
'!kitárulkozás a másik ember, a többi
ek felé. Az ember társas lény, s a

-személy csak más személyekkel való
közösségben létezhet, mínt személy.

*
"Kozmilkus optimizmus" az, amit

Teilhard képvisel - rögzíti meg Karl
Pfleger a Christlicher Sonntag számá
ra írt, már múltkor is szébahozott
tanulmányában. S ez a "ko:zmlJilkus op
timizmus" kell, hogy mínket is emel
jen. "Sokan, talán nagyon sckan a
legjobb akaratú keresztények között
is súlyosan szerivednek az élet terihe
alatt, egyszerűen azért, mert bíráló és
realisztikus szemmel nézík ,az életet
és Isten hallgatásának visszahatása
ként elvesztették bizalmukat a gond
viselésben. Úgy találják, hogy nem
észlelünk semmit a gondviselésből a
mindennapi életben. Aki azonban jó
zanul gondolkodlk, az tisztában van
azzal, hogy a "gondviselés" nem ta
pasztalati megállapítás eredménye,
hanem hit-tétel. Teilhard gondviselés

-élménye azonban ugyanakkor arra is
figyelmeztet, hogy amit nem láthatunik
a pillanat vagy egy életszakasz, vagy
.akár egy egész emberi élet kis horí-

•

zon t jában, azt meglátjuk a vil:ág és
az emberi lét egészében, azt igenis
megláltjuk a kozmikus horízontban."

Mindig előre, mindig fölfelé - ezt
a mottót választotta Teilhard élete és
műve számára. Legyen a míénk is ez
a mottó. Nem arról van szó, hogy va
laJmi "új kereszténységről" ábrándoz
zunk, hanern arról, hogy higgyük:
semmi. sem lehet közömbös előttünk

és egyházunk előtt, ami az emberrel
kapcsolatos. Mert bízonytalanságok és
kétértelműségek, hibák, sőt bűnök el
lenére is, amik bőven fordulnak elő

a történelemben, az emberek és a né
pek végső soron arra törekszenek,
ami hitünk szerint az idők beteljese
désekor adatik meg nekílk: a tökéletes
boldogságra és békességre.

A keresztény hívő egyidejűen gyer
meke az egyháznak és tagja a társada
lomnak. Nemcsak az a teendője tehát,
hogy hitelesen tanúsítsa az evangéli
umi szeretetet, hanem az is, hogy tel
jes emberi felelősség vállalásával
együtt dolgozzék az összes jóakaratú
ernberekkel az evflágí rendnek és az
emberi közösségnek egyre boldogabbá
és békességesebbé való alakításári.

Az orvosok értésemre adták: testvérem gyógyithatatlan rákbetegségben
"szenved. Azon a véleményen vagyok, hogy kötelességem volna ezt a körül
ményt a betegnek is tudomására hoznom. Családunk tagjai azonban minllen
képpen le akarnak beszélni, többen közülük kegyetlenség'Mk, lelkiismeret
lenségnek tekintenék ...

Kevés az az emlber, aki ne lett vol
na mált' hasonló helyzetben s fel ne tette
volna magának a kérdést, hogy mi
kor cselekszik jót embertársaival: ha
feltárja előtte az igazságot, vagy pe
dig a reménytelen gyógyulással bíz
tatja. Lehet, vagy kell-e az olyan be
teget, akít az orvostudomány jelenlegi
állása szerínt az életnek nem tudunk
már megmenteni, állapotának súlyos-

.ságáról felvílágosítaní j " El kell-e
hangzania előtte is a kemény szavak
nak, amelyeket Izaiás próféta mon

.dott a beteg Ezekiásnak:: "Iintézkedjél
házad felől, mert meghalsz r'
~gy orvos-ismerősöm beszélte el tár

.saságban, hogy rákbeteg testvére előtt

üsmételten a gyógyulás .reményét esíl-

lantotta meg, s nem szólva állapotá
nak súlyosságáról, fájdalomcsillapítók
és bíztató szavak segítségével sikerült
is egyensúlyban tartania a beteg ke
délyállapotát. Pap-testvérünk azonban
- megtudva a valóságot - sürgős fel
adatának tartotta, hogy a beteget fel
világosítsa. Eljárását azzal indokolta,
hogy kötelessége testvérét a jó halálra
előkészíteni. ..Mint az előrelátható volt
- fűzte hozzá az orvos -, a beteg ál
lapota rohamosan romlott s nemsoká
ra meg is halt.« Vajon melyíküknek
volt igaza? Erről indult vita. Az én
nézetem az volt, hogy bízonyos érte
lemben mínd a kettőnek, hiszen egy
képpen legjobb lelkiismeretüket kö
vették.
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A "neves orvosprofesszor. Billroth
mondja el, hogy egy alkalommal bá
torságáról, hősiességéről közismert
magasrangú katona kereste fel. Nyelv
fájdalmakról panaszkodott s kérte a
professzort, hogy csakis az igazságot
közölíe vele, hozzátéve. hogy a hábo
rúban úgyis sokat nézett már szembe
a halálhal. Billroth feltárta -tehát előt

te, hogy betegsége rákos természetű.

A katonatiszt megköszönte az őszin

teséget, elhagyta a rendelőt s nyom
ban levetette magát az emeJ.etről. Nem
volt képes a kemény igazságot elvi
selni ...

Kétségtelen, hogy bárminő beteg
ségről essék is szó, az orvos segitő

készségén túl a betegnek is meg kell
tennie a magáét a gyógyulás érdeké
ben. Az a beteg, aki nem akarja az

, életet, aki önként lemond a gyógyu
lásnak még lehetőségéről is, önmaga
elől zárja el annak útját. Aki lelké
ben "feladja a küzdelmet", testa, fizi
kai erejében is elsorvad. Az élnivá
gy.ás szándéka nem egy súlyos beteg
nek - jóllehet tudatában volt álla
potának - hosszabbította meg életét.
S ezt a gyógyulási szándékot nem fel
tétlenül a "szükséghazugság", a kímé
letes elhallgatás támogatja. Sőt, épp
ezek túlhalmozásának, nem egyszer el
lenmondásos voltának szomorú "ered
ménye", hogya beteg bizalmatlan
lesz, a bizonytalanság miatt idegei las
san felmondják a szolálatot s már
egyenesen megváltásként könyveli el
a biztos rossznak nyugalmat hozó is
meretét. Mímdanmyian "hallottunk már
oly szárialmasan mosolytkeltő esetek
ről, amidőn a beteg a hozzáltartozók
iránti tapíntatból színlelte a tudat
lanságot s a kényszeres színészkedés
saját lelíkí erejét is ielőrölte.

Keresztény embernek azonban soha
sem szabad megfeledkeznie arról, hogy
az isteni gondviselésben a súlyos be
tegségnek is megvan a maga rendel
tetése. Figyelmeztető intés ugyanis,
hogy a földi élet előbb, vagy utóbb,
de egyszer föltétlenül véget ér s ak
kor kezdetét veszi az a "másik",
amelyre egész földi életünkben, de
különösen annak utolsó - olykor na
gyon is rövid szakaszában fel kell ké
szülnünk, Ebben a vonatkozásban te
hát igazat kell adnunk annak a pap
testvérnek, aka abból indult ki, hogy
rnínél tudatosabban helyezi valaki Is
ten kezébe földi életének sorsát, an-
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nál biztosabban remélheti a boldog
örök életet is. A keresztény lelki erős

ség és. bátorság épp az életnek utolsó,
legnehezebb óráiban kell, hogy a lel
Iket feIvértezzék.

Az éremnek azonban másik oldala
is van. Sem az orvos, sem a családta
gok nem vehetik teljesen bizonyosra,
hogy a beteg az igazság elviselésére
kellő lelki erővel rendelkezik. A két
ségbeesés pedig elkeseredésbe, esetleg
eszeveszett öngydlkosságba kergethetí,
következésképp a test halálla mellett
a lelket is veszélybe, esetleg örök ha
lálba döntheti. Ennek a magyarázat
nak hangoztatásával nem kívánunk
az "így is lehet, úgy is" magatartás
mellett foglalni állást s nem szeret
nénk sem a beteg, sem a hozzátarto
zók számára egyaránt súlyos problé
mákat rejtő "majd lesz valahogy" ál
láspontnak szószé'lóivá szegődní. Az
azonban már a fentebb mondottakból
is világosan kitűnik, hogy az ,,agyon
hallgatás", illetőleg a "fejjel a faLnak
menő" kíméleblenül őszinte magatar
tás a beteg lelke és teste számára
egyaránt nagy veszedelmet jelenthet.
A bölcs, mindkét vonatkozásban ki
elégítő magatartásra egy neves orvos
professzor, Arthur Jores nyomán sze
retménk rámutatni. Jores szerint a csa
ládtagok, az orvos és lelkipásztor
együttes feladata, hogy a súlyos bete
get Ielkddsmeretes körültekintéssel ké
szítsék fel a halálra. Na-gy praxisára
hivatkozással vallja, hogy a szeretet
ből fakadó, helyesen értelmezett ta
pintart sdk'IDal eredményesebb és köny
nyebb feladat elé állítja az érdekel
teket, mint azt általában gondolják.

Blső szabélyként hozza fel, hogy az
orvos csakis az emberileg biztos igaz
ság tudatában nyilatkozzék a család
tagok előtt a beteg súlyos állapotáról,
az esetleges életveszélyről. Máso
dikként emljtí, hogy amint az orvos'
az előrelátható életveszélyről meggyő

ződött, a családtagokkal együtt foko
zatosan adja a beteg tudtára állapo
tának komolyságát. Az az elbagatelll
záló, felületes beszédmodor, meflyel
olykor az orvosok, főleg azonban a
hozzátartozók a szó szeros értelmében
megtévesztík a beteget, míndenképpen
felelőtlen, lelküsmeretlen, nagyon is
kényelmes magatartás. Az ilyen beál
lítottság - írja Jores - teljességgel
médtatlan az élet egyik Iegkomolyobb
helyzetéhez. Végezetül a harmadik



szabály: olyan válaszokat kell a beteg
esetleges kérdéseire adni, amelyek éb
ren tartják benne a gyógyulás remé
nyét - tévedni emberi dolog! -,
ugyanakkor azonban állaoota komoly
ságát, esetleges veszélyes voltát is ér
zékeltetik vele.

Valóban, nagy különbség van a kö
zött a két magatartás között, amelyek
egyike "kegyes" hazugságot hazug
ságra halmozva áltat ja, félrevezeti a
beteget, és aközött, amely "nem ront
ajtóstól a házba", vagyis nem tárja
fel ugyan a teljes igazságot, de foko
zatosan megmond minden szükségest
a betegnek. A feltétlen erkölcsi köve
telmény m.ndenesetre az, hogya beteg
észrevegye: földi és örök életének ren
dezhető problémáit idejekorán el kell
rendeznie.

Nemrég egy súlyos betegségből 
minden emberi remény ellenére 
felgyógyult férfi mondotta el, meny
nyire hálás annak a [óbarátjának, aki
kritilkus óráiban így figyelmeztette:
,.Nem vagy közvetlen életveszélyben,
efelől nyugodt lehetsz. Állapotod azon
ban komoly, azért szükség van mín
den testi és lelki energiádra, hogy úr
rá légy a betegségen. Tedd meg, amit
az orvosok: előírnak és akarj meggyó
gyulni. Bizonyos azonban, hegy mín
den beteg annál eflenállóképesebb, mi
nél nyugodtabban és rendezettebben
látja földi és örök sorsát. Ezért szá
madra is bizonyára jót tenne, ha kör
nyezetedben míndent rendbenoznál,
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amit rendezettebben szerétnél látni, s
a szeatségek vételével az örök dolgok
felé is nyugodtabban tekintenél." S
nincs kétségem afelől - folytatta el
beszélését a fellgyógyult beteg -, hogy
testi erőm egyenes arányban gyara
podott lelkem békéjének növeűcedé

sével.

A mí keresztény szemléletünkben
csakis felelőtlen malasztásként lehet
elkönyvelni azt a felfogást, mely meg
kívánja várnd, hogy a beteg úgyszél
'Ján eszméletét veszítse, amely elodáz
mindent addig, mígnern késő lesz. hogy
a beteg elrendezhesse a rendezendő

ket. Az ilyen magatartás sugalmazója
sem a kímélet, sem pedig a részvét,
hanem a nehéz percektől irtózó ké
nyelmesség és szeretetlenség.

Jusson mándig eszünkbe, hogya be
tegség elsősorban magának a beteg
nek legszemélyesebb ügye. Az ember
egészének ügye, testének és lelkének
egyaránt. Fizikai eldenállóképességét
erősíti, vagy éppen gyógyulását segíti
elő, ha lélekben megerősödik - akár
önnön kezdeményezésére, aJkár hozzá
tantozóí segítőikészsége nyomán. Le
het, hogy ezt a felfogásunkat a ki zá
rólag természetes módon gondolkodó
.. józan ész" csak nehezen, esetleg egy
általán nem ,tudja méltányolni. Ne
künk azonban, akuk hívő keresztények
vagyunk, a hit szemével kell látnunk
ezt a dolgot is.

Szennay András

MEGEMLÉKEZÉSEK - JÖKIVANSACOK. Karolikus szellemi és közéle
tünk három kiemelkedő személyisége érkezett el az idei év májusában éteté
nek olyan állomásához, amikor a szűkebb családi körön kívül a szélesebb ba
ráti kör és a tisztelők még számosabb serege is örömmel ragadta meg az al
kalmat, hogy ragaszkodásának és nagyrabecsülésének a nyilvánosság előtt is
kifejezést adva, jókívánságait tolmácsolja.

B e r e s z t ó c z y Miklós pápai kamarás, c. prépost, az Országos Béketa
nács Katolikus Bizottságának főtitkára, az országgyűlés alelnöke hatvanadik,
E r d e y Ferenc pápai kamarás, c. kanonok és K e c s k é s Pál pápai prelátus,
mindketten a Hittudományi Akadémia professzorai, hetvenedik születésnapju
kat ünnepelték.

B e r e s z t ó c z y Mikl.ós főleg a "közélet fórumán tevékenykedve érkezett el
a szép évfordulóhoz. Egyházi pályafutása, rövid lelkészkedés után, az eszter
gomi érseki aulából indult el, ahol S e r é d i Jusztinián, akkori hercegprímás
volt felettese és tanító meetere. Ettől az egyszerű és okos főpaptól sajátította el
azt a valóságok iránti érzékét. amely azóta is mindenkor jeltemezte. Előbb ér
seki szertartó, majd szentszéki jegyző és prímási titkár volt, majd 1936-ban
miniszteri tanácsosként a kultuszminisztérium katolikus iigyosztályának élére
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