
KISS ISTVÁN

Halólfélelem, halól
Történet a II. vílágháborúböl : halálosan sebesült angol katona jajgat a fedezék
mögött. A tiszt rászól: "Nem tudsz angol katonához méltón meghalni?" - Ho/ty
is tudna? Jól lőni, futóárkot ásni, térképet olvasni tud, mert ezt guaJcorolta. A
rneghalést nem gyakorolta. Erre még nem készült.

Lássunk egy ellenpéldát. De Gaulle írta le emlékirataiban Pierre Puseheu,
az Algéríában kegyetlenkedő hadügyminiszter esetét. Az Alri·kában székelő francia
bíróság még a háború alatt halálra ítélte'. Kellett az elrettentő példa. De Gaulle
visszautasítja a kegyelmi kérvényt. Az elítélt az utolsó szó jogán ezeket mon
dotta : "De Gaulle-ban testesül meg most Franciaország legföbbreménye. Ha
életemnek hasznát veheti küldetése teljesítésében. vegye el. Odaadom neki." 
Bátran halt meg. Saját maga vezényelt tüzet a kivégző osztagnak. Látszik. ké
szült a halálra.

Hogyan lehet szépen meghalni? Hogyo.n kelt tá készülni? Mi a halálfélelem?
Két helyről keressük a választ: a tapasztala.ti lélektanból és a teológiából.

A halálfélelem ösztönös érzelem. a legerősebb szorongás, melv iszonyattal tölt
el: egyszer Iebénít, máskor. vad ellenállásra késztet, Okai a következők: a.2; em
bernek az az éreése, hogy a halállal belezuhan a semmibe. vag, az ismeretlenbe
és _elveszti önmagát. .Aki feküdt már mütőasztalon, meztelenül, száz fS száz éles
csillogó műszer kÖZlÖtt, s mondjuk a régi módon fejébe nyomták az éteres kosa
rat és úgy érezte, ismeretlen mélységek fölött lebeg, annak már lehet sejtelme
arról, mi az, hogy elvesztjük önmagunkat.

Azt is tudjuk, hogy a halálban teljesen egyedül marcutunk. Senki sem ment
het meg, senki sem jöhet velünk szeretteink közül. E7Jért érthető. holG' a SÚI'08
betegek kérik, legyen ve},Uk valaki a végső órákban.

A halál legtöbbször váratlanul érkezik. ezért is olyan félelmes. l!:l"kezését be
árnyékolja az a tudat, hogy a végsorsot Illetően úgy járunk. mint az állatok.
Látszólag semmi előnyt nem jelent számunkra, hogy emberként halunk meg. 'A
halállal szemben megnyílvánuló magatartás mégsem egyforma mindenkinél. Egy
amerikai kötet (Psychologv and Religion. L. B. Brown. 1973. Pínguín book) egyik
közleményében. amelynek. eúne: "A halálfélelem. Tanulmányok a halálfélelem b-

. rakteréről és kisérő jelenségeiről" - 53 ápolónő vállalkozott egy lélektani kísér
letsorozatra.

Első kísérlet. ElsötéÚtett szobáiban a falm semleges képeket vetítettek: München,
angol kert, parkrészlet. Félhomály, - Ezután kérdéseket intéztek hozzájuk. A té
ma; magatartás a halállal szemben. A jelöltek leírták válaszaikat. Szünet követ
kezett, majd a

második ktsérlet. Autóbaleset képeit vetítették, ahol láttak egy férfit egé
szen közelről, szétloccsant koponvával. - Új abb. mintegy 36 kérdés következett.
Megint írásban válaszoltak.

A kísérletsorozat .eredménvet a következők:

1. A halállal szemben való m4gat4rtásnak három változai4, sőt inkább foko
zata volt megfigyelhetó. a) A halál úgy jön hozzánk, mint vigasztaló. &t4bC1dftó
fordulat. b) A halá.i nagy ti.rok. e) A halál a legvégső és tegsúlyo&abb in.ztdtus
az ember életében_ Iszonyúnak tűnik a gondolat - vallották néhányan -. hogy
a halál után hideg, sötét st.oa tesznek bennünket.'

2. A kutatóosoport 'egyik tagja, Bvrne a válaszokat úgy értékelte, hoU a
halál gondolata ellen két véle',ekező szisztéma működik bennünk. - Ennek megfe
lelően a halálfélelmet egyesek elnyomják ma~ban: itt nagy előny, ha valaki
nek a kiépzeletvil~ nem túl élénk, mert akkor nem tárulnak fel előtte a lehet
séges veszedelmek. Ilyenek többségükben a repülő pilóták, a stewardesek és az
űrrepülők, Mások a halálfélelmet' felold-ják, kompenzálják. vagyis a halált eMre
tudatosan beépítik reményeikbe. Igaz, ehhez megelőzően szükséges nagy és huza
mosabb lelki átélés, a halál gondolatával való foglalkOzás.
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3. AlIport, a kutatócsOport mási'k tagja ~gy találta, hogy a vallásos emberek
magatartása a halállal szemben a vallásosság bensősége szerint tér el egymástól.
A felszínesen vlJUásos embernél a vallás ad ugyan valamiféle biztonságot a ha
lállal, illetve a halálfélelemmel szemben. de ennek hamis és elégtelen funkciója
kiderül, ha a halál lehetóségének közvetlen közelségével kell szembenézniök. A
mélyen vlJllásos embernél viszont a halál-tudat is a bensőséget szolgálja. bele
tudja építeni lelki világába mint befejezést, sót beteljesedést.

Ne felejtsük, hogy ezt az összege7Jést nem teológusok végezték, hanem pszichiá
terek, s nem nehéz é62Jrevenni, hogy ők is a hlJlálfélelem ösztönös mechanizmu
sávlJl szemben lJ keU1lelem me<:hanizmusárlJ céloznak. csak éppen nem nevezik
meg.

MisszionárilUSOktól tudjuk, hogy a buddhisták, sintoisták köpnyebben veszik
a halált, az elmúlást, mínt általában az európai keresztények. JohlJnnes B. Lotz
(Tod als Vollendung, Josef Knecht, Frankfurt Main. 1976) ennek többféle okát
a következók!be.n látja. Az első ok a keleti ember sajátos szemlélete, amely szerint
a világ csak látszlJt, szertefoszló kép - míg az európai ember a vílágot teljes
t:lJlóságnlJk tartja.

'A másik ok az, hogya keleti ember saját személvíséeét csak olyannak veszi.
mint a tenger hullámait, amely végül is belesimul a végtelen Oceánba, az isten
ségbe. A keresz1Jény ember számára az Isten személyes partner: tudja, hol'{y a
halál kiszakít bennünket a világból és az ítélő lsten kezére ad. Az c5 itélete pediQ
egyszeri ésvéglegr' •. A keleti ember viszont azt, hiszi, hogy a halál után a lélek.
visszlJtér lJ világba, reinkarnálódik, hogy megtisztuljon, s majd többszöri tisz
tulás után feloldódik a Végtelen Szellemben. Ezért a 'keleti ember hite-vágva:
szabadulni a testtől, viszont a kereSQ'Jtény ernoer .SlÚlyos ínzulbusnak találja a ha
lált, mert hiszi és tudja. hogy a test is meg van váltva, személyvoltának nem
elhanyagolható része.

trtetlenség és önbecsapás lenne. ha ki akarnánk ,rekeszteni tudatunkJból a
halált, azt gondolva, hogy ez pusztán a papok, az orvosok és a sírásók dolga.
Nem lehet elhessegetni magunktól, mint nyugtalanító gondolatot azzal, hOl'{Y
most míg vagyok, nincs halál, s amikor majd lesz, én már nem leszek. Elfot
verse szabadon fordítva így hangzik:

A hlJlódó álllJtot nem kíséri
félelem és remény.

Az ember 'Úgy várn lJ halált, hogy
eltölti a félelem és' remény.

Arcok, halotti maszkok

Esorok írója sok haldokló mellett állt már és imádkozott velük, értük az agönía
utolsó pillanatáig. Az utolsó lélegzetvlétel elc5tt majdnem kivétel nélkül megíe
Ieník a haldokló arcán az ún. risus slJrdónicus. az utolsó vigyor. Azt gondolna
az ember, hogy ekkor szakad meg az éltető pillanatok sora és ennek iszonyata
tör elő az arcon, pedig másról van SClÓ: megbénulnek a hordák izmai és a re
keszízom, ezért a tüdő nem kap többé levegőt, s mível az arc izmai bénulnak
meg legutoljára, a haldokló ezeknek az i7Jll1oknak a megfeszítésével. összeszorítá
sával próbál levegc5t venni. Ez az ember utolsó kísérlete.

Ernst BenkIJrd fényképes sorozatba gytíjtötte a híres emberek halotti maszkját
(Das ewige AnUitz:; Berlin), amely az utolsó erofeszítést örökíti meg. A halotti
maszkok úgy készülnek, hogya halott arcát rögtön lágy viasszal vonják be. s 'a
viasz felveszi az arovonásokat, sc5t még az arc árnyait is. Amikor a viasz meg
keményedik, gipszbe öntik.

SzíénlJi szent BernIJrdin, a XIV. században az egyik leghíresebb ferences szó
nok halotti maszkja virá,gokkal van körülvéve, de IJrcán nem mutatkozik meg
békélés. Egyik szeme feltÚJl1JŐen leesve. az ajak keserűen lezárva, Az arccsont na
gyon élesen kidomborodik. Mindez valami mérhetetlen kíábrándulást mutat. mint
ha azt mondaná: Vanitas vanitaturn. minden hiúság!

Lorenzo M1!did halotti mas7Jk:járól eltúnt afI6renciek vidámsága. !me el'{Y
ember, aki bejárta a világot, hatalma birtokában verekedett. kormányzott. lec
kéztetett, s most nem tudni, mi él"hette, mert lJ mlJ8Zk;1J olyan, mfnt lJ márvánnyá
égett arc: nem látszik rajta se béke, se öröm,
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Pascal arcát is megörökítették. Anagy tudós és áhítatos lélek maszkja vala
mi iszontl4tot regisztrál: olyan, mint aki éppen most veszíti el önmagát. Mintha
finom alabástromedényt szorongatna a kezében ÉS tudja. hORY az a következ6
pillanatban iszonyú pattanással eJtörl,k.

Les8Í'IlQnek, a neves költőnek, Napóleon kortársának szabályos kerek feje. van.
nyugodt arca magabiztos egyéniséget tükröz, de a maszk abban a pillanatban

. örökítette meg, amint n1fUgtalanul fürkész távoU ismeretlenbe.
Nagy Frigyes porosz király arevoqásai rettentő szenvedést árulnak el: szem

től szembe arca az alv6é, de oldalt felugrott arcizmai a végső csata kínjairól
tesznek tanúságot.

Dosztojevszkij arcán fény úszik át, mely elűzte arcának fekete árnyait. de
orra, szakálla és szemgoore az éjszakában maradtak. .

Goethe életművész volt: finom elme. szellemes és sokan hittek benne. Halotti
maszkját kicsit idealizálták, de megmaradt néhány vonása, ami elárulja, h''ogy a
kincstári főtanácsos megrendülve adta kezét a halálnak.

A Szajna ismeretlen halottjának maszkja mosolyog. Rodin szobornak is meg
míntázta, Az ember szinte kételkedve kérdi: ez az öngyilkos leány tényleg meg
utál ta az életet? Vagy talán inkább fJ1Ierekesen, vakon valami ismeretlen öröm
után indul't, amikor szégyenében belevetette magát a Szajnába?

Mi tehát a halál titka? Ha az életünk nem szakád meg véglegesen, hanem
folytatódik, akkor miért nem veri vissza minden arc az új életnek akárcsak e(fIJet
len sugarát is? Talán azt a pillanatot jelenti. amikor az életösztön a szakadék.
szélén iszonyúan "felágaskodik"? De akkor miért nem tükrözi minden arc az
enyészet fölötti megdöbbenést? ,.

Talán az a pillanat li halál, amikor a lélek m.egpill~tja és átéli a túlvilági
élet első rnásodpereét? Azt a váratlan, hihetetlen. elképzelhetetlen fordulatot, a
totaliter alitert?Miért nem tükröz minden arc ámulatot?

A halotti maszkok tehát ezt a háromféle feleletet sejtetik: a 'halál folytatás.
Irtózat, meglepetés. Ebben sok az ellentmondás, s a halál titka nYlUgtailanítóan
sötét marad.

Mit mond minderről a teológia?

A halál a bún bünt2tése: az áteredő bún halált hozott. Szent Pál ezt így Indokolja:
A test vágyakozik a lélek ellen, s a Lélek a test érdekei ellen. Küzdenek., vívnak
egymással. Vannak kísértések. amikben a harc színte az áruláeíg fokozódik. Ilyen
kor alig képesek egymás mellett megmaradni. A halálban azétszakad ez az oly
kor nyűgös kötelék. Ezt azonban megszenvedí a test is. a lélek is, hiszen egy
máshoz rendeltettek. A halál titka azért olyan félelmetes. mert egyazon pillanat
ban mutatja a haldoklónak kímondhatatlan Isten-közels.égét és az Isten1l6J. való
kimondhatatlan távolságot is.

Erich Przywara tanulmánvkötetében (Mysterium Crucis, Schöningh-Paderbom.
1939) a következő érdekes kijelentést teszi a keresztény emlber haláláról: A keresz
tény ember halála nem mag'ánügy, hanem hivatalos ügy. Igy vezeti le: Isten két,
dolgot kér tőlünk ahhoz, hogy üdvözülhessünk: vegyünk részt Fia érdemeíben,
tehát legyünk a kegyelem állapotában halálunk óráján; haljunk m82 mi is fizikai
halállal, rnínt Jézus, ő ugyanis értünk halt meg. de nem helyettünk..

Egy' haldokló keresztény már régen Jézusra bízta magát: eddig is sokat tett
érte, és most itt a krítíkus pillanat. Vigasztaló azonban. hogy Jézus mellénk áll.'
Ahogy a Getszemání kertben elébe ment Júdásnak. hogyne menne elébe a hal
doklónak, amikor az hívja őt!

Mi se hagyjuk magukra a haldoklókat. s mondjuk ki mellettük hangosan
Jézus nevét, ímádkozzamk és tartsuk szemük elé a feszületet.

Figyeljük meg Jézus maaatartását a halál órájában. Ez két szakaszra bont
ható. Az első szakasz: emberi akarata a .Getszemáni kertben szelíd ellenkezésbe
megy át, ami az emberi életösztön jele. Nem. akar meghalni, hiszen még fiatal\
mindössze 33 éves. Ellenkezése azonban szelid, nem lázadozik. Mégis ellenkezés.
Hitelesen emberi magatartást fejeznek ki szavai: "Atyám. ha lehetséges, múljon
el tőlem ez a keserű pohár" - s hozzáteszi: "Mégls a te akaratod legyen meg!"
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A második sza kasz: tud omásul veszi , hr.gy meg kell halnia . Bá tran rneav a
k ivégzés helyére, csak a kereszt hordozásakor szorul Cir enei Simon segítséaére.
A halál súlyát rtzonban egye dül hordozza.

Hogyan lehet tehát szépen meghalni? .

'Hogya n lehet szépen meghalni , fél e lern né lkül, legyűrt vagy kompenzált félelem
mel? Erre az egy en es kérdésre ugyancsak egyenes felelet já r. Készülni kell a
halálra, mert u tá na sorsunk átfordul a z időből a z örökkéval óságba.

A készülés alapvető feltételei: igyekezzün k elm élyedni abba a gondo la tba
hogya halál Isten másik na gy tartományába vis z át bennün ke t. s ott az Örök
Szeretet vár ránk. Ezt magától J ézus t ól tudjuk . Az lsten te há t az éle te t Mm
egyszerúen elve,"lZi tőlünk , hane m áta lak ítja. Hogyan? Erről ni ncsenek. s nem
is lehetnek elképzeléseink. Tal án elég, ha elfogadju k ezt a kifejezést : a halál
után l sten m egosztja velünk órőkké1.'alóságát. Ez a hit keresztény éle tünk be n 
sőségét gazdagíthatja.

A h al á lra való készülésnek szinte le nem m érhetően értékes eszköze a betegek
szentsége, mert a halá lfél elem ös ztönös mechanizmusával szem ben kiépíti ben
nünk a segítő kegyelem mechanizmusát. Nem hangula tról va n szó, hanem való
ságos természetfeletti képességről. A ha lállal ker eszt ény rnél tóságga l tudunk szem 
benézni. Oregedők, öregek és be tegek ma már akár be se várják a halálos ór át .
A betegek szentség éhez könnyű hozzáj utni, és ismételhetj ük is.

Ide kívánkozik még a következő gondolat : hogyan nézzük. láSS1LI.: mások ké
szü let len halálát? Szent J ános így vigasztal: "Isten szíve nagyobb a bűneinknél",

A hozzá vezető utakat, módokat az Isten végtelen irgalmával "törvényesíti" ma
gának. Talán. Mi azonban legyünk míndig k észen,
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