
Ez utóbbi szemlélet segít visszaállítani a csa
lád értékének elismerését, ami a legmegfelelóbb
közeg az emberi személy hiteles önkifejeződésé

nek biztosítására. Egyre inkább bebizonyosodik,
hogya gyermek nem tehertét:1 a t~rs~d~lo~

számára, hanem éppen ellenkezoleg: vitalitast es
gazdaságilag is kimutatha!ó v:r~enyk~pesség:t
biztosít, ami egyben egy biztato jövókép alapját
is jelenti. (Szent István Társu/at, Budapest, 2002)

HARSÁNYI PÁL OTTÓ

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A VÉGEKEN

Sok szó esik ebben a könyvben a szenvedésről,

ugyanakkor a segíts~gn~jtá.s ~a~y lehetőségei
ről és azok bukdácsolásairól IS, akik ezek
en~hítésére törekszenek. A szenvedés, a veszte
ség, a halál olyan kérdése~, ami~ő1 sok ember
nem szívesen hall, noha mindenkit foglalkoztat.
A kötet szellemiségét meghatározó gondolat sze
rint a betegség során az .ell~t~s 7gysége, a.csal~d,
ahol a fizikai, lelki, spirituális es szociális szük
ségletek összefonódása embervoltunk?ól k?vet
kező megkerülhetetlen igazsá9. ~ ~~alad. 9Y~,szra
való felkészítése, a szenvedes orok miértjének
kérdésével való szembenézés. a gyermekek tájé
koztatása, a haragosokkal való megbékélés, a be
teget gondozó és a hozzátartozókat támogató
szakemberek csoportjának együttműködése, az
önkéntes segítők képzése és még számos kulcs
fontosságú kérdés szerepel a tanulmányokban.

A Cseri Péter által szerkesztett könyv szerző

inek közös gondolata, hogy az emberi méltóság,
az "istenarcúság" tisztelete kűlönösen fontos
súlyos beteg, haldokló embertársaink é: ~~zzá
tartozóik segítése során. Ennek megéléséhez.
gyakorlati megvalósításához n~jt szak~a~ 
és remény szerint lelki, szellemi ~ seg~tse~et

írásában a legalább nyolc szakmát, hivatast
képviselő, magyar és külföldi sz.~r~őkből á~ló

csoport (orvos, ápoló, pap, szociális mun~as,

pszichológus, bioetikus. stb.) h?f?Y ~z embe~elet
utolsó hónapjait, hetelt, napjait es perceit a
gyakran érthetetlen fájdalom és szenvedés ell:
nére is az élet értékes részének tarthassuk. Elso
sorban szakemberek és a beteggondozás szolgá
latában részt vállaló önkéntes segítők szükség
leteit szem előtt tartva állt össze a huszonöt ta
nulmány, de haszonnal forgathatja, és remélhe
tőleg megerősödést,nyerhet b:I~le n;in~e~ki,
aki a veszteség, halál, mulandosag kerdesevel
szembesül valamilyen formában. (Magyar
Hospice-Palliaiio Egyesü/et, Budapest, 2002)
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PUSKELY MÁRIA: _
DR. BATTHyÁNY LÁSZLO (1870-1931)

A Batthyány család egykor nagyvonalú állam
férfiakat, törökverő hadvezéreket adott az or
szágnak, majd nagy püspököket é~ n7mzeti vé~tanúkat. Milyen nehéz lehet ennyi sulyos tradi
ció után egy családtagnak újabb történetírásra
kínálkozó tényt megélni és nyújtani az utókor
felé! Valóban, a világi tettek után fölfelé m~r

csak az életszentség felé vezet az út. Ez az az ut,
amely mindig felfelé vezet, mely kifogyhatatlan
a lehetőségekben, s amelyet olyan kevesen jár
nak. S amely a modern időkben éppúgy járh~tó,

mint a letűnt feudális korszakokban. Batthyany
László zsenije ezt az utat találta meg.

1931-ben, hatvanegy éves korában fejezte be
szeretetben kiteljesedett életét a "Szegények 0;
vosa"-ként emlegetett körmendi herceg. Euro
pai hírű szemsebészk~nt a, le~sze9énrebb~k

gyógyítására szentelte eletetet kopcse~YI, maJ,d
körmendi kórházában. Az 1944-ben Becsben es
Szombathelyen megkezdett boldoggá avatási el
járás során 1992. július ll-,én n:egs~ülete!,t a ~at~

thyány László hősies erényeit elismerő papal
nyilatkozat. Az 1989-ben I~ten ~zolgája köz~en

járásra bekövetkezett gyogyulast az l1~eteke~

Kongregáció csodának ismerte el., Ez a~t )elenti,
hogy végéhez közeledik b?ldog9~ avatási u,gy~.

Puskely Mária a Szenttéavatási Kongregáció
hoz benyújtott olasz nyelvű Vita docu~lentat.~, dc:
kumentált életírás módosított, egyreszt rövidí
tett, másrészt kiegészített változatát készítette el
a könyvben. Forrásművek, naplók, fényképal
bumok, hivatalos okiratok, kórházi naplók, leve
lek, visszaemlékezések, tanúvallomások, újság
cikkek alapján szigorú kronológiai rendben kísé
ri végig Batthyány László életútját. Ezek~ől tárul
elénk a példás családapa képe, aki tizenegy
gyermeket nevelt fel, a felebará~aié;t, é~ő orvos,
aki életét a legszegenyebbek gyogY1tasara szen
telte, valamint az elkötelezett világi hívő, aki be
tegeinek nemcsak testi baját gyógyította, hanem
egyengette útjukat végső céljuk fel~ is. Többek
között kis híttankönvet is írt betegemek.

A fényképekkel is gazdagon illusztrá~t köny
vet ajánljuk elsősorban orvo.sokna~, a~!k .a be
tegben Krisztust akarják felismerni, ajánljuk a
nagycsaládosaknak, akik hozzá hasonlóan .~e

rik vállalni Isten áldását, a gyermeket. De aJanl
juk mindenkinek, aki~ keres!k é~etü~ boldogu
lásának útját. Batthyany Laszlo vegrendelete
igazít el mindnyájunkat: "Ha boldogok akartok
lenni, tegyetek másokat boldoggá." (Szent Ist
ván Társu/at, Budapest, 2001)
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