
RIBÁR JÁNOS 

A halál teológiája 

A legfontosabb feladatok egyike szemantikai: a kulcsfogalmak jelentésének tisztázása. Mit jelent a halál? 
Mit jelent a teológia? S akkor mit jelent a halál teológiája? Magyar nyelvünk definíciós nehézségeket 
okozva gyakorta magától értődő természetességgel használ fogalmakat, amelyek jelentéstartalma nem 
egyértelmű. Ilyen fogalom jelen esetben a „halál" is, amit pedig a lehető legtermészetesebb módon 
szokás alkalmazni. A természettudományos igényű és empíriákra támaszkodó gondolkodás a halálról 
nem tud semmit. A legtöbb, amit tud: a halál beálltának pillanata, a végső pillanat regisztrálása. A halál 
beálltának orvosi definíciója körül is vannak viták, tekintettel arra, hogy az élet és a halál sokkal 
szorosabban függnek össze egymással, semmint a kettő szétválásának pillanatát könnyedén meg lehetne 
állapítani. Jelentős segítséget kapunk e tekintetben a modem orvosi technikától: a halál beálltának 
fokozatossága tűnik fel számunkra (szervi halál, centrális halál, totális halál). 

A gondolkodás tisztessége megköveteli fogalmaink körültekintő tisztázását. Óvatosabban kell 
bánnunk közismertnek feltételezett fogalmakkal, mint amilyen maga a halál szó is. Mert a halállal 
kapcsolatosan nem rendelkezünk közvetlen és empirikus tapasztalatokkal. Amit mi ismerünk, az a 
ha ldok l á s folyamata, de nem maga a halál! Tehát ezt a kettőt feltétlenül meg kell különböztetnünk 
egymástól. A haldoklás: a halál előtti fizikai-pszichikai folyamatok összessége. Az egyik az út, a másik a 
cél! Tehát nem a halál valóságáról rendelkezünk - tudományos értelemben - információkkal, csak a 
végleges halált megelőző életfázisról. Mi csak az élethez férünk hozzá! Éppen ezért itt - szigorúan 
természettudományos értelemben - nem nyithatunk vitát a halál utáni valóságról. A halál előtti néhány 
pillanatba van betekintésünk, de már a halál utáni valóságról nem kapunk megbízható információkat. 

Technikai előzetes: a halál gyakorlati teológiája kettős forrásból merít: egyrészt a halál teológiájában 
felvázolt forráson tájékozódik, másrészt az empirikus kutatás eredményeinek kritikusan analitikus 
felhasználása jelent a számára nagy segítséget. Vagyis a halál gyakorlati teológiája azt a kérdést teszi fel, 
amit e téma híres kutatója könyvcímben adott meg. Was können wir noch tun? Még mit tehetünk?1 

Kettős jelentősége lehet mindannak, amiről itt szó van: 1./ mivel járulhat hozzá a halál ideológiája 
gondolkodásunk eligazodásához és 2.1 milyen gyakorlati haszna lehetséges mindennek? 

A halál teológiája - a halál bibliai értelmezése 

A bibliai halálértelmezések egyetlen és kizárólagos célja: segítséget nyújtani a kiszolgáltatott, mulandó, 
bűnös2 ember számára a halál kikerülhetetlen tényével szemben. Kevésbé cél a haldoklás menetének 
mederben tartása, de az eredeti cél indirekt módon hatással van a meghalás folyamatára. Mert a pozitív 
totális thelosz, a legvégső cél az egész életre, és annak legvégső stádiumára is visszahat. 



A szorongatott helyzetben levő embernek segítséget1 kíván nyújtani a Biblia, s az a szellemi háttér, 
aminek a Biblia is köszönheti létét. A Biblia anyagi és nem anyagi dimenziók találkozási pontjainak 
szövegszerű rögzítése. Mivel nemcsak transzcendens, de jelentős evilági feltételek is szerepet játszottak a 
Biblia kialakulásában, ezért a Biblián belül is megfigyelhető a halál értelmezésének kibontakozása. Ezt 
azonban nem fejlődésnek tartjuk, hanem tisztázódási folyamatnak. 

A tisztázódási folyamat három rétege figyelhető meg a Bibliában. 1./ A spirituálisán természetes, 2.1 
az individuális küzdelem és reménység keletkezése (Ószövetség) és 3./ a Krisztus-i bizonyosság 
(Újszövetség). 

1. A spirituálisán természetes 

Az Ótestamentum legősibb halál-definíciója az emberi élet természetes befejezésének különleges 
tartalmát hangsúlyozza. 175 éves volt Ábrahám amikor meghalt, és ezt így fogalmazta meg az ősi 
szentírási szöveg: „meghalt késő vénségében, öregen, betelve az élettel" (1. Móz 25,8.). Nem pusztán 
elmúlt az élet, hanem eltelt, megtelt. Megtelt - egy érési folyamatot feltételez a kifejezés, mintegy 
Ábrahám kinőtte az életet. Egész életében Istennel járt és „kinőtte" az életet. Ahogy kinőjük az óvodát, 
iskolát, kinőjük az életet is. De az érett életről van szó, ami magában foglal egy érettségi folyamatot és 
egy jelentős érettségi szintet. Nemcsak Ábrahámnál találkozunk ezzel a különös, a teljességre utaló 
fordulattal és fogalommal, hanem a nagy királynál, Dávidnál is (1. Krón 29,28-ban, „...meghalt késő 
vénségében betelve az élettel"), valamint a minden idők nagy szenvedőjénél, Jóbnál is (42,17.: „Ezután 
Jób száznegyven esztendeig élt, és meglátta fiait és unokáit negyedíziglen. Öregen halt meg Jób, az 
élettel betelve."). Ebben az ősi értelmezésben a halál nem végzet, hanem beteljesedés.4 Spirituálisán 
természetes a halál: nemcsak egy közönséges elmúlásról van szó, hanem az élet beteljesedéséről. 
Elvégezte a feladatát, lelép a pástról. Átment egy nagy „megérési" folyamaton, végbe ment a nagy 
metamorfózis. Ábrahám élete is erre utal, hiszen Ábrám-ként kezdte, de Ábrahámként fejezte be. Az 
elemek ezt a spirituális fejlődési vonalát figyelhetjük meg a legtöbb jelentős bibliai szereplő esetébenJ 

Tehát többről van szó esetükben, mint hogy véletlenül megszülettek, felnőttek, házasodtak, dol
goztak, családot neveltek, harcoltak és meghaltak. Van egy szellemi fejlődési ív, aminek van egy látható 
kiindulási és van egy beérési, beteljesedési pontja. A „vízből kihúzott" Mózes kiindulási pontja az ökle, 
szellemi kibontakozásának csúcsa a két idő-feletti, ezért kőből levő tábla, s sokféle kitérő után ő is betelik 
az élettel, azaz elvégezte a nagy feladatát. Népe exodusa után az ő exodusa: „.. .az Úr akarata szerint." 
(5. Móz 34,5). Hasonlóképpen szellemi ív, hogy a csaló (=Jákob)-ból Izrael lesz, az elkényeztetett 
fiúcska Józsefből bosszúállás helyett megbocsátani tudó igazi, érett felnőtt ember lesz." Tehát a biológiai, 
társadalmi fejlődés mellett egy különös spirituális fejlődésről van szó, s ebben az esetben „betelve az 
élettel", azaz az érett életről van szó. A közösség vagy a törzs érdekében elvégzett feladat után „betelt az 
élettel", azaz végrehajtotta a rábízottakat, s így valósította meg „önmagát". (Korunk modem lélekgyó
gyászati irányzatai az „önmegvalósítás" programjával részben hasonló irányba tapogatóznak.) 

2. Individuális küzdelem a reménytelenséggel és a reménység keletkezése 

Az itt felvázolt perszonális érési folyamat mellett az érintett ember nagyon szoros törzsi betagolódásban 
élt, azonosította magát a nemzettel, törzzsel, közösséggel. Az individualitás kibontakozása, az egy-én-
iség kialakulása jár azzal a következménnyel, hogy a halál valósága szellemi tövissé lesz. Az egy-én 
emancipálódik a közösséggel szemben, s az ezzel járó terheket is viselnie kell. 

A halál az egyedi én öntudatának kialakulásával válik kérdésessé. Az egyén közösséggel szembeni 
egyenjogúsága, önállósága azzal jár együtt, hogy a közösség megmaradása már nem biztosítja az egyedi 



én megmaradását. Már az egyén számára nem elégséges az, hogy valakik megőrizzék megbízhatatlan 
emlékezetükben. 

így a halál Jób könyvében a „borzalmak királya" lesz (18,14), ami nagyon megrettenti az embert, s 
egy látszólagos rezignáció alakul ki, amikor például a halálban az ember életét földre öntött víznek 
tekintik. „Mert bizonyosan meghalunk, s olyanok leszünk, mint a földre öntött víz, amelyet, ha földre 
öntenek, nem lehet fölszedni." (2. Sám 14,14.: a tekoai asszony biztatja Dávid királyt, hogy azért hozassa 
vissza Absolont a száműzetésből, „mert bizonyosan meghalunk..."). Rezignációs elemeket szép szám
mal fedezhetünk fel az Ószövetségben (Zsolt 103,15kk.: „Az ember napjai olyanok, mint a fíí, úgy 
virágzik, mint a mező virága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni." 
Jób 14,1-2.: „Az asszonytól született ember rövid életű, tele nyugtalansággal, kihajt mint a virág, majd 
elfonnyad, árnyékként tűnik el, nem marad meg." Ugyanez a 90. Zsolt 5k-ban.). Az öntudatra ébredő 
individuum szembesül a halállal, de már belső vágya önmaga megőrzése.7 

A halál „tartományát" nem lehet csupán az élet végére korlátozni, hiszen elővételezett halál is létezik, 
a „relatíve halott lét": betegség, gyengeség, fogság, üldözöttség stb. így érthető néhány zsoltárnak a 
kijelentése, hogy „már a halálban voltam, a Seolban lenn, de az Úr/Jahve kimentett onnan engem." 

Az Ószövetségben egy érdekes és különös jelenség, fogalom a SEOL (nem a szokványos európai 
fogalmakkal kifejezhető túlvilág). Félelmetes, mert ez egy ,,nincs-ország, egy nem létezőén létező, az a 
hely, ahová a halottak kerülnek" Rettenetes, semmi-ország, de paradox nem-létező-léte elrejtetten is a 
létezés utáni vágyakozást jeleníti meg. 

Különbség a görög Hadesz és a héber Seol között jelentős. Az előbbibe van bepillantásunk, az 
utóbbiba semmi. A Hadeszben az egykor itt élt személyek profilját fel lehet ismerni, mert valamiféle 
ködszerű formában felismerhetően léteznek tovább, de a Seolba nem látunk bele. Ennek ellenére - a 
görög gondolkodástól eltérően - nem az ember szubsztanciális valóságáról van szó, ám nem is annak 
megszűnéséről. Az Ószövetségi gondolkodót kevésbé az ember érdekelte, sokkal inkább az emberrel 
törődő Isten. Az Ószövetség embere tisztában volt kicsinységével, jelentéktelenségével, s sokkal inkább 
az őt megsegíteni, megmenteni, vagy meggyógyítani tudó Isten érdekelte. Ezért nem filozofált az ember 
postmortális (halál utáni) valóságáról, elég neki annyit látni, hogy ő az Istennel való kapcsolata által 
létezik, már itt ebben a világban is, és Isten jóságában bizakodva hitt abban, hogy ezt a kapcsolatot Isten 
az ember földi távozása után sem szünteti meg. 

Eleinte a Seolt olyannak tekintették, ahol az ember teljesen kiesik az Istennel való kapcsolatból, s ez 
a teljes megszűnést jelentette. A bibliai gondolkodás szerint az élet feltétele kapcsolatban lenni. A 
reménytelenség eredményeként sajátságos érvelést felvonultató tétel alakult ki, hogy de a Seolban „nem 
emlegetnek téged, ki ad neked hálát a sírban?" (Zsolt 6,6). Még Ézsaiásnál is előfordul: „Felbomlik a 
halállal kötött szövetségetek, és nem marad meg egyességetek a holtak hazájával." (28,18.) „Nem a 
holtak dicsérik az Istent, nem azok, akik a csend hónába tértek." - panaszolja a 115. Zsolt. 17. 

A félelem lényege, hogy a halálban Istentől elszakadva a feledés homálya borul rájuk, de nem az 
emberi feledékenység fájó, hanem, hogy Isten nem emlékezik rájuk, s ez az istentvesztő messzeség, ez a 
már nincs-is-ország, a semmi-lét rettenetes valósága, aminél borzalmasabbat nem is lehet elképzelni: 

„A halottak közé kerülök, mint azok, akik leterítve fekszenek a sírban, akikre nem gondolsz többé, és 
kikerültek a kezedből." (Zsolt 88,6) - ennek a rettenetét, riadalmát a mai, Istent alig ismerő modem 
ember nem is ismeri, mert egyelőre még csak egyoldalú az ember és Istene kapcsolatának megszakítása. 
A mai ember már elég régen szakított Istennel, de még Isten nem szakított velünk, ezért még ennek a 
nagy szakításnak a rettenetét nem is igazán ismerjük. 



Az Ótestamentum szerint az élet bensőséges kapcsolatban van Istennel. Az élet kikutathatatlan 
jelensége Istentől jön, s hozzá tér vissza. A halál tehát nem más, mint az isten-kapcsolat megszűnése, az 
Istentől való elszakadás, s ehhez pedig nem kell a biológiai dimenzióknak is megsemmisülniük. 

Éppen ezért döbben rá az ótestamentumi ember arra, hogy tanításra van szüksége: „Taníts úgy 
számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!" (Zsolt 90,12) ,JKáá tudtomra, Uram, életem végét, 
meddig tart napjaim sora, hadd tudjam meg, milyen múlandó vagyok! íme, arasznyivá tetted napjaimat, 
életem ideje semmiség előtted. Mint egy lehelet, annyit ér minden ember, aki él. Árnyékként jár kel itt az 
ember, bizony hiába vesződik. Gyűjtöget de nem tudja, ki fogja hasznát venni." (Zsolt 39,5kk.) Erre a 
figyelmeztetésre azért van szüksége, nehogy elveszítse az éltető s megtartó istenkapcsolatát, az életet 
biztosító közösséget az Istennel.8 

Összefoglalás: 

Legelőször egy ősi korszakban spirituális természetességgel vették a halált, majd ezt kiegészítette a törzsi 
emlékezet, az individuum kibontakozásával megszólalt a halál láttán a bölcseleti szkepszis, de erre 
válaszolt egy reménység: „Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem te 
maradsz Istenem, örökké." (Zsolt 73,62.) 

Az a „valami", ami a halált túléli, nem valamiféle filozófiai szubsztancia, mint a görögök gondolták, 
hanem az Istennel való közösség ajándéka. Kialakul a következetes ótestamentumi hit, hogy ha egyszer 
az Isten párbeszédet kezdett az emberrel, akkor ezt nem fogja megszakítani olyan „csekélység" miatt, 
mint a halál. Igaz, hogy az ember nagyot vétett mennyei Partnere ellen, és az azóta is következetesen 
folytatott lázadásával (1. Móz 3,1 kk) állandóan kísérletet tesz arra, hogy megszakítsa a kommunikációt 
Istennel, de Isten nem szakítja meg ezt a kapcsolatot vele. 

3. A Krisztus-i bizonyosság 

így érkezünk el az Újszövetséghez, a golgotai kereszthez, valamint a húsvéti feltámadáshoz. A golgotai 
kereszt spirituális tartalma áldozati valósága mellett jelzés-értékű: ilyen halálos mélységig lehajolva jelzi 
Isten, hogy nem akarja megszakítani a kapcsolatot az emberrel, sőt az ember negatív szava ellenére is 
keresi vele a kapcsolatot. 

Nagyon fontos meglátás, hogy a Názáreti Jézus egyetlen egyszer sem adott helyszíni beszámolót az 
odaátról, nem kápráztatta el és nem szédítette tanítványait semmiféle színes, orális vagy egyéb 
harmonikus valóság felvázolásával, csupán megelégedett azzal a ténnyel, hogy annak létét határozottan 
jelezze. Hiszen végrendelet, testamentum értékűek azok a szavai, amelyeket közvetlenül a kereszt 
„tövében" mondott szorongó tanítványainak: „ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és 
higgyetek énbennem, az én mennyei Atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, megmondtam 
volna nektek..." (Jn 14,1 kk). S még hozzá tett néhány szót arról, hogy ő elkészíti számunkra ezt a helyet 
(értve alatta a golgotai kereszten bemutatandó, szeretetből fakadó áldozatot). 

Innen folytatva már az eszkatológiába lépnénk át, ami természetesen összefügg a halál teológiájával, 
de olyan területre vinne bennünket, ami feltételezné az apokaliptika alaposabb ismeretét és tárgyalását, és 
most ebben az összefüggésben szükségtelen. (Forrásmű: Helmut Thielicke: Leben mit dem Tod, 
Tübingen, 1980.) 



A halál gyakorlati teológiája 

A „mi a teológia?" kérdéssel összefüggésben: az elméleti kérdéseket tisztázó teológiai diszciplínák 
mintegy előkészítik az anyagot a gyakorlati, vagyis az alkalmazott teológia számára. A halál gyakorlati 
teológiáját ebben az összefüggésben a poimenikai (lelkigondozói) szempontból vesszük figyelembe, 
azaz a konkrét és személyes lelkigondozás, lelki ápolás felől nézve." (A gyakorlati teológia itt röviden 
említett területeit nem lehet és nem is szabad mereven elválasztani egymástól, de ennek tisztázása 
teológiai belügy, ettől most el kell tekintetnünk.) 

A gyakorlati teológia poimenikai speciális területe évtizedekkel ezelőtt találkozott különféle lélektani 
iskolák felismeréseivel, s azok eredményeit analitikus és kritikai alapossággal igyekezett és igyekszik 
feldolgozni10, így alakult ki a modernebbnek tűnő kifejezés: „pastoral-pszichológia", a lelkipásztorkodás 
lélektana (a./ a lelkipásztorok felé irányuló lelkigondozás, b./ a lelkipásztorok lelkigondozói gyakor" 
lata)." Ez azt jelenti, hogy egyrészt szükséges és elhanyagolhatatlan a teológiai felkészítés, másrészt 
viszont a modem lélektani iskolák eredményeinek rendszerezett, analitikus ismertetése, sőt begyakorlása 
(klinikai keretek között). 

A halál összefüggésében - a biblikus információkon túl - is nagyon sokat tanulhatott a gyakorlati 
teológia a halálkutatástól. Témánk összefüggésében három jelentős területen gazdagodott a gyakorlati 
teológia tudománya: \.i a gyógyíthatatlannak tartott betegek lelkigondozása, 2./ a haldoklók lelki 
elkísérése, 3./ valamint a gyászolók lelkigondozása. A lélektani kutatások jelentős mértékben járultak 
hozzá ahhoz, hogy a lelkipásztor a Biblia üzenetét megfelelőbb módon közvetíthesse a bajba került, 
szorongásos helyzetbe került ember számára. (A thanatológia, a halállal foglalkozó tudomány különféle 
ágai, mint thanatopszichológia1", reanimációs kutatások.) 

i . / A gyógyíthatatlannak tartott betegek lelkigondozását jelentős mértékben segítette elő a 
lélektani fázisok megismerése. Ezeknek, a természetesen nem mereven kezelt fokozatoknak ismerete, 
jelentős mértékben segíti a lelkipásztort abban, hogy valóban támogató szolgálatot végezzen. A 
lelkipásztornak tudnia kell, hogy helyette senki nem végzi el speciális feladatát, mivel az még felté
telezhető, de a gyakorlat még ezt is cáfolja, hogy megfelelő pszichoterapikus ellátásban részesül a 
gyógyíthatatlan beteg, de a lelkipásztor ennél jóval többet adhat, ha érti a dolgát, mert a távolabbi valóság 
felé nyitogatja az érintett szemét. A világi, orvosi kezelés segítséget adhat a problémák kimondásában, de 
azt a spirituális távlatot, aminek lélektani eszközökkel is bizonyíthatóan pozitív hatása van, csak lelkész 
adhatja meg, mert - ha ez a hivatása - akkor ő van tisztában a kérügmatikus (igehirdetői)és a liturgikus 
(szentségi cselekmény) dimenziókkal. Amíg nem ismerhette a pszichés folyamatokat, addig fenn állt a 
nagy veszély és kísértés, hogy a lelkész ezeket az elemeket (ige, szentség, imádság, áldás) önmagában 
véve, önmagáért alkalmazta, mintegy függetlenül a betegtől, és ezért hatott idegenül, s éppen ezért 
csökkent le az utóbbi évszázadban és évtizedekben az ekléziogén lelkigondozás. Ugyanis ezt nem a 
világi pszichoterápia szorította ki, a páciensek nem azért fordultak el az egyházi lelkigondozástól, mert a 
világi hatékonyabb lett volna, hanem mert idegenül élték meg az ekléziogént. Ott ált velük szemben „a 
pap", aki valamit celebrált, ami feszültségükön nem sokat, vagy semmit sem segített, de nem azért, mert 
a „portéka" rossz lett volna, hanem mert a felkínálás volt rossz. Mintha a szomjas embernek enni 
adnának, az éhesnek inni, a hidegtől reszketőnek jeges teát, a hőségtől szenvedőnek pedig takarót... 
mindegyik „adomány" jó önmagában véve, de nem mindegy, hogy mikor kinek adjuk. Ezért fogadhatta 
hálával a modem poimenika a halálkutatás minden eredményét, mert így megismerkedhetett a belső lelki 
folyamatok fázisaival, folyamataival, legyen szó bármelyik, egzisztenciánkat megrázó élménysorozatról. 
Ebben az esetben a gyógyíthatatlannak tartott betegekhez való viszonyulást segítette elő a lelki folyama
tokban felfedezhető (dinamikus) fázisok leírása: 



La./ a tagadás: a betegségre reakció, hogy tagad, de a közelgő halál gondolata kínozza, s köny-
nyítendő magán menekülési kísérleteket tesz, s ebben a helyzetben könnyen elszigetelődik, és rettenetes 
teher a magány érzése, l.b./ a düh: fázisában érthetetlennek tűnik fel számára a „miért éppen én?" 
kérdése, s kezelendő agresszióval állunk szemben, 1 .c./ alkudozás Istennel, emberekkel, sorssal, célok 
kitűzése - ami nem egy esetben valóban meghosszabbította a beteg életét, Ld./ a depresszió, ami a 
legtöbb veszélyt rejti magában az elmúlt időszak sikertelen küzdelmei okozta csalódások miatt. A 
lelkipásztori vigasztaló, feloldó szó jelentősége ebben a fázisban felbecsülhetetlen értékű, és végül 1 .e./ 
az elfogadás fokozata. 

A fázisok minél részletesebb ismerete jelentős mértékben segíti a lelkipásztort. 
2.1 A reanimációs kutatások teológiai értéke nem a transzcendentális valóság igazolásában van, 

hanem az intrapszichés (belső lelki) folyamatokba való bepillantást teszik lehetővé. Korábban csak 
kívülről láthattuk a meghalás folyamatát, és annak látványa elégé elrettentő és megdöbbentő. A 
reanimációs élményeket összegyűjtő és feldolgozó szakirodalom viszont szondaként bepillantást enged 
az eddig ismeretlen mélységekbe. Kívülről rettenet, belülről pedig mintha új távlatok lehetősége villanna. 
Lényeges megtudni azt, hogy milyen lelki diszpozíció jellemző a haldoklóra: korábban az volt a 
benyomás, mintha fokozatosan csökkenne a fiziológiai tevékenység és egyszer csak végleg leállnak a 
szervek, a szív és az agy, és beáll a totális halál egy utolsó villanással. Ahogy a gyertya is utolsót 
lobbanva kihuny. Itt viszont mintha a csökkenő fiziológiai tevékenységgel párhuzamosan táguló 
pszichikus tevékenységre kerülne sor. 

Ez nem változtat azon, hogy az a terület, amit ez a kutatás elér, még mindig ennek a látható és 
érzékelhető világnak a valósága, még ha nagyon közel kerültünk is a totális és irreverzibilis halál 
valóságához. Ha nem is transzcendentális vonatkozású bizonyítékokról van szó, de tágítandó világképről 
mindenképpen. Át kell(ene) értékelni a hagyományos materialista világképet minimum az ember 
összefüggésében. 

A reanimációs kutatások korábban ismeretlen intrapszichés eseményeket tártak fel, melyek jelentős 
mértékben befolyásolták lelkipásztorkodásunkat. Legérdekesebbek egyike, hogy az öntudatlannak látszó 
haldokló állapot nagyon érzékeny, spirituális értékkel rendelkező benyomást, hatást felvevő állapot. így 
megtanulhattuk, hogy a legvégső időszakban gyakorolt liturgiái cselekmény rendkívül jó hatással van a 
haldokló lelki állapotára. Visszafordult vagy leállt agónia utáni beszámolók egész sorával rendelkezünk, 
amelyek az imádság, kézrátétel, azaz ekléziogén atmoszféra lelket békítő, felszabadító hatásáról 
számoltak be. E pszichés történések tanítása haláltól félő leendő lelkészek felkészítésében nagy szerepet 
játszhat, mert a folyamat megható komolysága és szellemi távlata oszlatja a félelmet és a szorongást az 
ember szívében.'1 

3./ Talán az - egyházban is - egyik legelhanyagoltabb terület a gyászolók lelkigondozása, ápolása. 
Pedig a temetés szertartásával nincs vége a lelki történéseknek, sőt akkor kezdődik igazán a lelki 
küzdelem, amit feldolgozásnak nevezhetünk (gyászmunka). Itt is hálás köszönettel tartozik a gyakorlati 
teológia a lélektani kutatásoknak, melyek hasonlóképpen a gyógyíthatatlan betegek lelki történéseihez, 
fázisokat, fokozatokat írtak le didaktikus szándékkal. 3.a./ a sokk fázisa, 3.b./ a kontroll fázisa, 3.c./ a 
regreszsziós fázis, valamint 3.d./ az adaptációs fázis. 

A gyakorlati teológus a legtöbbször a második fázisban találkozik a gyászolókkal a temetés elő
készítése érdekében. Ebben a szituációban a felkészített lelkész már látja az események kimenetelét. 
Ekkor már eldönthető, hogy szükséges-e utókezelés, vagy természetes módon lezajlik a gyászmunka. 
Lelkipásztori körültekintésre és ismeretre van szükség, ha megakad a gyász menete (például fixálódás, ha 
el sem indult a gyász menete / mumifikációnak nevezik azt a lelki fogást, amikor a gyászoló úgy tesz, 
mintha nem temette volna el a hozzátartozót, s egyéb folyamatok ismerete kikerülhetetlen). 



Modern reflexiók 

M i jön a halál után? 

, JVfi jön a halál után? Temetési számlák jönnek, koporsóért, sírért, halál után jönnek a lakásvásárlók, s 
jönnek a sírkövesek, s kik üzletelni akarnak valamivel ... halál után jön az életbiztosítás" - írja egy 
szarkasztikus stílusban fogalmazó modem költő, Kurt Marti.13 

A modemnek nevezett szellem viszonyulása a halál valóságához: \J a halál banalizálása, trivia-
lizálása, 2./ profanizálása, 3./ deszakralizálása, AJ misztifikálása, sJ romanticizálása stb. A transz
cendencia elvesztése ilyen sablonokra kényszeríti az embert. Kortársaink súlyos küzdelmet folytatnak a 
halállal, mert redukcionista világképpel kezelik ezt a mi véges lényünket lezáró és perfektuáló eseményt. 
Nem az iskolának, hanem az életnek (non scolae, sed vitae) tanulunk. Ha csak az iskolában és az 
iskolának tanulnánk, az előbb utóbb feleslegessé és értelmetlenné lenne. Nem az életnek, hanem az örök 
életnek tanulunk. Ha transzcendencia-vesztésben rekedünk meg, akkor jön a halál elfojtása, 
misztifikálása: vagy előle, vagy „karjaiba" menekülünk. Akkor jön a halál-romantika, a tragikomikus 
„amway nekro-kozmetika". 

Elgondolkodtató: közhelyszerű tétel, hogy amióta ember az ember, azóta küzd a halál gondolatával, 
de ne feledjük, hogy a meghalás kényszerű tudata mellett ott van a tudatában az örök élet gondolata is! 
Nemcsak haláltudat jellemző ránk, hanem az élet élni akarása is. Jelentősége van annak a 
megfigyelésnek is, hogy önmagunkat nem létezőként nem is tudjuk elképzelni. 

Az életről lehet nagyon csüggesztő dolgokat mondani, s ugyanakkor a halálról lehet nagyon derűs 
mondatokat mondani. Lehet rajongani az életért, s megvetni a halált, s lehet fordítva is, megverni az életet 
és várni a halált. Lehet közömbösnek lenni mind a kettővel szemben, érdektelen az élet, de a halál is. A 
bölcsesség viszont az, amikor elfogadjuk az életet, de a halált is. Az elfogadásnak feltételei vannak, 
melyekre kitérni itt nem lehet, azt egy másik dolgozatnak kellene feltárnia. 

Hiszem, hogy szellemi küldetésünk a pozitív megoldások keresése és elfogadása. Mivel a halál
kutatás elsődleges értékét a karitatív-diakóniai dimenzióban látom, ezzel adott a számomra, hogy negatív 
tételekkel operálni lehetetlen. Súlyos betegeket, haldoklókat nihil-re ásító létünk tételével nem lehet 
vigasztalni, az pedig, hogy együtt érző szeretettel bénán, de mi még egészségesen ülünk mellettük, 
inkább bántó és megalázó, semmint felemelő... Csak a reményt lehet megosztani, a reménytelenség 
oszthatatlan, de fertőző, s mint minden betegség személyiséget gyengítő. 

Mi jön a halál után? Nem tudom! Érdekes, hogy aki tudta, a Názáreti Jézus nem részletezte, csak a 
tényét hangsúlyozta lépten nyomon. Már ácsolták a keresztjét, amikor nyugtalankodó tanítványait így 
vigasztalta: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és énbennem. Az én mennyei Atyám 
házában sok hajlék van, ha nem így volna megmondtam volna nektek én helyet készítek nektek..." 
(Jnl4,lkk). 
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