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Született 1927-ben. A Páz
mány Péter Tucbnány
egyetemen szerzett dokto
rátust teológiából. Tizenöt
különböző helyen tantott.
A múlt rendszerben is
rendszeresen betegeket
látogatott a kórházakban,
ezért hat-hétszázszor lelje·
lentették, rövid időre be
börtönözték.

Az eutanáziát igénylők

lélektana

A katolikus egyház
álláspontja

Szent az élet
Érdekes az örök életet tagadó emberiség magatartása. Amíg retteg
a haláltól, addig szinte megszállottan osztogatja azt. A világ legfej
lettebb országaiban kampánysorozat indult annak érdekében, hogy
törvényesítsék a súlyos betegek, fogyatékos újszülöttek orvosok ál
tal elősegített halálát, vagyis az eutanáziát. Ebben aktív szerepet
vállalnak értelmiségiek, tudósok, közéleti személyiségek az eutaná
ziát engedélyező törvényjavaslatokért harcolnak. Eközben azzal ér
velnek, hogy az egyén önállósága alanyi jog, a beteg ura saját éle
tének, így saját akarata szerint rendelkezik vele. Akkor tartják jo
gosnak az eutanáziát, amikor a beteg már nem tudja elviselni a
fájdalmakat, a halál biztos tudatát és a kilátástalan szenvedéseinek
értelrnetlenségét.

A súlyosan szenvedők eutanázia igénylése csaknem mindig se
gélykiáltást jelent, szeretet- és figyeleméhséget. Egy magára ma
radt férfi azért akart öngyilkos lenni - meg is mutatta nekem a
párnája alá rejtett méregfiolát -, mert barátai, rokonai elhagyták,
senki sem látogatta. Csalódott az orvostudományban is, hisz érszű

kületes lábát amputálni kellett. Reszketett, és sötétség ült az arcára.
Az, hogy sem a szenvedő, sem hozzátartozói nem tudnak ér

telmet adni a szenvedésnek, kétségbeesést eredményez. A mai tár
sadalom fél, és visszautasítja a szenvedést. Számára ez határt je
lent. A transzcendens világ görcsös tagadása az immanens világ
nézetek részéről (materializmus, racionalizmus, egzisztencializ
mus, liberalizmus, szcientológia), miután megfosztotta minden re
ménytől, már értelmetlennek tartja az életet.

A Hittani Kongregáció húsz évvel ezelőtt megjelentette az
Eutanázia című nyilatkozatot. A Pápai Tanács 1981-ben Etikai kér
dések a súlyos betegekre és haldoklókra. vonatkozóan címmel tett közzé
kiadványt. A pápa 1995-ben kiadta az Evangelium vitae c. encikli
káját, melyben részletesen tárgyalja az eutanázia kérdését, az
Egészségügyi Pápai Tanács pedig 1995-ben a Chartát jelentette
meg. Ezekben a dokumentumokban a katolikus egyház az euta
náziát erkölcsileg elfogadhatatlannak tartja, mivel az ártatlan sze
mély meggyilkolását jelenti. Ezt a tettet szégyenteljesnek nevezi.
Az eutanázia azok veresége, akik a kegyes halál elméletét hiszik,
szögezi le a Szentszék. A Charta rámutat, hogy amikor a társada
lom eljut arra a pontra, hogy törvényessé teszi az egyén életének
kioltását, akkor tagadja saját létének alapját, és megnyitja az utat
az egyre nagyobb jogtalanságok felé.

Az eutanázia törvényesítése az orvos bűnösségéhez vezethet,
hisz hippokratészi esküje arra kötelezi, hogy mindvégig az életet
támogassa, és gyógyítsa a fájdalmakat. A Szentatya Evangelium vi-
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tae kezdetű enciklikájában a következő szavakkal ítéli el az euta
náziát: "Isten törvényének súlyos megsértése, hiszen egy személy
szándékos meggyilkolása erkölcsileg elfogadhatatlan."

Néhány éve moralistaként hívtak egy orvosi kongresszusra.
Az egyik professzor az eutanáziát pozitív módon tárgyalta. Ami
kor feltette a kérdést, hogy ki merné az ott jelenlévő orvosok kö
zül vállalni a felelősséget, hogyalélegeztetőre és más életfunk
ciókat helyettesítő gépekre kapcsolt haldokló beteg gépeit le
kapcsolja, senki sem jelentkezett.

A 19. század végén engedélyezték a válást, mondván, hogy ne
kényszerítsék együtt élni azokat, akik nem egymáshoz valók. Nem
merült fel azonban, hogy az emberek jellemét kellene nevelni és sze
rethetővé változtatni. Ekkor válások lavinája indult el. Hisz azok, akik
ben nincs szeretet, tíz házasság után sem tudnak boldoggá tenni mást.
Az eutanázia esetében is hasonlóan kellene végiggondolni a problé
mát; nem megölni, hanem szeretni kell a szenvedőket, azt pedig meg
lehet és meg kell tanulni, hogy a szenvedést hogyan lehet jól elviselni.

A eutanázia hívei a nagy fájdalmakra hivatkoznak, amikor in
dokolt segítségnyújtásról beszélnek. Ma azonban a fájdalmak a
korszerű gyógyszereknek és terápiáknak kőszőnhetően szinte tel
jes mértékben csillapíthatók. De ne feledkezzünk meg a pszichi
kai és érzelmi segélynyújtásról sem. A beteg, aki megtapasztalja
az őt körülvevő emberi és keresztény szeretetet, nem lesz dep
ressziós, ellentétben azokkal, akiket magukra hagynak a szenve
désükben. A Charta felteszi a kérdést, hogy a beteg fájdalmainak
elviselhetetlensége mögött esetleg nem éppen az áll, hogy az
egészségesek képtelenek elkísérni a haldoklót szenvedéseiben?
Nem tudnak értelmet adni az emberi fájdalomnak, amelyet soha
sem lehet maradéktalanul kiküszöbölni az ember földi életéből?

A beteg jogai Az eutanázia helyett a megoldást talán a körülmények ember-
arcúvá tétele jelentheti. A betegnek joga van jól felszerelt kórház
hoz, emberarcú orvoshoz, nővérekhez, mentősökhöz, ápolókhoz.
És a legfontosabb: a betegség humánus értelmezéséhez, amiben
benne rejlik a remény. A futószalagon végzett kezelések, a véget
nem érő gépies kivizsgálások meggyötrik a lelket. A minap egy
orvos idős édesanyja azt mondta nekem, hogy elege volt. Hagy
ják őt szépen elaludni, ne zaklassák állandóan.

A keresztény modell A keresztény felfogás szerint az egész embert kell gyógyítani. A
testet a kitűnő orvosok meg tudják gyógyítani, szükség van azonban
arra, hogy a beteg érezze, létezik olyan élet is, melyet még a halál
sem vehet el. A betegségben csökken a beteg autonómiája. Az ősbi

zalom sebződik meg. Az egyén lassan megszűnteti az emberekkel és
a világgal való kapcsolatait. Eltűnik a vidám életigenlés, a bátor élet
erő. Félelmek, neurotikus szorongások, depresszió lesznek úrrá rajta.
Ekkor mérhetetlenül fontos megéreznie, hogy ő még fontos mások
számára. A sebzett ősbízalmat kell visszaállítani.

A vallás nyújtotta vigasz a fájdalmat megváltó szeretetté, a halált
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A méltósággal megélt
halál

Lelki gyógyítás

az Istenben való élet nyitányává alakítja át. Teilhard de Chardint
idézem, aki szerzetes, paleontológus és misztikus volt. Az anyag
titkait kutatva járta végig az egész világot, és így írt évek óta ágy
ban szenvedő Margit testvérének: "Energia születhet a szenvedés
ből. A szenvedés képes arra, hogy központunkat az Istenbe helyezze
át. Margit nővérem! Miközben én átadtam magam a világmindenség
pozitív erőinek, és utaztam kontinenseken és tengereken, szenvedélye
sen nekigyürkőzve, hogy lássam, mint növeli fényét a föld minden
színárnyalata, te mozdulatlanul, ágyhoz szegezve, lelked legmélyén
nagy-nagy csendben alakítod át fénnyé a világ legswrnyűbb árnyait. Mar
git nővérem! Mondd csak! Mit gondolhat teremtő Istenünk: kettőnk

közül melyikünknek jutott a nagyszerűbb szerep?"
Az elkerülhetetlen és hamarosan bekövetkező halál esetén jo

gos a betegnek olyan döntést hozni, lemond az olyan műtétről

vagy gyógykezelésről, mely csupán a fájdalmas élet néhány na
pos vagy hetes meghosszabbítása lenne. Édesanyámnak súlyos és
gyorsan terjedő rosszindulatú daganata volt. Megkért, hogy szól
jak a főorvosnak, ne operálja meg. A főorvos megértette, és haza
vihettem édesanyámat. Még három hétig élt szerettei körében, és
méltósággal halt meg. Nagy etikai különbség van a halál előidé

zése és a halál megengedése között. Amíg az első elutasítja és ta
gadja az életet, addig a másik elfogadja annak természetes végét.
Az orvosok kötelesek komoly műtétek előtt a beteg írásos bele
egyezését kémi. A beteg nem vét, ha szépen készül fel a termé
szetes halálra, és nem igényli az orvosi beavatkozást.

A betegek számára legfontosabb a gondoskodás, a szeretet.
A családtagok és barátok mellett az ápoló szerzetesnővérek jelen
léte, a keresztény fiatalok látogatásai az elfekvőkben, az öngyil
kos- vagy elmeosztályokon; a papok rendszeres megjelenései a
betegszobákban a gondoskodás hatásos eszközei. Nem a térítés,
inkább a szolgálás a cél, az érdeklődés, az elbeszélgetés.

A betegek lelkében kialakul a béke, a nyugalom tudata. Mint
betegekkel foglalkozó lelkipásztor sok csodát tapasztalok az em
berileg már szinte kilátástalan helyzetekben. Gyakran egy-egy
gesztus képes ráirányítani a beteg tudatát az örök életre. Két-há
rom napja eszméletlen betegek szeme nyílik fel, és ajkuk szólni
próbálkozik. Ezeket a csodákat nem értik meg azok, akik a lelket
elfojtják. Téves az az elképzelés, hogy a pap megijeszti a betege
ket. Egyszer egy lesoványodott, víztől feldagadt férfi nagy bol
dogsággal fogadott. Mint megváltóra tekintett rám, melegséggel
fogta kezemet. Ekkor jelent meg a lánya, aki udvariatlanul elza
vart, mondván, hogy az apja ateista párttag. Elhagytam a beteg
ágyat, hisz ekkor egyik feljelentés érte a másikat. Amikor vissza
néztem az ajtóból, láttam, hogy a beteg sóvár szemmel néz utá
nam, és int. Ez rendkívüli lendületforrás volt számomra.

Az eutanázia kérdésére adott válasz egyértelmű. Nem kétségbee
sés vagy gyilkosság, hanem az élet méltóságteljes győzelme.
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