges halálra. Ez az anomália feloldható, ha a lelkiatya a halálfélelmet a 
túlvilági boldogság képével ellensúlyozza, a hit tükrében az élet magasztos végcéljaként tüntetve 
fel a halált, miközben hangsúlyozza azt, hogy ennek órája bizonytalan, Isten akaratától függő, s a 
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beteg lelki békéje ezen akarat elfogadásával megteremthető. De hogyan, milyen módon közölje a 
lelkipásztor  a  vallás  –  itt  részletesebben  nem elemzett  –  igéit  a  beteggel,  a  haldoklóval?  A 
lelkésznek olyan magatartást kell tanúsítania, mely minden tekintetben igazodik a beteg fizikai- 
és lelkiállapotához. A legfontosabb tényező: a bizalom megnyerése, mely által olyan súlyos lelki 
konfliktusok  is  terítékre  kerülhetnek,  amelyek feloldása  a  beteg  pszichikai  állapotára  pozitív 
kihatással  lehet.  A lelkésznek mindig  úgy kell  viselkednie,  hogy a  rászoruló  hívő számára a 
pártatlan,  érdek  nélküli  barátot  jelentse,  aki  békítő  és  bátorító  szavaival  mindenben  a  beteg 
érdekét képviseli.  Ezért  már az is  fontos,  hogy a lelkipásztor hogyan lép be a szobába, mert 
viselkedése az első pillanattól kezdve determinálja hívével való későbbi kapcsolatát. Nyugodt 
arccal, komolyan és derülten nyisson be, lélekjelenlétét akkor is megőrizve, ha esetleg a betegség 
vagy a haldoklás látványa önnön lelkivilágát is megviseli, mert a lelkipásztornak is próbatételt 
jelent szembenéznie mások nyomorúságával, a halállal, hisz emberi mivoltát ő sem tagadhatja 
meg. Neki is meg kell érnie a feladathoz, lelkileg megedződni, s tudnia kell feldolgozni az őt ért 
benyomásokat, mint ahogyan erre Stöhr Ágoston is rámutat: „Különösen a haldoklónak képe az, 
mi az ujoncot nagyon felizgatja, s őt napokon át képzeletében és álmaiban üldözi.”20. Próbáljon 
bizalmas közelségbe kerülni a beteghez, de ezzel együtt ügyeljen a fertőzés veszélye miatt saját 
egészségének megóvására is.  A pap hangja legyen nyugodt,  erőteljes, ne beszéljen halkan, ne 
járjon  lábujjhegyen,  nehogy  a  súlyos  betegség  benyomását  keltve  felizgassa  a  beteget.  A 
legfontosabb  szabályok egyike,  amit  be  kell  tartania:  soha  ne  fárassza  ki  a  beteget.  Rövid, 
célirányos mondatokkal  közölje  mondanivalóját,  a  ceremóniákat  minden felesleges  körítés  és 
gesztus  nélkül  végezze  el  figyelembe  véve  a  betegségben  kimerült  test  lélekre  gyakorolt 
kihatásait.  A látogatás  rövid  és  tömör  legyen,  ne  erőltesse  meg  a  beteget,  inkább  megfelelő 
pihenőidő  biztosítása  után  egy újabb  vizit  alkalmával  kell  folytatni  az  esetleg  félbeszakadt 
gondolatmenetet. A tömörség és a célirányosság különösen akkor fontos, ha már nincs elég idő a 
halálra való felkészítésre, a haldokló beteg apátiája, környezete iránti érzéketlensége már úgysem 
teszi lehetővé a teljes, kétoldalú kapcsolat kialakítását. A lelkipásztornak ebben az esetben nem 
annyira  kommunikatív  készségét,  inkább  jelenlétének,  imáinak  megnyugtató  jellegét  kell 
kiaknáznia,  képviselve  a  haldoklást  megkönnyítő  vigasztalást  és  a  halál  méltóságosságát. 
Figyelemmel  kell  lennie  a  haldokló  hozzátartozóinak  fájdalmára,  mely  a  halál  beállta  után 
legfőbb  feladatává  válik.  Mindemellett  figyelmeztetnie  kell  híveit  arra  is,  hogy a  holttestet 
legalább 24 órán keresztül hagyják az ágyban, a meleg szobában, ne kezdjék azonnal vetkőztetni, 
mert ha a halál esetleg mégsem valóságos, akkor a test kihűtése által akár szeretteik igazi halálát 
is  okozhatják.  (A halál  legbiztosabb jelének csak a  test  rothadási  folyamatának megindulását 
fogadták el ebben az időben.)

Az eddigiekben áttekintettük azokat a tudnivalókat, amelyeket a lelkipásztoroknak a 18. 
század  végétől  kezdődően  előírtak  a  betegekkel  és  haldoklókkal  való  foglalatosságuk 
hatékonysága érdekében, de még mielőtt szót ejtenék arról is, hogy milyen utasításokat kellett 
betartaniuk  az  egyház  szolgáinak  saját  egészségük  megőrzése  céljából,  visszatérnék  arra  a 
problémára,  mely a  lelkipásztorok  orvosi  kérdésekbe  való  beleavatkozásának  kompetenciáját 
érinti. Forrásaink szerzői általában egyetértenek abban, hogy mind a papi, mind az orvosi hivatás 
egész embert kíván, s a tanulmányok oly bőségesek, hogy mindkét „szakma” ismeretanyagát nem 
lehet úgy elsajátítani, hogy az egyik vagy másik rovására hiányosságok ne lépjenek fel, „…mert 
veszedelmes, sőt majd nem lehetetlen a` lelkészt `s orvost, egy személyben egyesítni”21. Ezért óva 
intenek  attól,  hogy  a  lelkipásztor  orvosnak  képzelje  magát,  s  kontár  szinten  gyógyító 
tevékenységbe  kezdjen22.  A  tökéletlen  ismeretek  károsnak  bizonyulhatnak  élet  és  halál 



kérdésében, az avatatlanok kezében a gyógyszerek tőrré válhatnak. „Ha orvost lehet kapni, maga 
a` lelkész ne gyógyítson; ott is, hol orvos nincs, csak olly orvosi javaslatokat tegyen, mellyek 
később  is  lelkiismeretét  nem  háborgatják.  Szép,  ha  a`  lelkész  orvosi  ismerettel  bír,  de  az 
hivatására  nem  tartozik.”23 A  lelkipásztor  legfeljebb  tanáccsal  szolgálhat  olyan  esetekben, 
amelyeknél biztos abban, hogy a javallatai a beteg kárára nem válnak, de mihelyst a kezelést egy 
orvos  átveszi,  a  gyógymódba  beleavatkoznia  nem  szabad.  A  lelkipásztornak  kötelessége 
mindenben együttműködni az orvossal, felülbírálatát, kritizálását kerülnie kell, inkább erősítenie 
kell a beteg bizalmát orvosa iránt, s az utasítások betartására ösztönözni. Az orvosnak és a papnak 
– különösen a halálos ágy mellett  – össze kell fognia, barátként kölcsönösen segíteni egymás 
munkáját, mert „Midőn a betegség által meggyöngült porhüvelyt már-már áttörni készül a lélek, a 
szenvedő tévedező tekintete ugyanazon mohósággal keres a lelkipásztorban, mint az orvosban 
barátot; s hányszor tekint felváltva azokra, kik fájdalmának szemtanúi s kik, mint bajtársak, közös 
kedvel fáradnak védenczök megmentésén.”24. Gyakorlatilag a haldokló beteg gondozása esetén a 
vallás képviselőinek azt a szerepet kellett ellátniuk, amelynek lélektani részét ma – részben – a 
kórházi pszichológusok vették át. 

A közegészségügyi  ellátás  kiépítettségének  növelésével,  színvonalának  emelkedésével 
párhuzamosan  a  lelkipásztorok  mindinkább  elvesztik  azt  a  jogot,  hogy  a  gyógymódok 
tekintetében  orvosi  tanácsokkal  szolgáljanak,  viszont  még  sokáig  megtartják  azt  a 
műveltségükből adódó „privilégiumot”, hogy közvetlen életveszély esetén az elsősegélynyújtás 
szabályai szerint  járjanak el.  Erre akkor van szükség,  ha a beavatkozás sürgőssége nem teszi 
lehetővé az orvos megérkeztének megvárását (főképp tetszhalált előidéző hirtelen halál esetében). 
A bécsi Magyar Kurirból értesülhetünk például egy ilyen esetről, amelyből megtudhatjuk, hogy 
1804-ben  egy Bodon  nevű  faluban,  ahol  egy dohos  búzásverembe  fulladt  Zsembery Miklós 
urasági bérese, Szeleczeni Ferdinánd evangélikus prédikátor két órával az eset után kísérletet tett 
a holt  felélesztésére,  s fáradozása sikerrel  járt:  „… három fertály óra múlva […] a' meg hólt 
szemeit fel nyitotta, és mogorva így szóllott: Haggyatok nékem békét, hadd aludgyam tsendesen. 
[…] Ezen papi embernek nagy ditsiretire szolgál az is, hogy ő Siléziában laktakor három vizbe 
fulladt embert elevenitett meg.”.25 A nevezett lelkész Németországból hozta magával életmentési 
tapasztalatait,  amelyeket  sikerrel  alkalmazott,  olyannyira,  hogy  a  Magyar  Kurir  dicséretes, 
követendő  példaként  állította  olvasói  elé  az  ismertetett  esetet.  Az  életmentési  kötelezettség 
elrendelésének26 hatékonysága a népfelvilágosító tevékenység függvénye, s a klerikus rétegnek – 
közvetítő  szerepéből  adódóan –  még sokáig  fel  kell  vállalnia  azt  a  feladatot,  hogy az  isteni 
akaratot megmásíthatatlannak tartó nép körében bizonyítsa a Segíts magadon, s Isten is megsegít! 
közmondás  „gyógytani  alkalmazhatóságát”.  A  terhesen  elhunyt  asszonyokon  végzendő 
császármetszés szükségességéről kialakult nézetre korábban már utaltam, itt csak annyit tennék 
hozzá, hogy ezt az eljárást csak kivételesen ritka esetben javallják, s tartják megengedhetőnek a 
papok számára orvosaink. 

A betegek,  a  haldoklók  látogatása,  a  szenvedőknek  nyújtandó  lelki  vigasz,  s  a  lélek 
előkészítése a vallás nevében a „jó és szép halálra” az egyház szolgáinak legfőbb kötelességei 
közé tartozik. Ez a csöppet sem veszélytelen feladat nemcsak teológiai, lélektani felkészültséget 
kíván  a  lelkipásztortól,  hanem az  egészségügyi  rendszabályok lelkiismeretes  betartását  is.  A 
betegekkel való foglalkozásból adódó fertőzésveszélynek legfőképpen az orvosok és a lelkészek 
vannak kitéve, s ez nemcsak a járványok esetén igaz. Az orvostörténet számos olyan művet ismer, 
amely már tárgyalt korszakunk előtt is foglalkozik a különféle járványos megbetegedések (főképp 
a pestis) alkalmával betartandó preventív rendszabályokkal27,  de a lelkipásztorkodástanok és a 
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medicina pastoralisok is  nagy súlyú kérdésként  tárgyalják. A protestáns és  a  katolikus írások 
egyaránt figyelmeztetnek arra, hogy a lelkésznek az életveszély árán is kötelessége teljesítenie 
feladatait, viszont a protestáns szerzők, akiknek az utolsó szentségek kiszolgáltatására nem kell 
tekintettel lenniük, bizonyos engedményeket tesznek lelkészeik számára. Például Tóth Ferenc írja 
azt,  hogy ragadós  nyavalyák  esetében  jobb  ha  a  lelkész  nem látogatja  meg  a  beteget,  mert 
valószínűleg már úgy sem tehet érte semmit, viszont ha egészségét kockáztatja, az eklézsiának 
nagyobb kárt okoz halálával28. 

A  test  egészségének  megőrzése,  s  ezzel  együtt  az  élet  meghosszabbítása  –  a  régi 
aszketikus  elképzelésekkel  ellentétben  –  Isten  iránti  kötelessége  a  lelkipásztornak  is.  Az 
életmódbeli  szabályok  betartása  képezi  azt  az  egyensúlyt  az  emberi  szervezetben,  amely 
ellenállóvá teszi a betegségekkel szemben, azonban a lelkésznek azokat az óvintézkedéseket is 
meg  kell  tennie,  melyek  csökkentik  a  fertőzés  veszélyét.  Amikor  a  betegszoba  higiéniai 
körülményeinek  javításáról  esett  szó  a  beteg  testi  szükségleteinek  kielégítése  kapcsán,  nem 
beszéltem ennek a  tevékenységnek arról  a  másik  céljáról,  amely a  lelkipásztor  egészségének 
megóvására irányul. A szellőztetés,  a fertőző anyagok eltávolítása,  a  beteg és a szoba tisztán 
tartása a kórokozók jelenlétét csökkenti, az ecet s más illóanyagok párologtatása, füstölése – a 
régi elképzelések szerint – a levegő tisztításával semlegesíti ezeket. A fertőzések fő okaként a 
belégzés,  a  testi  érintés  általi  átvitelt  tartván a  felelősnek a  lelkészek számára előírják,  hogy 
lehetőleg  az  orrukon,  s  ne  a  szájukon  keresztül  vegyenek  levegőt,  amely elé  esetleg  ecettel 
átitatott  zsebkendőt is  tarthatnak. Beszélgetés közben fejük kerüljön a beteg feje  mögé, hogy 
annak lélegzetét ne leheljék be. A szájukban összegyűlt nyálat ne nyeljék le, hanem köpjék ki. A 
pap a sietségtől kiizzadt testtel, kapkodó lélegzettel ne menjen be a szobába, s óvakodjon attól is, 
hogy a  hidegből  minden  átmenet  nélkül  fűtött  helyiségbe  lépjen,  mert  a  nedves,  izzadt  bőr 
könnyebben magába szívja a fertőzést.  Gondoskodnia kell  arról is,  hogy egyék, mielőtt útnak 
indul, hiszen éhgyomorral, fáradtan jobban ki van téve a veszélynek. Lehetőleg csak az éppen 
szükséges időtartamot töltse a betegnél, akinek testét – fertőző betegség esetén – ne érintse. A 
katolikus  papoknak a  szentségek feladásánál  is  tekintettel  kell  lenniük  néhány fontos  előírás 
betartására. Már a korai írásokban is feltűnik az a tanács, hogy a fertőző beteg szentelt olajjal való 
megkenésekor  lehetőleg  csak  vattával,  vagy nagyon  fertőző  esetekben  egy pálcikára  csavart 
vattadarabbal érintsék a beteget. Ha mégis az ujjukat mártják a szentelt olajba, akkor a ceremónia 
után azt erősen dörzsöljék le kenyérbéllel vagy sóval. A bakteriológiai kutatások eredményeinek 
széles  körű  elterjedése  után  kezdenek  nagyobb  hangsúlyt  fektetni  arra,  hogy  mivel  a 
mikroorganizmusok  az  olajban  buján  tenyésznek,  fontos  az  olajba  mártott  vattát  minden 
alkalommal kicserélni, nehogy a szentelménybe baktériumok kerüljenek. Felhívják a figyelmet 
arra is, hogy a használt (korábban steril) vattát el kell égetni, s ügyelni kell arra is, hogy a pap 
kezén  ne  legyenek  a  kórokozók  behatolására  alkalmas  sebek,  horzsolások.  A  karbolsavas 
kézmosás nemcsak az orvos, de a pap kötelessége is29. A betegek, haldoklók látogatása után a 
lelkipásztor sétáljon egy nagyot, tüdejét jól szellőztesse ki, s hazaérvén tisztálkodjon meg, száját 
öblítse ki, s váltson ruhát. A fertőzéstől való félelem elősegíti a betegségre való hajlamot, ezért 
imával s az Istenbe vetett erős bizalommal kell edzeni a lelket a nyugodt, tartózkodás nélküli 
viselkedésre, mely jobban megóvja a papot a pszichéje által befolyásolt testi behatásoktól. 

A betegek és a haldoklók gondozása kapcsán előírt szabályok és jó tanácsok. összegzése 
alapján világossá válik, hogy a 18. század második felétől kezdődően az egyház szolgálóinak 
tevékenysége már nemcsak a vallás szempontjai alapján értékelődik. A lelkipásztor a 
közegészségügyi feladatok ellátásában is aktív szerepet vállal, és közvetítőként kap jelentőséget 



az elmaradottabb vidékek s rétegek műveltségi nívójának emelésében, a felvilágosult eszmék 
terjesztésében. Amikor az orvostudomány fejlődésével párhuzamosan az élet és halál 
mibenlétének problémáját feszegető kutatások a figyelmet a halállal és haldoklással kapcsolatos 
kérdésekre terelik (pl. a biztos halál jelei, a tetszhalál jelensége, a holttestek tárolásából adódó 
fertőzésveszélyek stb.), közegészségügyi érdekekből a halál és a temetés lassan kezd az állam 
felügyelete alá kerülni. Az évszázadokon keresztül a halál felügyeleti jogát gyakorló egyház 
szerepe részint meggyengül (pl. a temetkezési rendszabályok állam általi szigorítása, a halottkémi 
rendszer kiépítése stb.), részint új elemekkel, árnyalatokkal bővülve gazdagodik is. A 
lelkipásztorok feladata már nem csupán teológiai kérdésekre korlátozódik, hanem mintegy állami 
hivatalnokokként a rendszabályok betartásának ellenőri tisztét is gyakorolják, és 
tevékenységükkel az orvosi alapellátás megoldatlanságának hiányában bizonyos mértékben 
felvállalják az egészségügyi hatóságok, az orvosok szerepkörét. A testi, a lelki és a vallási 
tekintetben összefonódó komplex feladatkör természetesen az idők folyamán a közegészségügyi 
viszonyok rendeződésével párhuzamosan redukálódik, de az az igény, amely az emberi lélek jobb 
megismerése érdekében az orvostudomány eredményeinek felhasználására irányul, jelentőségéből 
mit sem veszít. A lelkipásztorok betegek és haldoklók gondozása kapcsán végzett munkájának 
minősége és a vállalt feladatok sokrétűsége sokat köszönhet annak, hogy a medicina és az egyház 
szolgálóinak együttműködése egymás tevékenységének tiszteletben tartásával alapot és ösztönző 
erőt nyer abból a törekvésből, hogy a lelkészek közvetítő szerepet játsszanak az orvosok és a 
rászorulók között. Az orvostudomány eredményeire való odafigyelés sok tekintetben 
megváltoztatja az egyház halállal kapcsolatos nézeteit is. Gondolhatunk itt akár arra , hogy a halál 
folyamatként való meghatározása, a később klinikai halálként definiált állapot felismerése az 
utolsó kenet feladásának – egy időintervallumon belüli – „post mortem” lehetőségét is felveti30, 
vagy arra, hogy a reanimáció, ami az isteni akaratba való beletörődés ellenében beavatkozik a 
halál folyamatába, elfogadottá válik. Bár tagadhatatlan, hogy nem minden nehézség nélkül megy 
végbe ez a változás, hisz előfordul például, hogy az orvosok a papok tudatlanságára 
panaszkodnak31, és a lelkipásztorokat is éri sérelem, mikor az orvosok a kórházakból való 
kiszorításukkal akarják tevékenységüket korlátozni32. Viszont írásaink tanúsítják, hogy a 
természettudományos műveltséget feltételező gyógyászat és a vallás látszólagos ellentéte mind az 
orvosok, mind az egyháziak részéről feloldható, s szoros barátságban állóként ismerhető el. A test 
és a lélek állapotának kölcsönhatása feltételezi a „földi” és „égi” segítségnyújtás szükségességét, 
amely a haldoklás pillanatában körvonalazódik a legélesebben és legnyilvánvalóbban. Így 
gondolkodik erről Arányi Lajos is, aki orvosi hivatása fontos részének tartja, hogy a 
lelkipásztorokat orvosi ismeretekkel segítse munkájuk eredményesebbé válása érdekében33. 
Arányi Lajos súlyos betegsége és öngyilkossági gondolatai szorongatásában, a halál közelében 
ébred rá arra, hogy milyen fontos a hit és az orvostudomány összeegyeztetése, s egyik 1842-es, 
személyes hangú levelében „megvilágosodásáról” ekképp számol be: “De hála az égnek 10 évig 
tartott vallásos tévelygéseim után ismét vissza juték az egyedűl boldogítható hit ölébe, melynek 
üdvárasztó emlőin mint gyermek `s mint serdűlő ifjoncz csüngtem. – - Le esett a` hályog 
szememről `s bizony bizony átlátom hogy az orvosi tudomány a` hittel megferkezhet, sött ez által 
nyeri isteni tudománnyá fölszenteltségét. – Be szép midön a számtalan csábok hálói közt bátron 
lépdell a` vallásos orvos mert azt akarja, és hiszi hogy bírja sértetlen hagyni az ellenőrködés 
nélkűl reábizott tisztaság gyémántjait.”34. 
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