
AZ EGYHÁZ A MAI VILÁGBAN

A Hittani Kongregáció nyilatkozata
az eutonézíéról

A Szeritszék Hittani KongreJi(ációja [ú>
nius 26-án tette közzé -' május 5-i
keltezéssel - azt a tanító jellegii nyi
latkozatát. mely a pápa Ióváhagvásával
összefoglalja a katolíkus e/{Vház állás
pOntját az eutanázia napjainkban villut
szerte sokat vitatott kérdésében. Az
..eutanázia" szó görög szakkifejezés. je
lentése szó szerínt ..euthanatosz" = jó
halál. Azt az' orvosi "és etikai kérdés
kört jelöli. amely eldönti. hosv mílven
segítség nyújtandó a haldokló ember
nek,

Az eutanázia kérdésében megélénkült
vitának mínden rádióhallgató és új
ságolvasó ember tanüía, Az orvosi és
etikai szakirodalom Idevágó leldontosabb
publikációit a Valóság címii folyóirat
1980. évi 4. számában BlasszauerBé
la tekinti át. Tanulmánya alapos elíga
zítást nyújt a kérdés eddigi történetéről.

a megélénkülő eszmecserék mai okairól
is. NYilvánvaló. hogya legfontosabb ok
az orvostudomány fejlődésében rejlik.
hiszen ma már gyó/{Vszerekkel és teeh
nikai berendezé6ekkel lehet6vé vált.
hogy jelentásen meghosszabbítsák az
embernek legalábbis vegetatív létét.
Elég egy amerikai lány. Karen Ann
Quinlan 1975-ben szenzácíót kelt6 tragé
diajára utalni. aki éveken át élt léle
geztető készülék selÚtségével.. annak
bármilyen ésszerű lehet~e nélk,ül.
hogy normális tudati állaootát vissza
nyeri.

A főllendült érdeklódést azonban vi
lágnézeti okok is indokoliák. Blasszaner
Béla világosan leszögezi említett tanul
mányában: ..A halál és a haldoklás kö
rüli kérdéseket a marxista filozófia még
nem munkálta ki. A marxizmus klasszí-

• ku sai az eutanáziával nem foglalkoz
tak. Az orvosi irodalom egyre jobban
felismeri. hogy ezeket a kérdéseket ko
molvan kell venni. nemcsak mert filo
zófiailag sok kérdés vár tisztázásra.
hanem mert esvre többen halnak meg
kórházi és klinikai intézetekben s ejty
re kevesebb a vallásos hívö, akinek a
lelkipásztor nyújthat segí~t." Ebből

következik Weizslicker megállapítása :

..Az emberiség m~ sohasem volt olyan
tanácstalan a halállal szemben. mint
most , " számára a halál... idegenné
vált". Kunt Ernő az Új Irás 1978 már
ciusi. számában többek között í.w fr:
..Mindahányan magukra hagyatva állil
nak szemben a halállal. A kultúra
nincs se/ritségükre... Sokunknak a vé/;[
~el szemben valamely vallás ad nyu
galmat. Néhányunknak a filozófia ta
nításaí, A le~többen azonban védtele
nek vagyunk."

Már e néhány szempont és idézet is
rávilág(t arra. mennvíre sokrétd orob
lémáról van szö. A legfontosabb kér
dések ezek: mit és meddig kell meg
tennünk a haldokló ember életéért; 
mikor és mit szabad ,elhagynunk a ren
delkezésre álló eszközökbl~il; - és mí
Iyen nem orvosi segítségre van szük
ség ahhoz, hogy "jól haljunk meg"?

A Hittani Kongregáció nyilatkozata
igen pozitív vtsszhanaot váltott ki szer
te a világon. Franz Furger lAlzerni mo
nálteológus szerint ez a nyilatkozat át
fogó. kiegyensúlyozott és gyakorlatias.

.Legfontosabb vonása. hogy vil~osan

különbséget tesz az aktív és a P888zív
eutanázia között. A cél mindkét eset
ben a szenvedések megrövídítése. De
aktív eutanázián a haldokló ember köz
vetlen megölését; értjük, a passzív euta
názia viszont a haldokló életének meg
hosszabbítását célzó beavatkozások el
hagyását jelenti.' Lényeges az is. hogy
a nyilatkozat hangsúlyozza u.wan ,ke
resztény szempontböl a szenvedés érté
két. mint kereszthordozást. a fájdalom
csillapítást azonban a teremtés rend
jével összhangban állónak nevezi.

A NYILATKOZAT TEZISEI. Beve
zetésében utal arra. h~y az eutanázlA
ról az utóbbi évtizedekiben többször
nyilatkoztak a pápák (XII. Pius 1947
ben. 1951-ben. 1953-ban. 1957-ben; VI.
Pál 1974-ben; II. János Pál '1979-ben.
különböző orvoskongresszusok részvevői

hez). Felsorolja a fentebb említett
szempontokat is: az orvostudomány le-,
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hetőségei megnövekedtek az, éjet meg
hosszabbítására, ugyanakkor a mai tár
sadalomban a halál és a szenvedés
szernlélete megváltozott. Több pü::;pök
kari konferencia foglalkozott e problé
mával. és kérte· a kongregáeíót az. állás
foglalásra. A nyilatkozat elsősorban a
Krísztusban hivőkhöz szél, de más val
lások követői is reméUietőle~ egyet fog
nak érteni Jénvégével•.és a kongregáeíó
kifejezetten reméli. hogy minden jóaka
ratú ember elfogadja. aki az emberi
személv jol'lait btztosítaní akarja.

Az emberi élet értékéről szél a nyi
Iatkozat első, elvi része. Az emberi
életet a legtöbb ember szentnek tartja.
a keresztérwek pedig egyeneaen Isten
szeretetének ajándékát látják benne.
Ebből következnek az alábbi elvi meg
állapítások: l. Senki sem olthat ki ár
tatlan emberi életet. (A halálbüntetés
kérdésére csak lábjeJt.}'zetben utal: itt
nem kíván állást foglalni. mível a té
ma mélyebb megfontolásokat il!ényel.)
2. Minden embernek Isten akarata sze
rint kell az életét alakítania. itt a föl
dön gyümölcsöztetnie. de véliUeges be
teljesedését csak az örök életben vár
hatja. 3. Az öngyilkosság Isten legfel
sőbb hatalmának .visszautasítása és
szerető gondviselésének ~dása.

Az Eutanázia című második rész elő

ször magát az elnevezést tisztázza: ..j6
halált", könnYŰ halált jelent, rendkívüli.
fájdalmak nélküli halált. Manapság
azonban olyan orvosi beavatkozásokat
értenek. inkább eutanázián. amelyeknek
a betelt fájdalmainak és a haláltusának
enyhítése a célja. bár azzal a veszély
lyel járnak, hogy megrövidítíkaz éle
tet. Sót, szűkebb értelemben egyene
sen az élet ..irgalomból történő kioltá
sát" is jelenti. amikor ~6Jt.}'íthatatlan

betegek szenvedését akarják megrövídí
tení, torzszülötteket. elmebetezeket- öl
nek meg. hogv a családokat és a tár
sadalmat megszabadítsák az évekig tar
tó megterheléstől. E sokféle értelmezés
sel szemben a dokumentum a követ
kező értelemben használia a fogalmat:
..Olyan cselekedet vagy rnulasztás,
amely teI"ll1észetevaRY szándéka sze
rínt 'halált okoz. h02Y a szenvedést és
fáidalmakat így megszüntesse," Az
e~tanázia tehát a szándék és az alkal
mazott mődszerek síkián értékelendő.
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Nyomatékosan hangsúlyozza a nvílat
kozat, hogy ártatlan emberi életet sen
kinek sincs jo~ szándékosan kioltani.
sem a megfogant maazatét. sem bár
milyen életkorú .emberét. Közvetlenül
halAit okozó cselekedetet senkinek sem
szabad kívánnia a maga vazv mások
számára. sem kífeíezetten. sem burkol
tan. Ez uzvanís isteni törvénvbe ütkö
zik. megsérti az emberi személy rnél
tósázát, bűntény az élet ellen. Vannak
persze esetek. arnikor hosszan elhúz6dó
és szinte elviselhetetlen szenvedések
közepette, pszichikai és egyéb okokból
valaki úgy érzi. hogy jogosan kívánja
a halált magának valW hozzátartozó
iának. Ilyen esetekben csökken va~
akár meg is szűník az illető lelkiisme
reti felelőssége, de objektíve m.élüs té
ves lelkiismereti döntésr61 van sző,

amely nem változtat azon a tényen.
hogy a cselekedet természete szerínt
erkölcsileg elvetendő. A halál kívánasát .
pedig valódában a segítség és szeretet
utáni váltyként kell értelmeznünk. Mert
a betegeknek nemcsak. orvosi segítség
re .. hanem szeretetre. melez, embert é8
természetfölötti szeretetre is. S7JÜkllége
van. amelyet a hozzátartoz6knak és or-

. vosoknak. ápolólmak eJn'arént mea kell
adniuk.

A harmadik rész címe: ..Afá.idalom
jelentősége a keresztények számára és
a fájdalomcsillapító eszközök alkalma
zása".. Bár sok esetben, főleg előrehala

dott korban különböző lélektani körül
ménvek me~könnYítík a halál elfogadá
sát, kétségtelen, hogv a halál termé
szete szerínt szorongássaí tölti el az
ember szívét, különösen azért. mert
nemegyszer súlvos és bosszan t.artó
szenvedések .előzik meg. A testi fáida
10m elkerülhetetlen veleíáróía az em
beri életnek.' sót bíológíaí szempontból
fontos fi2.velmeztetó eszköz, hiszen jel
zi a betegséget, rendellenességet. Pszi
chikailag azonban a bio16/Úai hasznos
ságát meghaladó megterhelést jelent és
ezért enyhítésére minden eszközzel töre
kednek az orvosok.

A kereszténv tanítás szerínt a szen
védésnek különös jelentősége van Isten
üdvösségtervében. Krisztus szenvedésé
ben részesedhetünk. és meamutathatfuk
az Atya akarata iránti hűségünket és
engedelmessésünket, Ezért nem csodál-



ható, hogy vannak keresztények, akik
csak mérsékelten élnek fájdalomcsilla
pító eszközökkel, hO!ty fájdalmaik e2Y
részét önként vállalva ezvesülíenek a
megfeszített Krisztussal (Mt 27,34). "Nem
volna azonban 'okos ezt a hősies ma
~atartást általános normává tenni" 
teszi hozzá a dokumentum. Az emberi
és keresztény okosság éppen azt köve
teli. hogya fájdalomcsillapító eszközök
alkalmazását tanácsoljuk, mé2 ha ez bí
zonyos bódulattal és mellékhatásként
olykor az öntudat csökkenésével is jár.
Sőt; ezt a kívánságot orvosi iavallatra
azoknál' is joggal föltételezhetjük. akik
már nem képesek azt kérni maguknak.
A fájdalomcsillapító eszközök intenzív
alkalmazása azonban nem problémamen
tes. mert - a. szervezet hozzászokása
rníatt - hatékonyságuk biztosítására
egyre nagyobb adagokat kell előírni.

Ezzel' kapcsolatban XII. Pius pápa meg
nvílatkozására. - 1957. február 24-én
mondott beszédére utal a dokumentum:
..Ha nem állnak rendelkezésre más esz...
közök és ezáltal az adott köri\J.mények
között nem éri sérelem az elWéb vallási
és erkölcsi kötelezettségeket, meaenge
dett, hogy olyan narkotizáló szereket
alkalmazaanak. melvek a fájdalmat és
az öntudatot kikapcsolják. mé!2 ha ez
zel előreláthatóan megrövídítík ilS a be
teg életét." Ekkor ugyanis közvetlenül
nem a halált akarják el6idézni, hanem
a szenvedés enyhítését. meg ba fennáll
is a korábban bekövetkező halál veszé
lye. Mindenesetre ilyen esetben komo
lyan meg kell fontolni. hogy a betell
nek I!iÚ1YOS ok fennforgása nélkül nem
szabad elvenni az öntudatát. mert j02a
van teljes öntudattal felkészülni a
Krisztussal való találkozásra.

További fontos normáltat tlld a nyi
latkozat negvedík része: ..:A helyes mér
ték a terápiai eszközök alkalmazásá
ban". Korunkban nazvon fonto&. h02Y
megvédjük a::.zmberi személy méltó..
sáaát és az det keresztény értelmét
énpen a halál órájában, minden ..tech
nícízálódássar' szemben. uA természetes
halálhoz való Iozon" azt értjük, hol'ty
míndenkínek .10,..;l van emberi és ke
:eszt.énv mélt6s:!',l!1!'11 I7'.e~halni. ~ppen
.nkrt merllnek fej orvcseukat kérdé
sek a terápiai d7.közök· alkalmazását
illetően. Alapvető erkölcsi elv. h<w.Y

rnlndenkí köteles eg~éről 2ondos
kodni. Azok. akik a betegeket ápOlják,
szo12álatuk keretében kötelesek minden
szükséees és hasznos lWÓgymód alkal
mazására. De vajon bármilyen körül
mények között kötelesek-e minden
rendelkezésre álló' eszközt alkalmazni?
Eddig az erkölesteológusok azt a választ
adták, holtv "rendkívüli" eszközök al
kalmazása lelktísmeretíleg nem kötelező.

Ez az elv továbbra is érvényes- mond
ja a nvilatkozat -, de a mai körül
ménvek között, az orvostudomány gyors
fejlődése következtében további mes
vi'Iágitásrt igényel. Ezért. a következő.

megállapításokat teszi a Hittani Kong
rezácíő:

1. Ha fiás gyógyító eszközök nem
állnak rendelkezésre, a béteg engedé
lyével szabad a legújabb esZkÖZöket al
kalmazni. még ha nincsenek is eléggé
kipróbálva és így nem veszélytelenek.
A . beteg, aki ezt megengedí, ezáltal
nagylelkűen szolgálja az lemberiség ja
vát is. - 2. Ui:yáncsa.k szabad ennek
alkalmazását megszüntetní, ha a remélt
eredményt nem r•.YÚjtja. Ennél á dön
tésnél azonban tekintetbe kell venni si
beteg es hozzátaqozói, valamint az
illetékes szakorvosok véleményét. Ok
tudják ugvanis megállapítani. hogy meg
telelő volt-e az alkalmazott eszköz és a
személyzet a kívánt eredményhez, és
hogy az alkalmazott terápia által oko
zott &"A!nvedés és fájdalom aránY'~

áll-e 'a gyógyító hatással. - 3. Mindig
megengedett azokkal. a ltvóllYászatl esz
közökkel rnegel~edni. amelyek. általá
ban . rendelkezésre állnak. Senki sem
köteles tehát olvan terápiát alkalmazni,
amelyet már alkalmaznak tÍgyan, de
csak bizonyos kockázattal és igen nagy
költségekk.el. Az ilyen eszköz elha2Yáse
nem tekinthető öngyilkossáRnaK. inkább
az emberi adottságok elfogadásának.
Arról van szö, hogy el akarják kerül
ni egy túl költséges orvosi -technika
alkalmazását, rnelynek hasznossága nem
áH art.nY:ban a ráfordftássa1. A bete2
nem kíván családiára és a trárlI8dalom
ra túl nagy terhet i-6ni. - 4. "Ha a
halál é'lközeleg és már semmiféle terá
piával me2 nem akadályozható. szabad
lelkiismeretben eldönteni. hogy a to
vt.boi gyógyítási kíSérletekr61 lemond-e
valaki•. amelyek életének csak' gyenge,

751



vagy fájdalmas II)eghosszabbítását je
lentenék. Ezt anéUdU teheti. hogy le
mondanaalTÓl a rendes selÚtséIn"ől.

amely ilyen esetekben a bete2nek jár."

A nyilatkozat befejező része azt
hangsúiyozza. hogy az ismertetett nor
mák segíteni kívánják az embert a te
remtő Isten tervének megvalósitásában.
Az élet Isten ajándéka. és a halál el
kerülhetetlen. Ezt el kell fo5llBdnunk
teljes felelős~el és méltósá~2a1 anél
kül, hogy a halál óráját bármi mödon
siettetnénk. A keresztényeknek h1tük
fényében kell felkészillniük a földi
élet vé1t~ jelentő és az örök életet
megnyitó halálra. Végül egy nagyon
fontos gondolattal zárja nyilatkozatát
a Hittani Kongregáció; ..Az egé5zs~üj;ty

területén dolgozóknak le~őképpen egész
szakmai készségüket kell a bete2ek és
haldoklók szolgálatába állítaniuk. Mee;
kell azonban gondolniuk. hoe;y a bete
gek és haldoklók más vigaszra is i~yt
tartanak; tudniillik a jósAlU"a és szerető

részvétre. Erre a szolgálatra az Úr
Krisztus is utalt. amikor ezt mondta:
..Amit egynek tettetek legkisebb testvé
reimközm. nekem tettétek" (Mt 25,40)."

GYAKORLATI K1;RDltSEK. Az euta
názia kérdéeében fontoe és vil;itt06 elvi
nyilatkozat igazítja el a hivőt, és meg
gondolásokra készteti a ..jóakaratú em
béreket". Kérdés azonban. hoe;v ezek
az elvek ténylegesen érvényesülnek-e
az orvosi etikában. Jól tudjuk: minél
súlyosabb állapotban jut kórházi keze
lésre az ember. annál kiszolJtáltatottabbá
válik orvosainak. Nem mindie; maga
választja őket. mégís mel't kell bíznia
bennük.

Ebben a vonatkozásban i~en fontos az
eutanázia-kérdés hazai jöv15jét Ése;ya
korlatát tekintve. amit Blasszauer Béla
már idézett tanulmányában ír. Nem fo
gadja el Takács Tibor véleményét
(Egészségügyi Dolgozó. 1979. 5. sz.), aki
szerint ..a marxista filOZÓfia szerint a
táisadalom érdeke előbbre való az
egyén érdekénél. ebből kífolvólag a
P88Szív eutanázíának • lehet Iétjogosult
!ága". BIsssUi.uer hangsúlyozza. hogy:
"ilyent a marxista filozófia - tudomá
sunk szerint - nem mond, Társadal
munkban, a szocializmusban az eRvéni
és a társadalmi érdekek összeegyezte-
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tése történik, s véRs6 tendenciájában a
kettő harmonikus elérése a cél." Azt
javasolta. hol'ty a vitában először tisz
tázni kellene a fo281makat. majd fel
kellene mérní, valójában mílven Is ha
zánkbari a haldoklók gondozám s mí
kor kerülhet sor ..a nasszív vagy akár
az aktív eutanázia alkalmazására, Mi
történik .az altYilal't súlyosan károsodott
csecsemőkkel. az inoperabílisnek ítélt.
a kórházból hazaküldött betef{ekkeI. hol
és mílven kritériumok alapján történik
a dialízísre, a szívmiitétekre váró be
tegek kiválasztása. s míndez mennyire
egységes va~v eltérő országosan és egy
adott klinika val'ty kórház színtrén. S
míután ' a kérdéses Rvakorlatot megvízs- .
gáltuk. akkor - a várhatóan feltart
ellentmondásokat - olvan orvosetikai
normák és azok betartását ellenőrző bí
zottségok segítségével kellene mesoída
ni. melvekbsn az egé!l·z társadalom ér
dekei fejez15dnek ki. illetve melvekben
a társadalom nem orvos tagjai ts kép_
viseltetik magukat. Sem a jol{i szabá
lyozás, sem az engedékenys~ .nem le
het megoldás.. Az előbbi azért, mert4Z
eutanázia elsr5dleoesen olllan erkölcsi
kérdés. melyet nem lehet jo~ilag intéz
ményesíteni. másrészt mert az orvosi
gyakorlat során az esetek külön.bözőek."

A kérdés mélyen érinti a ..mentálhi
giénia" (a lelki segftségn}"Újtás) kérdé-"
sét: olyan orvosi m~tartást il'tényel.
melv nem csupán betegséf{eket akar
gyógyítani. kezelni. hanem a beteg em
bert. a ,teljes embert szol~1ja. Csak
ilyen szemlélettel lehetséges az erkölcsi
seemoontokar is fil'tyelembe venni. s
különösen a betegnek és hozzátartozói
nak erkölesí. lelkiismereti döntését tisz
teletben tartani: A. nyilatkozat kifeje- •
zetten nem: érinti. de burkoltan utal
a betegek Lelki Jötondozásának nélkülöz
hetetlen feladataira. Blasszaner tanul
mányából is kiolvasható. ho,E(y a hiva
tásukat lelokiismeretesen végző orvosok
maguk is tudják. mennyíre szolaálja
ez a lelkipásztori gondozás a beteg és
a haldokdó embert. de a vele törődő
orvost és egészségügyi do!.gozót is. A
..természetes halálhoz való Joz'' azt is
relentí. h~y biztositani kell kinek-ki
nek a hite szeríntí halálra való felké
szülését is.

ROSDY pAL


