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Az egyház jól ismeri az emberi haladás enigmatikus sajátossá
gát. Minél több lehetőséget teremtünk jövönk biztosításához, an
nál több veszély is fenyegeti az emberi életet; különösen annak
kezdetén és végén, amikor legjobban rászorulunk mások támoga
tására és védelmére. Ez késztette II. János Pál pápát legújabb kör
levelének megírására, melyben összefoglalta az élet védelmére vo
natkozó keresztény hagyományt és a "hivatalos egyházi tanítást.!

Az Evangélium hirdetésétől elválaszthatatlan az élet szentsé
gének védelme. Az "élet szerzője" (ApCsel 3, 15) váltott meg ben
nünket, és az "élet népévé váltunk abban Szentlélekben, "aki az
élet Ura és adományozója", mondja a pápa. A harmadik évezred
küszöbén ennek a népnek az a kiváltságos feladata, hogy a világ
lelkiismeretét felrázva új mozgalmat kezdeményezzen az élet tá
mogatására". "Új élet-kultúrát kell kialakítanunk",2mindenekelőtt
a hívő közösségen belül. Ez legyen a politikai közösség számára is a
példakép. Megkülönböztetett gonddal és előszeretettel kell tehát a
törékeny és veszélyeztetett élet minden formája felé fordulnunk.
Napjainkban, amikor az elvilágiasodott gondolkodásmód a "kegyes
halál" félrevezető lehetőségével igyekszik az öregség terheit "köny
nyíteni", nagy figyelmet kell szentelnünk az öregeknek "a család
szentélyén" belül, de az öregséggel járó társadalmi probIémáknak is.3

Az élet védelmével kapcsolatos zsidó-keresztény erkölcshagyo
mány alapját a teremtéstörténet és az ölés tilalma határozza meg.
Az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberi élet az Ö sze
retetének ingyenes adománya, amelyből soha vissza nem fizethető

tartozás, kötelezettség hárul mindenkire. Az életet védeni, ápolni
kell, azt utódainknak tovább kell adni. A szenvedés és a halál az
ember bűnének következménye. így érthető, hogy a zsidó és a ke
resztény közösség számára egyaránt elfogadhatatlan volt az "eltávo
zás szabadsága", ami a görög-római kultúrvilágban biztosította az
öregek, a betegek vagy a nyomorultak számára azt, hogy terhes éle
tüket, esetleg mások segítségének igénybevételével, kioltsák. A
"könnyű halált" a kereszténységet megelőző társadalmak gyakorol-
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nyű halált" a kereszténységet megelőző társadalmak gyakorolták
az újszülöttek vagy az öregek elhagyásával is. A kereszténység
véget vetett ennek a gyakorlatnak is.

A zsidó vallásfelfogásban a szenvedést a beteg személynek, csa
ládjának vagy népének bűnösségévelmagyarázták. Ezért kérdezték
a farizeusok Jézust a vakon született emberről, hogy saját bűnei

vagy családjáé okozták-e vakságát. "Isten tetteinek kell rajta nyil
vánvalóvá válniuk", adta Jézus a számukra érthetetlen választ.
Amint Jób könyve is tanúskodik erről, az ártatlan szenvedése dilem
mát jelentett a zsidó lelkiség számára, melyre csak a Makkebeusok
könyvében, a hellenista korban alakult ki a megoldás. Az igazság
talan szenvedés értelmét a másvilági életben kapott jutalom adja
meg. Az Újszövetségben ezt a felfogást kiegészíti a szenvedés és a
halál pozitív értelmezése is. Nemcsak a bűn büntetéseként neheze
dik ránk, hanem a türelemmel viselt szenvedés Krisztus szenvedé
sét egészíti ki. A hívő a megváltás művébe kapcsolódik bele, halá
lában pedig Krisztus feltámadása valósul meg. Amint Szent Pál
mondja: "Testünkben folyton-folyvást viseljük Jézus szenvedését,
hogy egyszer Jézus élete is megnyilvánuljon testünkön. Életünkben
állandóan ki vagyunk téve a halálnak Jézusért, hogy majd Jézus élete
is nyilvánvaló legyen testünkön. (....)Tudjuk ugyanis, hogy aki Jézust
feltámasztotta, Jézussal minket is feltámaszt, és veletek együtt elébe
állít. (...)Ezért nem veszítjük el kedvünket, mert bár a külső ember
romlásnak indult bennünk, a belső napról napra megújul."

Ebben a tanításban gyökerezik a halálra és szenvedésre vonat
kozó keresztényerkölcsszemlélet kettős álláspontja: nemcsak az
eutanázia és a gyilkosság elítélése, hanem a türelmes szenvedés
és halál elfogadásának pozitív értékelése is. A szenvedés és a ha
lál a keresztény felfogásban nemcsak az ősbűn büntetése, hanem
az Isten adománya is, melyet el kell fogadni akkor, amikor az élet
további védelmére nincsen józan lehetőség. Ezzel mondunk igent
az örök boldogságra szóló isteni meghívásra. A keresztény hagyo
mányban tehát az "eutanázia" kifejezés a szó eredeti értelmében
kapott helyet, az örök életet biztosító jó halált jelenti.

A Szentírás és a keresztény hagyomány az élet kioltásának tilal
ma mellett a felebaráti szeretetre hivatkozva sürgeti a betegek tá
mogatását, valamint a szenvedés minden eszközzel történő eny
hítését is. A keresztény felfogásban a "jó halál" azt is feltételezi
tehát, hogy a haldokló nincsen magára hagyva szenvedésében.
Az örök boldogságra hívó isteni szó az imádkozó közösség hité
nek és szentségeinek közvetítésével érkezik meg hozzánk.

Az emberi élet alapvető érték a keresztény világszemlélet szá
mára, minden más emberi érték megvalósításának alapfeltétele.
Ezért lI" ..az ártatlan emberi élet direkt és szándékos kioltása min
dig súlyos erkölcsi rossz..." pontosítja az ötödik parancs tanítását
II. János Pál pápa hivatalos tanító tekintélyének teljes súlyával." A
saját életünk védelmére irányuló kötelesség is ugyanebben az is-
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teni szándékban gyökerezik. Az öngyilkosság vagy egészségünk
ésszerű védelmének elhanyagolása erkölcsi rossz, megfontoltszán
dékkal párosulva bún. Az öngyilkosság elítélése a legelső keresz
tény értékítéletek közé tartozik. Júdás tettét Máté evangéliuma
nemcsak Péter megtérésével állítja szembe, hanem azt is kifejezi,
hogy gyalázatos tettének megérdemelt következménye a halál
szégyenteljes formája volt.

A nyugati világ jogrendszerében a szabad elhatározásra képes
betegnek ma már megvan a joga az orvosi kezelés visszautasítá
sára még abban az esetben is, ha az számára hasznosnak bizo
nyulna, vagy amikor annak visszautasítása azonosnak látszik a
halál választásával. Ezen túlmenően azonban Hollandiában né
hány éve már az aktív eutanáziát, az orvosi segédlettel végrehaj
tott öngyilkosságot is törvényesítették bizonyos feltételekkel. Az
Egyesült Államokban a legutolsó választások alkalmávalOregon
állam választói is elfogadtak egy hasonló javaslatot, aminek al
kotmányosságáról a Legfelsőbb Bíróságnak kell majd döntenie.
Ettől a szemlélettől határolja el magát az egyház, mert határozot
tan ellene szól az öngyilkosságra vonatkozó szentírási ítélet. Az
orvostudomány jelenlegi lehetőségeit és problémáit is figyelembe
véve azonban a hagyományos tanítás pontosításra szorult. Ezt
tette az eutanáziáról 1980-ban kiadott vatikáni nyilatkozat, ame
lyet a most kiadott pápai körlevél megerősített. ,,Ismételten kije
lentjük", mondja II. János Pál, "az eutanázia Isten törvényének
súlyos megsértése, mivel az az emberi személy szándékos és er
kölcsileg elfogadhatatlan elpusztítása'C Most ennek a pontosított
tanításnak a részleteire térünk át.

A szenvedés és a halál a bún következtében lépett be életünk
be, ezért a szenvedés mértékének enyhítése, valamint a halálve
szély elleni védekezés egyúttal a bún elleni küzdelem egyik meg
nyilvánulása is. Ez nemcsak megengedhető, hanem szükséges
emberi méltóságunk és cselekvőképességünk biztosításához még
akkor is, ha ennek közvetett hatásaként életünk időtartama meg
rövidül, a közeli halál valószínűbbé válik. Amint már xn. Piusz pá
pa megállapította, a cél ilyenkor nem a halál okozása, hanem a
szenvedés csökkentése. Az egyházi tanításban az aktív és passzív
eutanázia közötti különbség nem kap szerepet. A vatikáni nyilatko
zat szerint az a cselekedet vagy a cselekedet elmulasztása jelent
eutanáziát, mely önmagában vagy a cselekvő szándéka következté
ben halált okoz azért, hogy ezzel a szenvedés minden lehetőségének

véget vessen. E meghatározás szerint tehát az eutanázia elsősorban

a cselekvő szándékától és a cselekedet következményétől függ. Az
eutanázia tehát olyan cselekedet vagy annak elmulasztása (aktív
vagy passzív eutanázia a mai szóhasználatban), amelynek kizáróla
gos célja a szenvedés végérvényes megszüntetése halál okozásával.

Az eutanázia eseteinek és az élet megengedett vagy kötelező

védelmének pontosabb szétválasztásához azonban nem elég aha-
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lál okozására és a szenvedés csökkentésére irányuló szándék gon
dos megkülönböztetése. A szándék végrehajtásához megfelelő

eszközöket kell kiválasztani. Az orvoslás eszközei ugyanis nem
egyszer egyaránt alkalmazhatók a szenvedés csökkentésére és az
élet megrövidítésére, vagy az élet és az elkerüllietetlenül velejáró
szenvedés meghosszabbítására is. A keresztény meggyőződés sze
rint a haldokló ember méltóságának és a jó halálnak a biztosí
tásához nincsen szükség sem a szenvedés minden áron történő el
kerülésére, sem az élet feltétel nélküli meghosszabbítására. A "jó ha
lál" keresztény értelemben vett jogát a haldokló emberi méltóságá
nak ebben az értelemben vett feltétlen biztosítása jelenti. A beteg ké
nyelmét biztosító falliációs orvosi eszközök akkor is alkalmazhatók,
tanítja az egyház, ha ezzel az élet esetleges megrövidülése is elke
rülhetetlenül együttjár, Előadódhat azonban olyan eset is, hogy az
életfenntartó eszközök a beteg emberi méltóságát veszélyeztetik, mi
vel a halál elodázásán kívül előnyt már nem tudnak számára bizto
sítani. Ennek elkerülésére az 1980-as nyilatkozat néhány gondosan
megfogalmazott, konkrét irányelvet is lefektetett.

Mindenkinek megvan a joga és a kötelessége arra, hogy egész
ségét vagy életét megfelelő eszközzel biztosítsa. Az eszköz hasz
nálatának azonban arányban kell állnia egyrészt a gyógykezelés
komplikáltságával, veszélyeível. költségeivel és elérhetőségével,

másrészt a használatuktól várható eredményekkel, figyelembe vé
ve a beteg állapotát, fizikai és erkölcsi erőtartalékait. Pontosabban
kifejtve tehát más eszköz híján megengedhető, hogy veszélyessé
gük ellenére igénybe vegyük a legújabb, még kísérleti állapotban
lévő gyógymódokat. A betegnek is joga van ahhoz, hogy a hely
zetéből adódó lehetőségeketkihasználva a tudományos ismeretek
gazdagítását elősegítse. A beteg beleegyezésével azonban ezt fel is
lehet függeszteni, különösen akkor, ha a kísérleti jellegű kezelés
hatása nem felel meg a várakozásnak. Ebben a döntésben a beteg
vagy a család megokolt kívánsága, valamint az orvosi vélemény
egyenlő súllyal esnek latba. Az orvosi vélemény elsősorban a
gyógykezelés egyéni és szociális terhei és a várható eredmény kö
zötti arány felmérésére irányul. Senkit sem lehet azonban arra köte
lezni, folytalja a nyilatkozat, hogy veszélyes vagy terhes gyógyító el
járást használjon. Az általánosan használt orvosi eszközök elegendő

ek az erkölcsi kötelesség teljesítéséhez. Ennek a mértéknek a követé
se nem tekinthető öngyilkosságnak. Ellenkezőleg, ez egyszeruen az
általános emberi adottság elfogadását jelenti, és azt a vágyat, hogy
elkerüljük azokat a gyógyászati eszközöket, melyek nincsenek
arányban várható hatásukkal, vagy túlságosan terhesek a beteg csa
ládja vagy a közösség számára. A beteg teherviselő képességének
felmérésekor nemcsak anyagi és fizikai, hanem lelki és pszichológiai
erőtartalékait is figyelembe kell venni.

Legfontosabb irányelvként az egyház hangsúlyozza, hogy a halál
közelségében lelkiismeretileg megengedhető annak a gyógykezelés-
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nek a visszautasítása is, amely az élet nagyon is bizonytalan és
terhes meghosszabbításán kívül más eredményt nem tud nyújta
ni. Ilyen helyzetben csak a beteg méltóságát megillető lelki, társa
dalmi támogatást, valamint a kényelmét biztosító gyógykezelést
kell folytatni, azt, ami hasonló körülmények között mindenkit
megillett. Ugyanis nem a kezelés megszüntetése vagy visszautasí
tása okozza a halált, hanem a betegség, aminek orvoslására már
nincsen lehetőség.

Az 1980-ban tett nyilatkozat az egyházi tanítás fejlődésében

fontos lépést jelentett több ok miatt is. Mindenekelőtt a keresz
tény hagyományt és az eutanázia napjainkban divatos értel
mezését gondosan szétválasztotta. A különbséget nem egyedül az
eszközök önmagában vett természetére alapította, hanem gondosan
mérlegelte a szándékot, valamint a beteg és családja körülményeit is,
és az erkölcsi ítéletet ezeknek a szempontoknak, valamint a gyógy
kezelés eredményének mérlegeléséből, azok arányosságából vonta
le. Ezzel eltért a napjainkban annyira kedvelt, de alapjában véve le
egyszerűsített erkölcsi gondolkodásmódtól, amely a cselekedet ön
magában vett terrnészetén és a beteg döntésjogán kívül semmilyen
más körülményt sem hajlandó figyelembe venni.

II. János Pál körlevele megerősítette ezt a tanítást, amit leg
jobban az épület tervrajzához lehet hasonlítani. Annak meg
valósításához az építkező gyakorlata és bölcsessége is szükséges.
A gyakorlati tapasztalatra épített emberi bölcsesség, valamint a
szenvedés és halál keresztény értelmezésének mérlegre tételével
minden egyes esetet külön kell elbírálni. Ebben a nehéz feladat
ban egyenlő teher nehezedik a betegre, orvosaira, hozzátartozóira
és a társadalomra is. Noha ezek a döntések a magánélet részét al
kotják, a nyilvánosság előtt is védhetőknek kell lenniük, mivel
legtöbb esetben végső és visszavonhatatlan lépést jelentenek. A
politikai közösségnek érdeke ugyanis az élet védelme. Ezért szük
séges, hogy az élet szándékos kioltásának tilalmát és a kezelés
visszautasításának jogát a törvényhozás a lehető legpontosabban
elhatárolja egymástól. A legjobb törvényhozás is hatástalan marad
azonban a végrehajtók erkölcsi integritása nélkül. Ennek biztosí
tása azonban már nem a törvényhozás feladata, hanem az isten
hitben gyökerező erkölcsi nevelésé. Ha más okunk nem is lenne
rá, már csak ezért is határozottan vissza kell utasítanunk a vallás
erkölcsileg semleges nevelés társadalmi elfogadhatóságát. Semmi
sem védi jobban az idős ember méltóságát és élethez való jogát,
mint a keresztény szeretetben gyökerező családi közösség. Ezt
kell kiegészítenie a palliációs gondozásnak, amely nem a techni
kai, hanem az emberi szolgálat fontosságára épül. Ennek a szol
gálatnak a keretei között is biztosítani kell azonban az érdekelt
családi és lelki közösség tagjai számára a közreműködés a lehető

ségét.

499


