
Szemben 
a betegséggel 
és a halállal
Előadásom témáját legalább kétféleképpen lehet megközelíteni. Egy-
részt, a szembesülés a betegséggel és a közeledő halállal mennyiben
módosítja a saját testünk észleléseként felfogott testi létezést? Másrészt,
az orvostudománynak a betegség és a halál ellen folytatott küzdelme
mennyiben változtatja meg a testi létezés társadalmi percepcióját?
A két kérdés valójában szorosan összefügg: a technomedicina kiter-
jedtsége és uralma me dikalizált társadalmainkban megváltoztatja az
élete végéhez közeledő betegnél a testi létezés megélését, érzékelhe-
tően módosítja a lassanként elhaló testén át megvalósuló támogatást
és ápolásának módját; s végül mindez átformálja a testi létezés társa-
dalmi fogalmát és a beteg vagy haldokló mellett etikai szempontból
megfelelőnek tartott cselekedeteket. Az orvostudomány által kezelt test
valójában nem puszta tárgy, hanem az egyén tapasztalásainak per-
manens feltétele, a világra irányuló perceptív nyitottság és a világba
történő beépülés konstitutív tényezője.1 Ezért, miként Mary Douglas2

megjegyezte, egyfajta folytonosság áll fenn a saját testünk és a társa-
dalmi „testek” (állam, egyház) között. Testi létezésünk betegséggel és
halállal szembeni változásainak a megfigyelése ily módon betekintés
egy különösen fontos térbe, mivel az életnek ebben a határhelyzeté-
ben figyelhető meg azoknak a biotechnológiáknak a fejlődése, melyek
képesek megingatni a betegség és a halál realitását. Ugyanakkor, mi-
nél jobban növekszik a technome dicina befo lyása, annál inkább elvi-
selhetetlennek bizonyul az emberi test töré keny sé ge és halandósága,
gyökeresen felforgatja viszonyulásunkat a sebezhetőség jegyét továbbra
is konstitutív módon magán viselő testhez, s kérdéseket vet fel a meg-
váltás szükségességére, a vallások jö vőjére és szerepére vonatkozóan.

Az alábbiakban három dolgot vizsgálunk meg: először is testi lé-
tezésünket a technomedicina szempontjából; azután egy olyan eti-
kát, amely felvállalja a sebezhetőséget és a „mindvégig élőnek ma-
radni” vágyát; végül pedig vizsgálódásunkat egy olyan teológia
fényébe állítjuk, amely a Fiában sebezhető és halandó emberi testet
magára öltött Istenbe veti hitét.

1. Testi létezésünk a technomedicina szempontjából

Egy súlyos diagnózis közlése, még ha várható volt is, mindig sokkot
vált ki az emberből. Az informáló szavak behatolnak a beteg testébe,
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ahol ugyanannyira deformálnak, mint amennyire újraformálnak.
Szemben a súlyos betegséggel és a halállal testünk, élnivágyásunk hű-
séges társa hirtelen elviselhetetlenül sebezhetőnek tűnik. Feltárul kons-
titutív, ontológiai törékenysége, végessége és halandósága. Ez annál
is inkább nehezen tolerálható, hogy már magunkévá tettük az egész-
séget övező társadalmi normákat, s testünk végül is bizonytalan álla-
potban találja magát a vágyott és a megtapasztalt testi létezés között.

A vágyott testi létezés, vagyis amelyik szabadon beleegyezik abba,
hogy aláveti magát a biotechnológiáknak, s ez sine qua non feltétele
a belőlük származó előnyök élvezésének, persze homályban marad,
de egyre radikálisabban befolyásolja az embereket, mert titokzato-
san, a „megnövelt” és mindenféle eszköz segítségével „feljavított
ember” vonásait magára öltve fejlődik, míg csak reményei szerint
szét nem robbantja az emberi képességek határait és el nem vezet
a „halál halálához”. Emeljünk ki két változást.

Először is a boldogságként, szépségként vagy jóllétként értett
egészség fogalmának normatív jellegét. Ez a normatív jelleg fel-
szólítás testi létezésünknek arra, hogy idomuljon a tökéletes egész-
séghez minden rendelkezésére álló technológiai eszköz segítségé-
vel. Társadalmilag elfogadott elvárás, s mindenki számára azt
jelenti, hogy kell és elegendő akarni a normatív változást, hogy a
pszichének hatalma van a test anyagisága felett, amelyet kontroll
alá kell helyezni, s amely hol átfogja az „én”-t, hol pedig elválik
attól egyféle dualizmusban, melyben pusztán instrumentális tárgy
vagy éppen akcidentális realitás, amin túl kell lépni.

Az emberi személy az, és pusztán csak az, amit testi létezéséből
mutat. Miként Thévenot3 írta, „az egyén megfeneklése ez a testében”,
ami „nagyon nehézzé teszi számára a minimális távolságtartást a fáj-
dalommal, a szorongással szemben”. Innét ered a nyugtatók szedé-
sének, az eutanázia-kérelmek stb. számának a növekedése.

A második változás mintegy meghosszabbodása az elsőnek azál-
tal, hogy felbomlasztja a tér-idő kapcsolatot: a test elválik a lélek-
től/pszichétől, biológiai állagára korlátozódik (az akarat parancsára),
és „túl kell lépni rajta” a virtuális, a mesterséges intelligencia irányá-
ba, amely egyedüliként felel meg a halhatatlanság és a térből-időből
való kijutás iránti vágynak. „A test az ellenség!” — írja Guillebaud,4

ami csak újabb „túlzott szemérmesség” abban az értelemben, hogy el-
rejtjük, elfojtjuk, nem veszünk tudomást végül is „magáról az életről,
annak illataival, verítékével, váladékaival, örömeivel vagy tökélet-
lenségeivel együtt”. Az agónia, sőt az arcvonásokat eltorzító betegség
már nem látható. A halált elrejtjük a „mintha még élne” színjátéka mögé.

Paradox módon néha a testi létezés megtapasztalása, vagy inkább
meg nem tapasztalása szembefordul ezzel az érzelmi sekélyesség-
gel. Egyes betegségeket, különösen a rákos megbetegedéseket ilyen
esetekben úgy is értelmezhetjük, mint „esélyt” arra, hogy kilépjünk
a virtuális, hamis világból és (újra) rátaláljunk a testi érzésekre.
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Amikor az emberrel súlyos betegséget közölnek, netán közeli halálát,
az imaginárius test felmondja a szolgálatot, és olyan tapasztalásba
[expérience] jutunk, amely a szó etimológiájának megfelelően (ex-pe-
rire) a teljes létezésünket próbára tevő veszélyes átkelés. A techno -
medicinához folyamodás magától adódik, s eleinte gyakran sikerül
is betömnie a réseket, ám anélkül — főleg, ha a betegség súlyosbodik
—, hogy képes lenne egészen elleplezni a konstitutív törékenységet,
ami feltár egy zavarba ejtő, teljes zavarodottságba süllyesztő testi lé-
tezést (Freud az ilyen lelkiállapotot Hilflosigkeitnek nevezi).

Márpedig az orvostudomány klinikai objektivitásra törekvése köz-
ben nem tud mit kezdeni ezzel a felkavaró lelki tapasztalással. A szen-
vedő ember megpróbáltatását az objektív, semleges és racionális jelekre
korlátozza, melyeket a klinikai vizsgálattal megközelíthető testen diag-
nosztizál, nem pedig a saját testen. Ez persze nem jelentéktelen dolog,
hiszen hozzájárult a modern orvostudomány bámulatos eredményeihez.
De ily módon funkcionálva, mindenáron a hatékonyságra törekedve,
még a feladatokat is részekre bontva az egészségügyi rendszerekben,
az orvostudomány végül is elválasztja nem pusztán a személyt a tes-
tétől, hanem a személy testét is a saját testtől, s a testi létezés töredé-
kes, felszabdalt percepciójához vezet. A rendelkezésre álló spirituális
forrásokat pedig, amelyek szimbólumaik segítségével egységet te-
remthetnének, gyakran vagy a magánszférába utalják és/vagy elfojt-
ja őket a laikus szemérem, vagy pedig feláldozzák a technika oltárán,
melynek megvannak a maga istenei és a maga megváltása.

Ugyanakkor a saját test mégis reagál. Van, hogy végül is meghaj-
lik az általánosan elfogadott társadalmi elvárások előtt, s néha se-
bezhetőséget kapcsol diagnosztizált törékenységéhez (a reményte-
lenség betegessé válása). De olyan is előfordul, főleg akkor, ha van
mellette valaki, aki a gondját viseli, hogy testi sebezhetőségét arra
használja, hogy megpróbálja felvállalni konstitutív, egzisztenciális
sebezhetőségét; ennyiben a súlyos betegség és/vagy a halál közelsé-
gének diagnosztizálása a lényeget érintő megpróbáltatássá válhat, és
belső lökést is adhat, de ugyanígy lelki változást is eredményezhet,
mely arra irányul, hogy mindvégig megéljük az életünket, hogy
„egészen a halálig élők maradjunk” (lásd Ricoeur).

2. A sebezhetőséget felvállaló etika, hogy „egészen a halálig élők
maradjunk”

Az elmosódott és technicizált testi létezést csak látszólag éli meg az em-
ber gondtalanságban és örömben, még talán a leginkább és főleg ak-
kor, ha „beleragad” a munkájába. A súlyos betegség esetében, a halál
közelségekor zavarba ejtő elváltozással, s miként Freud mondaná,
„nyugtalanító idegenséggel” kell szembenéznie. Törékenysége feltá-
rul a maga mezítelenségében, és sebezhetőségének tátongó sebe által
mintha minden bizonyosság semmivé foszlana. A halál pedig ott le-
selkedik a közelben. A fenyegetés csak annál félelmetesebbnek tűnik,

A zavarba ejtő
megélt testi létezés
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hogy az ember környezete nem áll készen annak felismerésére, hogy
ez a hatalmas szenvedés az általa feltáruló konstitutív, ontológiai di-
menzióból, az emberi törékenységből ered. A beteg persze próbál be-
szélni, de rögtön hallgatást parancsolnak rá: „Ugyan már, mit beszélsz?!”
Az emberek ily módon még akkor is a tagadásban élnek, amikor tu-
datára ébrednek a halál fenyegető közelségének, sőt amikor éppenséggel
siettetik azt, mert nem tudnak mit kezdeni ezzel a biotechnológiai gé-
pezet számára nem megközelíthető sebezhetőséggel.

Éppen ezen a ponton jelentkezik az etika, mely értékét és erejét a se-
bezhetőségnek, a sebezhetőség különböző formáinak szentelt figyelméből
meríti. Csak annyiban felel meg humanizációs céljának, amennyiben
igyekszik felelős módon reagálni az emberi törékenységre építő különféle,
életet fenyegető, felkavaró, tévútra vezető, az élet értelmét veszélyez-
tető jelenségekre. Ha az erőteljesen medikalizált társadalmak nyilván -
valóan véget akarnak vetni az emberi halandóságnak, akkor azt is
ki kell mondani, hogy az emberi törékenység figyelmen kívül hagyása
paradox módon megfosztja az egyént önmaga, identitása, s éppen
a halandósága által befolyásolt embersége egy részétől.

A sebezhetőség felvállalása persze nem jelenti azt, hogy ez az eti-
ka a törékenységben való tetszelgéshez, sőt a technomedicináról való
lemondáshoz vezetne. Továbbra is ingatag létállapotunk az, amivel
számot vet, egyrészt hogy támaszkodjon rá a személyközi kapcso-
latokban, másrészt hogy megpróbálja távol tartani negatív, tévutakra
vezető aspektusait.

Heidegger szerint a halál „a Dasein legsajátabb lehetősége”5 — va-
jon a halálhoz-való-létre kellene koncentrálnunk? Csakhogy ebben az
esetben, teszi fel a kérdést Ricoeur, „a szorongás, mely rányomja bé-
lyegét a halál mindig fenyegető közelségére, nem leplezi-e el a tör-
vényszerű élni akarást?” S az „élni tudás és a halandóság” közötti kap-
csolat heideggeri „rövidre zárásával” ő szembeállít egy hármas
„ki térőt”: elsőként a „saját testhez való viszonyt (…), a vágyat”, az u -
tán a „másik halálát”, a „szeretett lény elvesztését”, végül pedig az „erő-
szakos halált”, amely „valami lényegeset jelenít meg az általános ér-
telemben vett halálra vonatkozóan”. Még a súlyos betegség és a közeli
halál megpróbáltatásának kitett testi létezés sem előlegezi meg való-
ságosan a halált. „A végesség — írja Ricoeur — elvont gondolat. Az a
gondolat, hogy egy napon tényleg meg kell majd halnom, nem tudom,
mikor, sem pedig azt, hogy hogyan, egyfajta bizonyosságot hordoz ma-
gában, mely azonban túlságosan határozatlan ahhoz, hogy kikezdje a
vágyat.” Lehetetlen megtapasztalni a saját halálunkat, ami egyébként
a születésünkre is igaz. Majd Wittgensteint idézi a francia filozófus: „Der
Tod ist kein Ereignis des Lebens. Den Tod erlebt man nicht.”6 A jelen
testi létezés még akadályozva, egyensúlyából kibillentve „sem hagy-
ja elnyelni magát az életnél valóságosabbnak tűnő halál, sem pedig azon
illúzió által, hogy egyedül az élet valóságos, és erősebb, mint a halál”.

Az „élőnek maradni egészen a halálig” formula, amely posztumusz
könyvének a címében is visszaköszön,7 ily módon a hangsúlyt nem
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pusztán arra a tényre helyezi, hogy mindvégig élni kell, egészen a ha-
lál magunkba fogadásáig, hanem arra is, hogy élők legyünk, vagyis ké-
pesek cselekedni és szenvedni, gondolkodni, beszélni, sőt felháborodni
a halállal és a gyilkossággal szemben — végeredményben arra, hogy
„élők maradjunk egészen addig, míg..., s nem pedig a halálért”!

A sebezhetőség iránti figyelemre és az élni vágyásra egyaránt tá-
maszkodó etikai perspektíva képes megnyitni a testi létezést a lényeg
megtapasztalása, miként annak megpróbáltatása előtt is. A haldokló
személyekre ténylegesen relácionális képességeiket szem előtt tartva
tekint, nem úgy, mint már halott haldoklókra, akik képtelenek többé
cselekedni, hanem mint élőkre, amire a betegek néha emlékeztetik is
a környezetüket. Például egy asszony így puhatolózik bóbiskoló fér-
jénél: „Emlékszel, hogy tegnap itt volt a pap?” Mire a válasz: „Azt hi-
szed, fél lábbal már a sírban vagyok?” A férfi másnap meghal, de
addig még teljesen élő volt. Chaudier hospice gondoskodásról szóló
dokumentumfilmjében8 a nézőket mélyen megérinti a törékeny testek
látványa, melyekben mintha alig lennének érzések, ám ezeket az éle-
teket, ellentétben azzal, amit gyakran gondolunk, nem pusztán a halál
várása tölti ki, és nem is semmisíti meg őket az a tény, hogy szembe-
néznek a törékenységükkel. Éppen ellenkezőleg, nagyon is intenzív
módon élnek, amiről a filmrendező idegsorvadásos betegségben szen-
vedő édesapja ezt mondja: „A kristály törékenysége nem a gyenge-
sége. Ellenkezőleg, abból fakad a szépsége.”

A sebezhetőség felvállalására azonban csak ritkán kerül sor szabad
elhatározásból. A technicizált modell uralma gyakran megakadályoz
minden reflexív megkérdőjelezést, s mivel a társadalom már szeku-
larizálódott, hagyja szétfoszlani azokat a hagyományos, filozófiai és
vallásos forrásokat is, amelyeknek a célja értelmet adni a megsebzett
és elbizonytalanított létezésnek. Ezért a súlyos betegség vagy egy hoz-
zátartozójának a halála abszurd súlyként képes ránehezedni az emberre,
ami reménytelenségbe taszítja. Ám nem ritkák az olyan emberek sem,
akik számára az efféle  esetek különös módon a társadalmilag elfogadott
gátakat ledöntő, radikális alteritásként működnek, arra irányuló kihívást
jelentenek számukra, hogy újféle megközelítést kockáztassanak meg,
nem tartva többé attól, hogy „mit szólnak majd hozzá”. A beteg em-
berek blogjaiban nagyon sok olyan történetet olvashatunk, amelyek -
ben férfiak és nők elmesélik, hogy halandóságuk „felfedezése” mi-
ként vezette el őket annak megtételére, amit Bacqué „beavató
utazásnak” nevez létezésük új módon történő felfogása felé. „Néha
lemondanak arról, hogy visszatérjenek régi fogyasztási szokásaikhoz,
a képmutató barátságokhoz vagy a kevéssé kiteljesítő munkához. A sú-
lyos betegség feltáró szerepet játszik (…), újféle tapasztalat, olyan, ami-
lyen egykor a háború megpróbáltatása lehetett...”9

Nagyon úgy tűnik, hogy a sebezhetőségünk elfogadását célzó fá-
radozás végül lehetővé teszi egy olyan lényeges dolog elfogadását is,
amely mindaddig elmerült az esetlegesben és a banálisban, és módot
ad arra, hogy a hátralévő időnket e lényeges dolog szolgálatába állít-
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suk, melynek a kiteljesedett élet utáni vágyhoz, a megadatott és elfo-
gadott, a mintegy örökségként kapott élethez van köze. Mindezt a fo-
tográfiai feltárással vagy a szűrő képével tudjuk érzékeltetni: a beteg
ember megsebzett, átlyukasztott testi létezésén át hagyja elfolyni a já-
rulékos dolgokat, nem tartja vissza, nem értékeli, csak a lényeget, azért,
hogy hagyva eltávozni mindazt, amit most múlékonynak és szétfo-
lyónak érzékel, enyhülést találjon és teljességben éljen. Egy másik kép
ezzel kapcsolatban a görög aletheia (igazság), illetve a „fejlődés”-t je-
lentő francia „développement” és német „Entwicklung” szavak alap-
ján: mindegyikünk a maga módján helyezi el és határozza meg a lét
igazságát, az éltető emberiességet, mely csak úgy tárul fel, hogy lehántjuk
a külső rétegeket, azokat a járulékos részeket, amelyeket állítólag vé-
delmünk érdekében öltünk magunkra, s amelyek elzárják a réseket, ahol
próbál áthaladni és megélhetővé válni az emberiesség.

Ez a tapasztalás bizonyára fájdalmas és időbe kerül. Egyesek meg
is hátrálnak. Aki igyekszik úgy élni, hogy magára vállalja halálos seb-
zettségét, annak a testi létezés ingadozássá lesz elutasítás és elfogadás,
a törékenység elleni küzdelem és a felkavart élet könnyedsége között,
csakhogy nagyon intenzíven, megélésre kínálkozva. „Egészen a halálig:
gyász és vidámság között” — írja Ricoeur. Valóban, a fejlődés mind-
végig tart, végül pedig felgyorsul, amikor a test elgyengül és belekezd
a végső erőfeszítésbe, az utolsó nekirugaszkodásba, hogy megszülje
és átadja hozzátartozóinak és az emberiségnek megélt eleven életét leg-
teljesebben megtisztított, kialakított, befejezett formájában.

Az agonizálót nem az foglalkoztatja, írja Ricoeur, hogy „mi van a
halál után, hanem a még önmagát állító élet legmélyebb erőforrásai-
nak mozgósítása”. Senki sem tudja igazán, mit él meg és mit érez tes-
tében az, aki éppen meghal, de ettől még a testi létezése látható, ész-
lelhető, s a lényeg örökségeként fogadott jeleket ad, ha kísérője képes
értelmezni azokat. Nagyon sok ilyen tanúságtétel van, melyek a
végső erőfeszítésről szólnak, az élet kileheléséről: mozgó ajkak vagy
felnyíló szemek a végső szavak kimondásakor vagy egy gyermek,
egy házastárs néha nagyon várt megérkezésekor... Számos lelki gon -
dozó, kórházlelkész és mások tudnának erről tanúskodni. A hitét mé-
lyen átgondolt hívőnek a halála — különösen a keresztény hit eseté-
ben — ténylegesen odáig segítheti a fátylak leoldására irányuló
fáradozást, hogy ott és akkor felfedezi életének a Lényegét, létezésé-
nek az igazságát Jézusban, aki Isten Fia, mégis ugyanilyen törékeny
és sebezhető emberi testet öltött, s akit Pilátus ezekkel a szavakkal
állított a tömeg elé, nem is sejtve a bennük rejlő igazságot: „Íme, az
ember!” (Jn 19,5).

Bizonyára hosszasan elmélkedett erről az igazságról Ricoeur, ezért
is küldhette néhány héttel a halála előtt az alábbi néhány sort egyik vele
egyidős barátnőjének, aki szintén élete alkonyán járt: „Kedves Marie,
a hanyatlás órájában emelkedik magasra a feltámadás szó. Túl a cso-
dás epizódokon. Az élet mélyéről felbukkan egy erő, mely azt mond-
ja, hogy a lét halál elleni lét. Higgye ezt velem együtt. Barátja. Paul R.”

A végső erőfeszítés
tanúságtétele
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3. A keresztre feszített és feltámadt Fiúra épülő teológia

„A hanyatlás órájában emelkedik magasra a feltámadás szó” — írja
Ricoeur. Tehát el kell fogadnunk a radikális törékenységet ahhoz,
hogy felismerjük végre a Lényeget, és olyannyira kell vágynunk erre
a Lényegre, míg csak fel nem bukkan a feltámadás jelentése? Persze
sohasem könnyű „kisebbedettnek” [„diminué”] lenni és meghalni,
sem a hívő, sem a nem hívő ember számára. És ha a halandóság ra-
dikális alteritása mindannyiunkat odaállít a kihívás elé, hogy adjunk
választ létezésünk átfogó értelmére a rendelkezésünkre álló kulturá-
lis, filozófiai és vallásos forrásokból merítve, a keresztény hit az „élő-
nek maradni egészen a halálig” dinamikáját a végsőkig fokozza: a
halandóság radikális sebezhetőségének rését nyílássá változtatja,
megadva a hívőnek, hogy halálát hozzákapcsolja a Fiú halálához, s
ily módon részt vegyen egyúttal a feltámadásában is.

Pál apostol mindennek a gyakorlati következményeit foglalja
össze, amikor azt mondatja Istennel: „Elég neked az én kegyelmem.
Mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében”
(2Kor 12,9). Jegyezzük meg: ez semmiképpen sem felszólítás arra,
hogy a szenvedésben tetszelegjünk, sem pedig arra, hogy lemond-
junk azokról az eszközökről, amelyeket szükséghelyzetben a bio-
technológiák tudnának nyújtani. A Krisztusnak vallott Jézusban meg-
alapított Isten országa úgy jelenik meg számunkra, mint a Reménység
horizontjának betörése, mint ami már jelen van és még megvalósí-
tandó, vagyis egyszerre foglalja magában az eredményességre törek-
vést, a kreativitást a mindenféle formában jelentkező rossz elleni küz-
delemben, és az istengyermekség kegyelmének elfogadását, melynek
megélésére lehetőségünk nyílik. Ápolást jelent, gyógyítást, gondo-
zást, megszabadítást, feltámasztást, amint azt a Názáreti Jézus tette,
vagyis a legjobbra irányuló akarattal kell cselekedni, anélkül azon-
ban, hogy elkendőznénk a sebezhetőséget, vagy ártalmas voluntariz-
must vallanánk. Más szavakkal kifejezve azt jelenti: úgy kell csele-
kedni, hogy Isten megjelenhessen a cselekvés forrásaként azon a
nyíláson át, ami a sebezhetőség. Egy Loyolai Szent Ignácnak tulajdo-
nított mondás mindezt kettős paranccsal élve így foglalja össze: „Ez
legyen cselekvésed első szabálya: úgy hagyatkozz rá Istenre, mintha
a dolgok sikere teljes mértékben tőled függne, és tőle egyáltalán nem;
mindeközben úgy add át magad teljesen a munkának, mintha neked
semmit sem kellene tenned, hanem mindent Istennek.”

Mindez egyúttal magában foglalja a helyes viszonyulást is a test-
hez, mindannyiunk esetében a saját testéhez, mások (ápolók és
egyéb segítők) esetében azoknak a testéhez, akiket gondoznak, sőt
vonatkozik az emberi testeknek a társadalmi, egyházi stb. „testek-
hez” való viszonyára is: megnyílva a beleegyezésre a sebezhetőségbe,
mint ami nyitottság a feltámasztó istengyermekségre, anélkül azon-
ban, hogy képesek lennénk uralni/birtokolni azt oly módon, hogy
„megvédene” minket a halál borzalmaitól.

„Mert az erő a
gyöngeségben

nyilvánul meg…”
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A keresztény hit tanítása a testről szemben áll annak mindenféle le-
értékelésével, akárcsak bármilyen túlértékelésével vagy eszközzé deg-
 radálásával. A feltámadásba vetett hit a valódi értékén kezeli az em-
beri testet, hiszen testünk az, ami magába fogadja Krisztus Testét
(ahogyan ő is magába fogadja testünket), és testünk kapott meghívást
a benne történő feltámadásra. Nincs szükség semmiféle „feljavításra”
ahhoz, hogy a valódi értékén kezeljük; testi létezésünk a Krisztus tes-
tében való részesedéséből nyeri értékét. De az emberi test továbbra is
halandó marad, és visszatér a porba, melyből vétetett, amikor Isten lel-
ket lehelt belé. A test önmagában véve nem cél, s tudjuk: „ez a világ
elmúlik” (1Kor 7,31). Tehát a keresztény hit egyszerre értékeli és relati -
vizálja a testi létezést, s ez még a létezés legvégét tekintve is igaz. Az
embert meghaladóan halhatatlanságra irányuló kutatások rossz úton
járnak: a halhatatlanság reménye nem a test megtagadásában rejlik, ha-
nem annak felvállalásában egészen a halál radikális törékenységének
megtapasz talásáig, amit Isten kezébe ajánlunk Krisztusban és a Szent-
lélek által. Ha pedig a Szent Ignác-i szentencia szerint úgy kell a bio-
technológiákhoz folyamodnunk, mintha minden Istentől függne, ak-
kor azok radikális változáson mennek át: a biotechnológia már nem
minden, de nem is semmi; hozzájárulnak testi létezésünk sebeinek ápo-
lásához, ám nem tagadják az emberi lény „sebezhető” természetét.

Ugyanakkor az is igaz, hogy nem mindig könnyű megélni a helyes ma-
gatartást, különösen akkor nem, amikor egy súlyos betegséget vagy
a halál közelségét tudatják az emberrel. Az elsődleges reakció ilyen-
kor az „életben maradni”, a „csinálni kell valamit”, a gyógyulást, sőt
megváltást ígérő „biotechnológiai eljárások” választása. Az emberibb
emberré válást és az istengyermekség elfogadását nem a biotechnológiák
választása gátolja, nem is az emberi törékenység megnyilvánulásai el-
len küzdő megoldások keresése, hanem sokkal inkább a sebezhetőség
tagadása és elutasítása. Másképpen fogalmazva: csalás történik, ami-
kor a rossz megtapasztalása által megnyílt réseket azonnal visszazár-
ják, sőt megtagadják, bezárva az egyént a technikai megváltásnak
átadott testébe. Az efféle megváltás csábítónak, a valóság határait le-
rombolónak tűnhet, de vajon meddig? Az idegrendszerre ható dro-
gokkal „megjavított” ember vajon még emberi lény? Egyesek meg-
elégednek ezzel, legalábbis egy ideig. Mások, főleg akkor, amikor
közeledik a halál radikális eseménye, olyan megváltást remélnek, amely
„megtartja” őket a létben, s hol „élet utáni életről”, hol pedig feltáma -
dásról beszélnek. Néha a környezetüket faggatják lázasan, vagy egy-
szerűen csak annyit kérnek, hogy imádkozzanak, jóllehet már régóta
felhagytak mindenféle vallásos gyakorlattal.

A keresztény hitnek nincsen kész válasza, amit elég lenne pusztán
alkalmazni. Előrehaladást kínál fel Krisztusban, mely egymáshoz il-
leszti az élni akarást és a halni kell tényét, miközben olyan megváltással
ajándékozza meg az embert, amely gyógyulás, de nem a sebezhető-
ségből, hanem a sebezhetőségben. A rézkígyó epizódja a Számok köny-

Helyes viszonyulás
a testhez

Sebezhetőségünkben
megmentve
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vében (Szám 21,4–9), melyet János is átvesz evangéliumába, megidé-
zi a módot, ahogyan Isten meg akarja menteni az emberiséget Krisz-
tusban: „Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják föl-
emelni az Emberfiát is, hogy aki hisz ben ne, az el ne vesszen, hanem
örökké éljen” (Jn 3,14–15). Mi önkéntelenül is úgy képzeljük el a gyó -
gyulást, mint ami a rossz egyszerű és gyökeres kiirtása, egy gyakor-
latilag mágikus és küzdelem nélküli művelet, de azt látjuk: Isten meg-
engedi népének a sivatagban, hogy éljenek az őket is sújtó rosszal.

A szabadulás Egyiptomból nagyszabású esemény volt, de most a
hétköznapokban kell szembenézni a létezés nehézségeivel. Ám ahe-
lyett, hogy harcolna és kreatívvá tenné magát, a nép visszatér egy éret-
len magatartáshoz: siránkozva lázadozni kezd. Ahelyett, hogy erre
közvetlen választ adna, s ez az első szakasza az isteni pedagógiának,
Isten kígyókat bocsájt rájuk, melyeknek a marása halálos; másképpen
megfogalmazva: „ha ahelyett, hogy küzdenétek a rossz ellen, fogást
adtok neki magatokon, akkor meghaltok”. Szembetalálva magát a
halál perspektívájának radikalitásával, a nép megérti azt, s végül Is-
tenhez könyörög. De Isten még ekkor sem a rosszat egyszerűen eltö-
rölve válaszol, hanem megparancsolja Mózesnek, hogy készítsen egy
rézkígyót és tegye ki jelül. S így „akit marás ért és rátekint, életben
marad” (Szám 21,8). Tehát Isten nem törli el sem a sebezhetőséget,
sem a végességet: a kígyók továbbra is fenyegetik és megmarják az
embereket, azok pedig továbbra is halandók maradnak. Isten éppen
azt kéri tőlük, hogy nézzenek szembe a törékenységgel és a halállal,
s ezáltal ébredjenek tudatára sebezhetőségük radikalitásának, majd
hozzákapcsolva a saját sebezhetőségüket a haldokló Krisztuséhoz, ké-
pesek legyenek magukba fogadni a feltámadását is.

Az ilyen adomány egyszerre kegyelem és beleegyezés kérdése. Va-
lóban, még maga Krisztus sem kíméltetett meg a halál borzalmaitól.
S az Ige kenózisáról szóló elmélkedés sem túl vigasztaló. Miként
Xavier Thévenot írta, feltételezi „a tekintet átalakulását, mint ami a
százados esetében ment végbe az agonizáló Jézussal szemben. Ott,
ahol mások csak egy állítólagos megváltót látnak, aki nem képes még
önmagát sem megmenteni, a római tiszt pillantása áthatol a borza-
lom mélységén, és kijelenti: »Ez az ember valóban az Isten Fia volt«
(Mk 15,39). Egy megkínzott ember sebezhetősége, aki elkiáltja elha-
gyatottságát és kétségeit, éltető hit forrásává válik.”

A feltámadás sem törli el a sebezhetőséget: a feltámadt Krisztus
szenvedésének nyomaival jelenik meg, melyek „emlékeztető nyo-
mok”, de arra is hívnak, hogy egyezzünk bele a sebezhetőségbe,
hasonlóan Jézushoz, akiről a zsidóknak írt levél megjegyzi: „földi
életében (…) annak ellenére, hogy ő volt a Fiú, a szenvedésből en-
gedelmességet tanult” (Zsid 5,7–8). Tehát Jézusnak is tanulnia kellett
sebezhetősége elfogadását, mert ezáltal tapasztalhatta meg az Atya
radikális, végső Igéjét, mely az „Én Istenem, én Istenem, miért hagy-
tál el?” (Mt 27,46; Mk 15,34) mondattól elvezette a hit bizalmáig:
„Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet” (Lk 23,46).

„Amint Mózes fölemelte
a kígyót a pusztában…”

Kegyelem és elfogadás
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Következtetésként kénytelenek vagyunk egyetérteni Thévenot ki-
jelentésével: „Isten nem óvja meg az embert sebezhetőségétől, hanem
megmenti sebezhetőségében.” Krisztus nem szolgál a csodás megol-
dással. Ahhoz, hogy feltámadjunk benne, meg is kell halnunk önma-
gunk számára és őbenne, ami a testünket is magába foglaló emberi rea-
litások bonyolult megkülönböztetésével történik, mindannyiunknak
a saját testi létezésén és létezésében végzett munkájával. Az emberi lény,
a fortiori a hívő ember, ráébred minderre, amikor a halál közeledtével,
fájdalmasan tudomásul véve saját sebezhetőségét, egész lényében fel-
kavarja a Lényeg, mely akkor és ott feltárul, vele vagy nélküle.

A keresztény hit olyan gondoskodásra hív meg minket, amely nem for-
dítja el a tekintetét „attól, ami fájdalmat okoz”, hanem szembenéz a ke-
reszt sebével, hogy ott felfedezze a jelenléte nyomait annak, aki eljön
és mindent megújít, beleértve a testet is a maga anyagiságában. De „ho-
gyan válik ez valóra?” — kérdezi Mária. „A Szentlélek száll rád” —
válaszolja az angyal (Lk 1,34–35). Nem mond semmi konkrétabbat.

Senki sem tudja, hogyan éli majd meg a saját halálát. Jézusnak is
át kellett mennie a halál rémületén, jóllehet Isten Fia volt. Tanítványait
ez gyötrő fájdalommal töltheti el, sőt zavarba ejtőnek is tűnhet a szá-
mukra. A halál valóban a sebezhetőség végső megtapasztalását jelenti,
a par excellence ismeretlent, amellyel szemben senki sem tudja, hogy
miképpen fog reagálni rá. Vajon a hívő ember bizonyossága, hogy Krisz-
tussal és Krisztusban megy majd át rajta, nem foszlik-e szintén sem-
mivé a végső pillanatban? Meghátrálni a meghátráló testtel együtt, és
nem „tisztelni” a tanítványi életben átélteket? Márpedig ott vannak
a kicsinyek, a szegények, a tizenegyedik óra munkásai (vö. Mt 20,1–
16), a félénkek..., akik úgy halnak meg, mintha egész életüket azzal
töltötték volna, hogy Jézus Krisztus Istenének Igéjén elmélkedtek, s
ezzel szemben vannak olyan, régóta buzgón hívő férfiak és nők, akik
félelemben, kétségektől gyötörve halnak meg, szorongva attól, hogy
megjelenjenek Isten előtt, mintha a feltámadás nem is létezne.

A halál tehát ismeretlen számunkra, amitől többé vagy kevésbé fé-
lünk, de a hívő emberek ettől még jól tudják, reszkető vagy szilárd
hittel, hogy Krisztusban halnak meg, egyedül, ugyanakkor kommu -
nióban egymással, hogy aztán feltámadjanak Őbenne. A Reménység
ugyan nem ad magyarázatot az egyes emberek által oly különböző-
képpen megélt halál radikalitásával szembeni szédületre, de mind-
annyiunk számára lehetővé teszi, hogy belékapaszkodjunk, hogy a
„mélyre evezzünk” (Lk 5,4), lényünk legmélyére hatoljunk, s ott fel-
fedezzük azt, Aki eljön. A „magasra emelkedő” feltámadás nem törli
el a sebezhetőséget, hanem átváltoztatja és lehetővé teszi számára,
hogy magába fogadja az eszkatologikus kegyelmet abban a már jelen
lévőben (lásd az Isten országáról mondottakat fentebb), mely radiká-
lisan átformálja a mindvégig élni akarást, bármilyen legyen is annak
a külső formája. A testi létezést mozgató Lényeg ekkor ugyanannyira
látható, mint amennyire láthatatlan.

Az ismeretlen halál

Bende József fordítása
és jegyzetei
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