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Eletünk
ikercsillaga a halál
Mi az élet? Mi a halál? Tudjuk-e, hogy élünk?
"Az Élet szent, Szent okokból élni akar"! Tudjuk-e, hogy Szent!
Tudjuk-e, hogy Szent, légyen az Istentől, vagy Tennészettőladódóan.

Az élet nem más, mint "megengedett", többnyire fel nem ismert
kegyes halál. Méltó élet, méltó halál.
Van-e esélyünk a mai világunkban arra, hogy méltón éljünk, m él
tón haljunk?

Ahogy meggyalázzák a haldoklót, a holttestet, úgy gyalázzák meg,
gyalázzuk meg életünket, létezésünket. A társadalom működése,

halálképe. viszonya, elutasítása a haldoklóval, a halottal, pontosan
tükrözi mindazt az embertelenséget, kiszolgáltatottságot, élet-, létezés
nélkilliséget, ami ittlétünkben, jelen nem levésünkben velünk megtör
ténik. S hűen tükrözi mindazt, amit mi követünk el egymás ellen.

Életünk ikercsillaga a Halál.
Szület ésünktől fogva várjuk, és menekülünk előle, készülünk,

és hazudunk önmagunknak arról, amit Halálnak hívunk. Thana
tosz a görög mitológiában a halál istene, az alvilág-másvilág meg
szem élyesitője. A Titok őrzője . Ikertestvére Hüpnosz, az álom bi
rodalmának ura, szemlélője mindannak, amit lelkünk elfedve-elta
karva álmainknak föltár.

Miért halunk meg? Tudunk-e valaha is szembenézni azzal a
ténnyel, amit saját nemlétünk tudata jelent számunkra? Miért élünk?
Élünk-e egyáltalán? Vagy tán csak Hüpnosznak világában mély al
vásba merülve, tudatos-tudattalan álomban t öltjük le időnket?

Lehet-e készülni a halálra? Lehet-e, tudunk-e készülni az életre?
Mit tettünk? Mit teszünk? A létezés csodája miért felejtődik el oly
hamar? Miért válik gyilkoss á, ö nfert őz öv é . gengszterr é a föld la
kosságának egy része? Egyszerűen az egyensúlyért?

Kifosztjuk a Földet, megöljük a term észetet, embertársainkat és
magunkat.

Visszaford íthatatlanná vált az emberiség önfelszámolása?!
Szókratész, mielőtt kiinn á a méreggel teli poharat, arról beszél

hű tanítványainak, hogy a lélek halhatatlansága visszaemlékezés
a tudott tudásra. Ebben a folyamatban újra kell tanulnunk mind-
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azt, amit régebben tudtunk. A Halál nem más, mint az életből va
ló kigyógyulás - mondja Szókratész.

Az eutanázia mai problémájának megközelítéséből most csak
néhányat emelnék ki. Az élet szentsége, amit az egyház képvisel,
az élet minősége, amit sokan több érintettségi oldalról fogalmaz
nak meg, valamint a visszaélés lehetősége.

Piave, Madrid, Varsó, Sztálingrád, Auschwitz, Birkenau, Hirosi
ma, Kambodzsa, Vietnam, Közel-Kelet, Írország, Dél-Afrika,
Budapest, Prága, Temesvár, Bosznia, Ruanda. (Milyen hiányos a
fölsorolás - még így is mennyire tükrözi ezt az úgynevezett föl
di, "fejlődő civilizációt".)

A mindenkori hatalmak cinikus, őrült és hidegen kiszámított
érdekből való öldöklése minden emberi képzeletet túlszárnyalt.
Halálosztó korszak a miénk.

Ártatlanokra tüzelnek Szarajevóban, Tokióban mérges gázt en
gednek be az alagútrendszerbe, templomban imádkozó hívőket

gyilkolnak halomra, papot ölnek és csecsemőket ölnek. Ölnek és
ölnek, s nem tudják már mi az, amit Létezésnek, Istennek, Termé
szetnek, Törvénynek hívnak.

Hol van az élet szentségének megőrzése, hol van az élet minő
ségének megtartása? Van-e olyan területe, van-e olyan értéke az
egyetemes emberi kultúrának és hagyományrendszernek, amivel
történetünk során ne éltek, ne éltünk volna vissza már?!

Szadista gyilkosok járnak köztünk. tetteik után a jog asztalánál
osztanak nekik kegyet!

Miért az eutanázia kérdése kapcsán vetődik fel olyan élesen az
élet szentsége, méltósága, védelme? Védjük-e szeretteinket, em
bertársainkat?

Védjük-e létezésünket és ezt a bolygót, a Földet, ahol élünk?
Miért marad el az ember mindennapi életgyakorlatában ezeknek
a kérdéseknek a megválaszolása?

A "diktált" társadalmi elvárás, amely része és kiszolgálója a
mindenkori hatalomnak - és ez általában önmagával azonos -,
betöltött szerepénél fogva, működésében hazudtolja meg mind
azokat az alapvető értékeket, amelyekre mint Hatalom, hivatkozik.
A hatalom által működtetett gépezet a legkegyetlenebb halálosz
tó. Egy életen át, a mindennapok huszonnégy óráján keresztül,
lassan és folyamatosan számolja fel a születendő én autonómiáját.
Percről percre, óráról órára, pontról pontra csepegteti belénk, a
testünkbe, szívünkbe, agyunkba a halálos mérget. Elindítva azo
kat a belső lelki és testi folyamatokat, amelyek az emberben vagy
morális pusztulást, egy "tetszhalál" állapotot eredményeznek,
vagy az egyén szervezetében kialakuló biológiai folyamatok vál
nak halálossá.

A gépezet mechanizmusa már önműködő rendszerré vált, és a
körforgásból nincs kiszállás.
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Tudunk-e ezzel az aljas gyilkolással szemben megőrző élet
programot állítani? Méltó élet. Méltó halál.

Mert az "életben kell maradni" - helyzet súlyos bilincsei mil
liméterről milliméterre, egyre beljebbre, mélyebbre hatolnak be
lénk úgy, hogy ezeket a bilincseket már magunkban hordozzuk,
testünk, lelkünk, gondolkodásunk részeivé válva okozzák teljes
önfeladásunkat. Míg szárnyalt a lelkünk, még voltak ideáink, ál
maink - mi mindannyian a világ mindenesei kívántunk lenni -,
de eltűntek, elhaltak korunk "civilizált" szennyében. Jelenkorunk
valósága nem értünk van, nem velünk van. A termelés-profit-ter
melés öngerjesztő csapdája pusztítja el a természet és az emberi
kultúra még megmaradt értékeit. Teheti, mert ez az a jól működő
önfenntartó gépezet, amely a pénz totális diktatúráján keresztül
mindenkit a hatalmába kerít.

Megállítható-e az aktív eutanáziát beteljesítő folyamat, amit
az emberiség önmaga elpusztításáért fenntart?! Öljük életünk
lehetőségeit.

Az emberiség elvesztette azt a hagyomány- és szokásrendsze
rében régen kialakult viselkedési kultúráját, amely lehetővé, meg
engedhetővé tette a közösség és az egyén számára a döntés meg
hozatalát.

Kegyetlen, aljas módon működő világunkban kell visszatalál
nunk a tudott tudáshoz, visszaemlékezve kell újratanulnunk
mindazt, ami az embert emberré tette.

Az élet szentsége és az élet minősége.

Közelebb kerülhetnénk mi magunk a megoldáshoz, ha ezt a
két leglényegesebb fogalmat nem csak az eutanázia kapcsán em
legetnénk folytonosan.

Először magunkban, tetteinkben kellene visszaállítani az élet
szentségének, minőségének elvét. Ha ez megtörténne, mi magunk
talán alkalmassá válnánk arra, hogy olyan társadalmi érték- és
jogrendszert építhessünk fel, amely lehetővé tenné az eutanázia
problémájának megoldását.
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