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Ehhalál vagy jóhalál?

Az éhezőknek adott étel és ital, valamint a haldoklónak szentelt emberi fi
gyelem és szeretet összetartozásunk és egymás iránti felelősségünk alapvető

megnyilvánulási formái. Ezeknek jelképes és gyakorlati fontosságát minden
valláshagyomány hangsúlyozza. A magyar jogszabályok is azt követelik,
hogy közvetlen életveszély esetében az élet védelmét kell előtérbe helyezni,
és a beteg kifejezett vagy feltételezett kívánságától függetlenül a ren
delkezésre álló eszközöket fel kell használni erre. Az a tény, hogy az orvos
technika különbözö eszközeivel a halál körülményeit növekvő mértékben be
folyásolhatjuk és előre meghatározhatjuk, egyre több erkölcsi dilemma elé
állít bennünket. Ezek egyike a nyelésre képtelen betegek orvosi eszközökkel
biztosított táplálásával adódott kétértelműlehetőség.A dilemma legtöbbször
azoknak az esetében merül fel, akik agysérülés. kábítószerek túladagolása
vagy valamilyen előrehaladott betegség következtében öntudatukat fokoza
tosan vagy egyszerre elvesztették és állandó vegetatív állapotba kerültek
(PVS). Az állapotuknak és méltóságuknak megfelelő kezelésmód megállapí
tása orvosi, jogi és erkölcsi szempontból egyaránt kényes problémát jelent,
amelynek egyre több figyelmet szentel az idevonatkozó irodalom.

Az élet mesterséges fenntartása

Ezek a betegek nem haldokolnak a szó szoros értelmében, kisagyuk és auto
matikus idegrendszerük működik. Lélegzenek, szemüket nappal nyitva tart
ják, alszanak, fényre, hangra reagálnak, köhögnek. Spontán reakciókra képe
sek, de minden valószínűség szerint a fájdalom tudatosítására már nem.
Szürkeagyuk ugyanis elpusztult vagy legalábbis annyira megsérült, hogy tu
datos cselekedetre képtelenekké váltak. Az állapot diagnózisához szükséges
kritériumokban és azok jelentőségében egyelőre nincsen teljes összhang az
orvosszakértők között. Biztosra vehető azonban, hogy megfelelő ápolással
hosszabb-rövidebb ideig legtöbben életben maradhatnak anélkül, hogy tuda
tos kapcsolatot bárkivel is fenntarthatnának. Egy beteg ebben az állapotban
37 évig és 111 napig élt.

A szükséges étel és folyadék biztosítására két, aránylag egyszerű lehetőség

is létezik: egy tápcsőnek a gyomorba sebészeti úton történő beillesztése
(gastrostomy), vagy gyomorcső használata az orron keresztül (naso-gastric
tube). Noha ezek az eszközök kisfokú kellemetlenséget és bizonyos körülmé
nyek között (iatrogenikus) kárt is okozhatnak, általában jelentős komplikáci
óval nem járnak, és sikerrel alkalmazhatók minden olyan beteg esetében,
akinek csak korlátozott ideig van rájuk szüksége.

A végérvényes öntudatlanság állapotában lévő beteg esetében a táplálásá
nak ezek a módszerei azonban erkölcsileg nem egyértelműek.Vannak, akik
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azt állítják, hogy megszüntetésük vagy nem alkalmazásuk nem más, mint az
eutanázia egy módja. Ehhez a lépéshez ugyanis a beteg életében bekövetke
zett "minőségi"változás adja meg a kiindulópontot, és a vele kikerülhetetle
nül együtt járó halálnak az okot. A keresztény hagyomány és az egyházi
tanítás álláspontja szerint ugyanis: w ..eutanáziának tekinthető minden olyan
cselekedet vagy mulasztás, amely önmagában vagy a cselekvő szándéka
alapján halált okoz azzal a céllal, hogy a szenvedés minden lehetőségének

véget vessen" (Hittani Kongregáció 1980).
A betegség elhárítására irányuló kötelességgel ellentétben életünk fenntar

tására és meghosszabbítására irányuló pozitív kötelesség gyakorlatilag majd
nem mindig magában foglalja a szükséges táplálék biztosítását. Amíg az or
vosi kezelés a beteg gyógyítására irányul, a táplálkozás életünk egyik alap
vető eleme, az életfenntartás rendszeres és szükséges eszköze. Amikor az
orvosi kezelés elviselhetetlen terheket okoz, vagy életünk védelmére alkal
matlanná válik, annak visszautasítása vagy visszavonása erkölcsileg megen
gedhetővé, sőt kötelezővé is válhat. A betegség állapotával együtt járó teher
vagy szenvedés elviselése azonban alapvető keresztény kötelesség. Ezeknek
a halálokozásával vagy lehetővé tételével történő megszüntetése nem más,
mint az eutanázia pontosan meghatározott esete.

Noha az is előfordulhat, hogy a táplálkozás lehetetlenné vagy nagyon is
terhessé válik, például a halált közvetlenül megelőző időszakban, az állandó
vegetatív állapotban lévő betegek esetében általában nem ez a helyzet. A
mesterséges táplálás ugyanis rendszerint nem jelent számba vehető terhet
vagy jelentős költségnövekedést. Megszüntetésének célja és értelme majd
nem mindig a beteg állapotából fakad. Ez azonban ellentétben áll az élet
fenntartására irányuló általános és alapvető kötelességgel. Az a tény, hogy
egy orvosi eljárás nem alkalmas a beteg meggyógyítására, önmagában nem
ad elfogadható alapot annak visszavonására vagy nem alkalmazására. Ez
csak annak az eszköznek az esetében engedhetőmeg erkölcsileg, amely többé
már nem alkalmas az élet meghosszabbítására, vagy használata túlságosan
terhessé vált. Noha a kérdéses táplálásmód orvosi eljárásnak is tekinthető,

annak terhei nagyon is kedvező arányban vannak a beteg életének meg
hosszabbításában rejlő előnnyel.

Ez a röviden összefoglalt álláspont két alapfeltevésből indul ki: al a mes
terséges táplálás a betegnek jelentős előnyt biztosít, mivel meghosszabbítja
életét, és b I az eljárás nem gyógykezelés, hanem a beteggondozás hétközna
pi eszköze. Az ellenkező véleményt vallók ezeknek a feltevéseknek az érvé
nyét vitatják.

Az öntudatlanság állapota nem szünteti meg az emberi élet önmagában
vett ontológiai értékét, annak túlvilági jelentőségét és a személy méltóságát.
Ezért nem lehet sem egyéni, sem közösségi jogalapot formálni annak egysze
rű kioltásához. Ugyanakkor a fizikai élet meghosszabbításának kérdését sem
lehet gyökeresen elválasztani a "személyes", öntudattal vagy annak lehető

ségével rendelkező élet végérvényes megszűntétől.Az öntudat elvesztése le
hetetlenné teszi a személyek közötti kapcsolatokban gyökerező értékek meg
valósítását, melyeknek jelentősége túlnő a fizikai értelemben vett élet határa
in. Valójában ezeknek az értékeknek a megvalósítása teszi szükségessé az élet
fenntartásának meghosszabbítását. Ezek adják meg az életnek a személyes
értékeit.
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Meddig terjed az élet fenntartásának kötelessége?

Már XII. Piusz pápa is leszögezte, hogy az élet fenntartására irányuló igye
kezetnek gátat kell szabni, ha az magasabb rendű lelki javak megvalósításá
nak akadályává válik. (AAS 1957,1027-1033) Az élet meghosszabbítása ezek
nek a magasabb rendű értékeknek a lehetősége nélkül tehát nem biztosít
előnyt a betegnek még akkor sem, ha az igyekezet aránylag kevés teherrel
jár. Ez annál is inkább igaz, mivel a keresztény hagyományban a halálnak
pozitív értéke és értelme is van. Az nemcsak a bűn következménye, hanem
az üdvözítő Isten hívása is, a döntő lépés az istenlátás és az örök élet elnye
réséhez. Mindenkinek az életében elérkezik tehát az az időpont és állapot,
amikor a halál késleltetése nem az életfenntartás kötelességének, hanem a
hitben és reményben való ingadozásnak a jelévé válik.

Az ellenvélemények szerint a mesterséges táplálás sem tekinthető egyér
telműen az életfenntartás és betegellátás hétköznapi eszközeként. Anyelésre
képtelen személy - csakúgy, mint a lélegzésre képtelen - a halál közelében
áll. A lélegzés és táplálás biztosításának kérdését egyik esetben sem lehet
elválasztani a beteg állapotától. Mindkét esetben ugyanazok a feltételek szab
ják meg az életfenntartó technológia alkalmazásának erkölcsi szükségességét:
a beteg felgyógyulásának lehetőségeés az életfenntartó eszközöktőlvaló füg
getlenség biztosítása. Más szóval: az élelem orvosi eszközzel való biztosítása
csak abban az esetben tekinthető az életfenntartás és betegellátás hétköznapi
eszközének, ha a beteg képes, vagy előbb-utóbbképessé válik az önálló táp
lálkozásra. Mivel az állandó öntudatlanság állapotában a mesterséges táplá
lás nem képes a beteg meggyógyítására vagy legalább cselekvőképességének

korlátozott helyreállítására, az eutanáziára vonatkozó nyilatkozat szavait
használva ez az igyekezet "az élet nagyon is bizonytalan és terhes
meghosszabbításán kívül mást nem tud biztosítani" . Ezért annak használatát
nem lehet erkölcsileg kötelezőnek tekinteni. Más szempontból nézve ezt úgy
is ki lehet fejezni, hogy az orvosi táplálással együtt járó aránylag kevés teher
is nagyon kedvezőtlenarányban van a beteg számára biztosítható előnnyel:

valójában semmi előnyt sem biztosít, tehát abba lehet hagyni.
Ez a megállapítás azonban még nem világítja meg teljesen ezt a kérdést.

Az eutanáziáról szóló nyilatkozat szerint a halál elfogadása és az eutanázia
közötti különbség nemcsak a cselekvő szándékától, hanem az eszköz miben
lététől is függ. Amint láttuk, az ellenvélemények szerint az eszköz mibenléte,
használatának értelme elválaszthatatlan a beteg állapotától, felgyógyulásá
nak lehetőségétől.A cselekvő szándéka is a beteg állapotától függ. Amikor a
felgyógyulás és a magasabb rendű értékek megvalósítása lehetetlenné válik,
szándékunk annak elismerésére irányul, hogy az evilági élet ajándéka nem
örökké tartó, és védelmére irányuló lehetőségeink is korlátozottak. Ezért a
mesterséges táplálás megszüntetésével vagy nem alkalmazásával nem a halál
okozását, hanem küszöbön álló lehetőségének elfogadását szándékozzuk.

Végső fokon tehát a cselekvő szándékát is a beteg állapota és betegségének
természete teszi megokolttá. A mesterséges táplálást a nyelésképtelenség te
szi szükségessé, és ezért az orvosi beavatkozássá válik. Ez a beavatkozás
azonban szükségtelen minden olyan esetben, amikor nem képes az öntudatos
élet, a minimális cselekvőképesség és a magasabb rendű értékek meg-
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valósításának biztosítására. Ilyen feltételek mellett még ez az aránylag egy
szerű eljárás is felesleges teherré válik.

A halálokozása és a felesleges terhektől való megszabadulás szándéka
közötti különbség nem mindig éles, különösen nem akkor, ha ugyanaz a
cselekedet alkalmas mindkettő megvalósítására. Ezért a visszaélés veszélye
nem csekély, annál is inkább, mivel a betegek teljesen ki vannak szolgáltatva
ápolóiknak. A mesterséges táplálás visszavonásának vagy nem alkalmazásá
nak törvényes szabályozása sem választható el könnyen az eutanázia legali
zálásától. A betegeknek okozott teher is összetéveszthető a betegség félelmé
vel. Ezért a mesterséges táplálás sürgetői a közjóra is hivatkoznak, mondván,
hogy a visszaélés lehetőségének és az eutanázia kulturális és törvényes elfo
gadásának megakadályozása is szükségessé teszi ezt a szolgálatot.

A szándék helyessége

A mesterséges táplálás ellen érvelők elismerik, hogy a betegség és táplálás
okozta terheket nem mindig lehet világosan szétválasztani. Ezért szerintük a
szándék helyessége végső fokon nem erre a különbségre, hanem a cselekvő

személy erkölcsi integritására, erényességére épül. A katolikus hagyomány
eredeti értelme szerint a cselekedet struktúrája a következményektől függet
lenül nem rejt magában erkölcsi értéket és végső fokon a szándék helyessége
is a cselekvő személy erkölcsi jóságán áll vagy bukik. A személyes elhatáro
zás benső aktusának erkölcsi értéke a Szeritlélektől kapott életben gyökerezik.
Mindez természetesen nem zárja ki a tévedés vagy a szándékos visszaélés
lehetőségét. Ezért van olyan nagy szükség az óvatosságra és gondosan meg
fogalmazott irányelvek kidolgozására, az ezzel kapcsolatos egyéni és közös
ségi kérdések őszinte és nyílt megvitatására.

Ennek a dialógusnak és a lassan kialakuló összhangnak az első és talán
legfontosabb alaptétele az a megállapítás lehet, hogy senki sem akarja a mes
terséges táplálás visszavonását vagy nem alkalmazását törvényesen kötele
zővé tenni. Legyen ez a lépés erkölcsileg és jogilag megengedett lehetőség,

amit a körülményektől, valamint egyéni képességektől és lehetőségektől irá
nyított megfontolás alapján kell megtennünk, az érdekeltek szabad és jól
informáltságot feltételező beleegyezésével. Az a tény is könnyen belátható,
hogya mesterséges táplálás visszavonása vagy nem alkalmazása nem nevez
hető eutanáziának. Ehhez ugyanis az élet szándékos kioltására van szükség.
Amint már kifejtettük, az eljárás megszüntetését azonban az teszi erkölcsileg
indokolttá, hogy az többé már nem alkalmas a beteg állapotának megkönnyí
tésére. Ezért a "közvetett" vagy "passzív" eutanázia kifejezésnek ebben az
összefüggésben való használata csak zavarosabbá teszi a kérdésről kialakít
ható képet.

Az étel és ital biztosításának szimbolikus jelentősége van vallási és társa
dalmi életünkben; a közösségben való részvételt jelképezi. Az állandó öntu
datlanság állapotában a beteg már nem képes közösségi életre, ezért esetében
ennek a jelképnek nincsen többé semmi szerepe sem. Nem az étel és ital
megtagadásáról és a beteg jelképes kiközösítéséről van tehát szó, hanem
olyan - orvosinak nevezhető - eljárás megszüntetéséről, amire a betegnek
már nincsen szüksége. A "mesterséges táplálás" kifejezés maga is félrevezető,
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mivel az eljárást a kisgyermeknek vagy a magatehetetlen betegnek adott
alapvető segítséggel hozza nyelvi és érzelmi kapcsolatba. Az állandó öntu
datlanság állapota azonban nem hasonlíthat sem a gyermekéhez, sem a te
hetetlen betegéhez. Ezért ennek az eljárásnak valójában semmi vagy csak
nagyon kevés köze van a táplálkozáshoz. Ez annál inkább igaz, mivel ebben
az állapotban a betegek nem éreznek éhséget vagy szomjúságot; és ha ezt
tapasztalnánk is, a táplálás nem lenne alkalmas annak megszüntetésére.

Végül ez a dialógus a beteggondozás "hétköznapi" vagy "rendes" és
"rendkívüli" eszközei közötti különbségre is fényt vethet. Hétköznapinak és
így erkölcsileg kötelezőnek tekinthető az a szolgálat, amelyik a beteg számára
több előnyt jelent, mint terhet. Rendkívüli és erkölcsileg nem kötelező min
den olyan eljárás, amelynek használata ezt az arányt megfordítja. Ennek az
aránynak a megállapításában nem előre megfogalmazott formulákat kell al
kalmazni, hanem minden egyes esetet gondosan mérlegre kell tenni, figye
lembe véve a beteg értékszemléletét és pszichológiai erőtartalékait is,
amennyiben erre lehetőség van.

Végül figyelembe kell azt is venni, hogy az orvosi szolgálatnak a célja és
értelme nem merül ki az élet védelmében, a betegség gyógyításában, a fájda
lom csökkentésében. Mindezekkel a részletfeladatokkal az orvostudomány a
személy életének célját igyekszik elérhetővé tenni. Más szóval: a magasabb
lelki értékek megvalósításának lehetőségétszolgálja az orvosi beavatkozás is.
Amennyiben ez csak a fizikai élet fennmaradását képes biztosítani, és azt is
csak terhes technológiai eszközök segítségével, megszűnik a szolgálat hasz
nálatára irányuló erkölcsi kötelesség. Ebben a helyzetben nem az élet további
védelme, hanem a beteg kényelmének, lelki és közösségi támogatásának biz
tosítása az utolsó szükséges feladat.

Jelenleg még nem alakult ki összhang ebben a nehéz és sok esetben bo
nyolult kérdésben. Az a tény, hogy sok személy lebeg túlságosan hosszú
ideig az élet és a halál határvonalán a mesterséges táplálás eszközeinek se
gítségével, nem jelenti azt, hogy az eljárás védői teljesen nyugodt lelkiisme
rettel tarthatják álláspontjukat. Nemcsak az "irgalmas gyilkosság" (mercy kil
ling), hanem az élet erőltetett meghosszabbítása is sérti a személy méltóságát.
A vitatott eljárás alkalmazására vagy visszavonására vonatkozó döntésekhez
a tények gondos mérlegelésén kívül szükség van az isteni irgalomban gyö
kerező bizalomra és bátorságra is. Isten üdvözítő szándéka túlnő az emberi
gyengeség és a tévedés határain, érvényesül tévedéseink ellenére is.
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