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Eutanázia
Az eutanázia szó az eu (jó) és a thanatos (a görög mitológiában a
halál megszemélyesítője) szavakból származtatható.

Nyelvünk érdekes módon kerüli az eutanázia magyar megfelelő

jét, a "jó halál" szóösszetételt, ezzel is jelezve idegenkedését tőle.

Mit takar az eutanázia, a jó halál fogalma? Aktív tevőlegessé

get az élet megszüntetésére, magyarul gyilkosságot. Eutanázia
szakértők nyelvén, körülírással: gyógyíthatatlan és nagy fájdal
makban szenvedő beteg halálának tudatos előidézését, a beteg és
hozzátartozóinak beleegyezésével, orvosi segítséggel.

Az emberiség történetében, történelmében a halálos ítéleteket
államilag fizetett szakszerű gyilkosok, hóhérok végezték, az euta
názia során azonban a hóhérmunkát az orvossal végeztetik el.

Az orvos bármilyen esküre is esküszik, az életre, a beteg gyó
gyítására esküszik. A fájdalom nélküli halál, a jó halál éppen
olyan paradoxon, mint a fájdalommentes szülés, születés, fájda
lom nélküli élet.

Az eutanázia a modem kor torzszüleménye, mert elválasztja a
testtől a lelket, és csak a testi szenvedés végleges megszüntetésére
összpontosít, nem foglalkozik a lélekkel. Az egészség szó nyelvünk
nagyszerűsége okán pontosan fogalmaz: test és lélek képez egé
szet, egészségről csak akkor beszélhetünk, ha a test és lélek har
móniában, egyensúlyban van egymással. A természet törvénye
minden élőlényre vonatkozik: fogantatás, születés, élet, halál, el
múlás. Ha elfogadjuk azt, hogy születésünket nem irányithatjuk.
mert Istentől való, úgy halálunkat sem siettethetjük. mert Isten
szándéka ellen cselekszünk.

A modem kor megpróbálja ezen tiszta fogalmakat összekever
ni. Fogantatásunk pillanatától. A magzat megölése az abortusz.
Az emberi lét mindennapos támadása az életgyilkosság. A gyil
kosságsorozat végső megtestesítője pedig az eutanázia, a jó halál.

Az eutanázia során soha sem beszélnek a lélek fájdalmáról, pe
dig életünk során inkább a lelki fájdalmaktól szenvedünk, mint
sem a testi fájdalmaktól. Valamikor, nem is olyan régen az orvos
testi és lelki fájdalmakat együttesen kezelt, gyógyított. A testet a
lélektől elválasztani nem lehet: nem lehet külön gyógyítani a tes
tet és külön a lelket.

Mai korunkban, az emberek menekülnek. Menekülnek a gyer
mekvállalás elől (abortusszal), menekülnek az élet nehézségei elől

(alkohollal és droggal), az életük elől (öngyilkossággal), és mene
külnek a fájdalmaik elől, eutanáziával. Ez gyakran kemény drog
gal történik (az USA egyes államaiban kábítószerrel végzik ki a
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halálraítélteket, ugyanúgy az eutanázia során nagy adag kábító
szerrel oltják ki az életet).

Az eutanázia szakértők passzív és aktív eutanáziáról beszél
nek. Aktív, ha gyógyszeresen halálba segítünk valakit, passzív, ha
nem adjuk meg az élet meghosszabbításához szükséges gyógysze
res segítséget. Egyesek szerint a passzív eutanázia kérdése erköl
csileg is nehezen tisztázható fogalom. Véleményem szerint na
gyon egyszerűen tisztázható.

Az orvos szent kötelessége a testi és lelki fájdalmak csökkenté
se. A szándékon múlik az, hogy valaki gyógyít, vagy passzív
eutanáziát követ el a fájdalomcsillapítóval. Ha azért adja a fájda
lomcsillapítót, hogy a beteg korábban haljon meg, mint a termé
szet rendje diktálná, akkor nem passzívan, hanem aktívan közre
működik a halál elérésében. Ez az orvosi lelkiismeret kérdése.
Az orvosi lelkiismeretet nem lehet pótolni paragrafusokkal, törvé
nyi szabályozással.

Mindenkinek joga van a természetes halálhoz és az utolsó út
ján a testi fájdalmak csökkentéséhez is. Természetes halál testi fáj
dalmak árán a lélek felemelkedésével járhat. Materiális, anyagias
világunkban csak a test fájdalmával foglalkozunk, pedig sokszor
a testi fájdalom vezet a lelki megbékéléshez.

A jó és a rossz/ a fény és a sötétség, a fájdalom és az öröm, az
élet és a halál egymástól elválaszthatatlan, egymás nélkül nem ér
telmezhető ellentétpárok. Az emberek önző módon a haláluk idő

pontját is maguk kívánják meghatározni. A krisztusi szenvedés,
az emberekért, az emberiségért vállalt szenvedés példa lehet
mindannyiunk számára. Testi szenvedésünk, lelkünk békéjének
megszerzéséhez az utolsó lehetőség a halál előtt. Tudjuk-e az
élet utolsó feladatát emberi módon, Istennek tetszően teljesíte
ni? El tudjuk-e fogadni megélt életünket? Mindenki úgy hal
megJ ahogy élt. Akik vállalni tudják a létet minden fájdalmával
és örömével, azok tudják vállalni a természetes halált is.

Jó halál csak a természetes halál lehet.
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