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Eletre halálra
Tömegszerencsétlenségek vagy akár egyéni tragédiák láttán is szám
talan kérdés merül fel: miért történt ez? hogyan lehetett volna meg
előzni, elkerülni a bajt? Különös módon éppen a hívő ember az, aki
nem áll meg ezeknél a kérdéseknél. A belőle kiszakadó jajkiáltás ma
gát Istent is kérdőre vonja. Hitünk legkeményebb próbája, amikor a
szenvedéssel és a halállal kerülünk szembe: hogyan engedhette meg
ezt Isten, ha ő valóban jó és mindenható? A meggyötört híVÓK vége
láthatatlan sokaságából tör fel a fájdalmas panaszszó, Jóbtól a 20. szá
zadi haláltáborokig. Maga Jézus is a halálfélelemtől vérrel verejtéke
zett, és így kiáltott a kereszten: "Istenem, miért hagytál el engem?"
Mit tud kezdeni hitünk a halállal? Mit a feltámadással, a halál utáni
élettel? Hogyan alakítja át a feltámadás a halálon inneni életünket? És
hogyan a halálhoz vezető, többnyire igen fájdalmas utat?

Az eutanáziáról sok vita folyik orvosetikai, de filozófiai és teoló
giai, társadalmi és politikai fórumokon is. Ki határoz a halálunk feló1?
A biológia? A vak véletlen? Isten? Vagy mi magunk? Szabó Lőrinc

megrendülten írja le kisfiának, Lócinak az élet legnagyobb titkára rá
mutató versét: "Az életet adja, adja, egyszerre csak abbahagyja."

A közelmúltban került nyilvánosságra egy megrendítősorstragé
dia. 1995-ben Hans Küng és Walter [ens közösen adott ki egy nagy vi
hart kavaró könyvet Pliidoyers [ür Selbstverantworung címmel. Az eu
tanázia mellett érvelve kijelentik: mindenkinek joga van ahhoz, hogy
önmagáért vállalja a felelősséget a halálát illetőenis. Walter [ens a vi
lágháború utáni német irodalom egyik legjelentősebbírója. Nemrég
azonban súlyosan megbetegedett, s azóta teljes demenciában szen
ved. Az író fia most egy könyvben áttöri a kegyelet tabuját, és a világ
elé tárja apja jelenlegi állapotát: szellemi képességeit teljesen elve
szítve, egy néhány éves kisgyerek értelmi színvonalán él, babákkal
játszik, pelenkázni kell. Olyan "ámyéklétben", amelyet maga koráb
ban már nem nevezett életnek.

Még megrendítöbb talán az.író feleségének vallomása a könyv utó
szavában: 2006-ban férjével közös nyilatkozatot írtak alá, kérve, hogy
ha valamelyikük halálos betegségbe, hosszabb kómába esne, akkor
vessenek véget az életüknek. Most mégsem képes rászánni magát erre
a döntésre: "most nem az a legfontosabb feladatom, hogy a férjemet
egy humánus halálba segítsem, hanem az, hogy az életét segítsem,
amely minden korlátozottság és borzalom ellenére mégis emberhez
méltó - kétségbeesés és öröm, megalázottság és elismerés közt há
nyódva is. Egy olyan világban él, amelybe alig van bepillantásom."
Az asszony, maga is ismert író, 57 évi házasság után odaadóan ápolja
férjét, és naponta imádkozik érte. Tudja: nincs joga megfosztani őt az
élettó1,abban az állapotban sem, amelybe most került, s amelynek jel
legéró1 és jelentőségéró1 fogalmunk sincsen.
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