
A KIS ÚT
Minél természetföl'öttibb valakinek a

beállítottsága, annál természetesebbnek
tartja a halált. Amíg él az emberekben
a numinózum iránti érzék, addig a ha
lál az Isten követe, az Ő szolgája. Aho
gyan profanizálódik a világ és a köz
gondolkodás, úgy válik egyre inkább
csontkezű szörnnyé, kegyetlen "mors
imperator"-rá, kikerülhetetlen végzetté.
Ezért van az, hogy keresztény őseink
gy,akran és szívesen beszéltek a halál~

ról - a saját halálukról is -, és öntu
datosan készültek rá. (Gondoljunk csak
az ún. jó halál ájtatosságokra és társu
latokra.) Sőt Assisi Szent Ferenc egyene
sen testvérünknek nevezi a testi halált.
A mai ember pedig éppen ellentétesen
hármas magatartást tanúsít ebben a kér
désben. A legtöbben a strucc-politika
hívei: szeretnék leta'gadni a halál léte
zését. Sem látni, sem hallaní nem óhaj
tanak róla és úgy élnek, mintha
nem kellene számol1íiuk vele. A ma
radék kisebbség két csoportra oszlik
Egy része páni félelemmel visel·
tetik iránta és remegve gondol rá. Vala
hányszor olyan tényekkel talétkozik;
amelyek a halálra utalnak, keserű lesz a
szája íze, elromlik a hangulata, nem
sikerül a napja. S végül vannak viszony
lag kevesen, akik vagy el1wseredetten
vagy cinikusan kacérkodruúe vele.

November hónap a keresztény kö
zépkor óta a nyugati egyházban a no
vember 2-i halottak napja következtében
a halotthk hónapja. ezért érdemes né
hány percre megállnunk és kissé el
gondolkoznunk azon, vajon egy mai hi
vó milyen szemmel nézze a halált és a
vele kapcsolatos jelenségeT,et? A litur
gia segít és eligazít bennünket, hogy
helyesen lássunk.

A liturgikus szertartások közül a be
tegek meqáldása. a szent útravaló ki
szolgáltn.tása, a betegek szentséqe. a pá
pai áldás, a lélek Istennek ajánlása és
a temetés az, ami a halállal többé-ke
vé.~bé kapcsolato.~. Kár, hoau mindez
töhbnvire ismeretlen még a hivő embe
rek köré/Jen is. Pedui a betenek meg
áldása. áldoztatása. sőt a beieaek szent
séne (a reiteoett "utolsó kenet") ill in
kább fl';! életről beszél, mint a halálról.
A haln7lal igazában csak a pávai áldás
és a lélek Istennek ajánlása foglalkozik,

TESTV2RVNK A TESTI HALAL

közülük különösen a lélek Istennek aján·
lása tükrözi ,kifejezően az egyház halál
lal kapcsolatos felfogását.

Ez a felfogás - az általános elképze
léssel el'lent'étben egyáltalán nem
pesszimista. Igaz, említik a szövegek,
hogy a halál "a természet adója". De
hivőnek, hitetlennek egyaránt el kell is
mernie, hogy a halál a földön az élet
elválaszthatatlan kísérője, mint a fény
nek az árnyék. 'ÉJsszó van arról is, hogy
a halál "a test kötelékéből való kisza
badulás". A zsinat után már nem szí
vesen élünk ezzel a ,kifejezéssel, mert
egy kissé manicheus íze van, hiszen az
egész ember test és lélek. Mai felfogá
sunk szerint a test nem a lélek börtöne,
mint ahogyan még az egyébként kiváló
Czapik-féle temetőkönyv is említi, ha
nem a lélek eszköze s majdan dicsősé

gének vagy gyalázatának is részese. Vi
szont e szertartásban sok olyan kifeje
zéssel találkozunk, amely elmélkedésre
kell hogy késztessen bennünket és jó
lenne, ha arra indítana, hogy revízió alá
vegyük a halálról alkotott vélekedésün
ket.

Az első, ami elgondolkoztat: a mai
közfelfogással ellentétben anélkül
persze, hogyelítélné az élet meghosz-
szabbítására való józan törekvést ,
az egyház azt szorqalmazza, szá-
moljunk a valósággal. Ha egy élet óra
mutat6ja a huszonneguedik 6ra felé ,Tw
zeledik, akkor ne csak: az oxigén'Palack
és az injekcióstű körül serénykediünk,
hanem foalalkozzunk az örök üdvö.~seg
gondolatával is, ennek reményét keltve
a haldoTel6ban.

A második: hogy a szertartás szövege
plasztikus és ugya'rlakkor meqnvuatató
kép'Pel a halált eouezerűen. ..elköltözés
nek" mondia ebből a viláoból a má.~vi

láqba, "a béke és az üdvösséq honába".
:ms hoqy m;, o.zaz üdvösség? ,.A leqti~~t6bb

Ioazsáa szemlélete" és "az Isten látásá
no.k étfe.~sége", vagyis "a mennyország
dic·/l.~éne".

El..ő.~Of'ban nem doamatikus ioazsáqok
qvű'itemén1./e ez It szertartán, hanem a
ke1'esztÓn..1J gO'rldf)lkod6.~ imád.~ágba bis
táJ1Jfl.~odá,sn: méni.~ tökélete''''n ,kifeiezi
m•..,n.azt amit 'hi.zÜnk és 1'fJ.l'unk a ha
lállal és a halál utáni élettel kancso-
!atosan. KATONA NANDOR

Az emberi fe.1lődé.~nek és minden nagy teljesítménynek a hit volt az alapelve.
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