
ESZMÉK ÉS TÉNYEK Irja Mihelics Vid

XII. Pius pápának már a fájda
lommentes szülés kérdésében tett
megengedő, sőt helyeslő megálla
pításai, amelyekről folyóiratunk
mult évi áprilisi számában szóltam,
csodálatosan szép bizonyságát nyuj
tották annak, hogy a katolikus er
kölcstan, amikor a maga örökérvé
nyűnek vallott elveit az életre al
kalmazza, mennyire számításba kí
vánja és tudja venni a tudomány
fejlödését, a mindenirányú megis
merések gazdagodását. Azóta sor
került a pánának egy rokon jellegű

további megnyilatkozására, amelya
téma ala): vetöbb volta és az érde
keltek sokkal szélesebb köre miatt,
ha ugyan lehetséges, még nagyobb
figyelmet és vísszhangot keltett az
egész világon.
Előzményéhez tartozik, hogy az

orvosi érzéstelenítést tanulmányozó
olasz tudományos társaság IX. or
szágos értekezlete három kérdést
terjesztett a pápa elé. Ezek a kö
vetkezők: "l. Van-e általános er
kölcsi kötelezettség arra, hogy az
érzéstelenítést elutasítsuk s a fizi
kai fájdalmat vallási okokból ma
gunkra vállaljuk ? 2. Összeegyeztet
hetjük-e az evangélium szelleméve!
az öntudatnak és a magasabb ké
pességek használatának elvesztését,
ami bódító szerek alkalmazása nyo
mán állhat be? 3. Megengedett-e
bódító szerek alkalmazása haldok
lóknál, vagy halálveszedelemben
forgó betegeknél. feltéve, hogy or
vosi javallat van erre? Szabad-e
ereket a szereket akkor is alkal
mazni, ha valószínű, hogy a fáj
dalmak enyhítésével együtt az éle
tet is megrövidítik?" Mint az ér
tekezlet elnöke, Piero Mazzoni pro
fesszor, a felirat átnyújtásakor elő

adta, e kérdések súlyát senki sem
tagadhatja. Míndegyikük olyan,
hogy értelmi és érzelmi tényezők

től függően valamiféleállásfogla
lásra készteti az embert. Itt azután
különösen a hívő katolikusoknál
észlelhetők igen eltérő felfogások.

Vannak, akik korlátozás nélkül he
lyeslik a fájdalomnak bódító sze
rek útján való megszüntetését. Má
sok inkább arra hajlanak, hogy tel
jesen elvessék az érzéstelenítést,
mint ami ellentétes a keresztény
hősiség eszményével. Vannak vé
gül, akik cragaszkodnak ugyan eh
hez az eszményhez, de készek bi
zonyos rnérvű egyezkedésre. Idősze

rű és hasznos volna tehát - ikérte
meg Mazzoni a pápát -, ha tekin
télyi rámutatás történnék arra.
hogy míként ítéli meg az egyház
az érzéstelenítés erkölcsi és vallá
si oldalát.

A pápa az idei év február 24-én
válaszolt a kérdésekre egy orvo
sokból álló népes csoport előtt. Ad
dig négy hónap telt el, amely alatt
a pápa az érintett tudományágak
hivatott szakértőrt is meghallgatta.
Lépten-nyomon kitűnik ez az igen
terjedelmes és rendkívül gondosan
kidolgozott beszédből. Nem hiszem
például, hogy lenne írásmű, amely
az összegezés világossága és a szer
kesztés tömőrsége tekintetében fel
vehetné a versenyt már a beveze
téssel is, amely az érzéstelenítés lé
nyegét, eredetét és fej1ődését, az
érzéstelenítő orvos szerepét, majd
a szívsebészet jelen fokát és kü
Iönleges követelményeit tárgyalja.
Sajnálom is, hogy be kell érnem a
puszta megemlítésével. de az érde
mi részek tüzetesebb ismertetése a
mi szempontunkból lényegesen fon
tosabb.

•
Kezdjük így rnindjárt az első

kérdéssel: kötelez-e a keresztény
erkölcs a fizikai fájdalmak elvise
lésére? Hogy erre a kérdésre S2l8.-

batosan felelhessünk - mondotta a
Szeritatya -, több szempontból kell
azt megvízsgální, Mindenekelőtt

nyilvánvaló, hogy bizonyos esetek
ben a fizikai fájdalom elfogadása
súlyos erkölcsi kötelesség. Neveze
tesen akkor, ha kikerülhetetlen
számunkra a választás, hogy vagy
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fájdalma.kat szenvedünk, vagy meg
sértünk valamely erkölcsi köteles
séget. A vértanúk például csak úgy
menekülhettek volna a kinzástól és
a haláltól, ha megtagadják a hitü
ket vagy kitérnek az elől a köte
lezettség elől, hogy adott pillanat
ban megvallják azt. A kérdés fel
tevői természetesen nem ilyen hely
zetre gondoltak. Amire gondolnak,
sokkal inkább a szenvedés szabad
vállalása és keresése annak saját
értelme és célja míatt.

Konkrét példa volt már erre a
közelmultban az a kérdés, vajjon
az anya - tekintettel a szeritírási
szövegre: "Fájdalommal szüljed a
gyermeket" - köteles-e minden
fájdalmat magára vennie s el kell-e
utasítania a természetes vagy mes
terséges úton biztosítható fájdalom
nélküliséget ? "Mi azt feleltük 
ismételte meg a Szeritatya -, hogy
nincs semmiféle ilyen kötelesség.
Az ember a bukás után is megtar
totta azt a jogát, hogy uralkodjék
a természet erői fölött, azokat a
maga javára hasznosítsa, követke
zésképen kiaknázza az összes kí
nálkozó eszközöket, amelyeknek se
gítségével elkerülheti vagy kiküszö
bölheti a fizikai fájdalmat. Hozzá
fűztük azonban, hogy a fájdalom a
keresztény ember számára nem
tisztán negativ tényező, hanem ma
gas vallási és erkölcsi értékekkel
van kapcsolatban, s éppen ezért
akarni és keresni is lehet, még
olyankor is, ha ebben vagy abban
az esetben nem kja elő semmiféle
erkölcsi kötelezettség. Majd így
folytattuk: Az Úr élete és szen
vedése, azok a szenvedések, ame
lyeket annyi nagy ember elviselt,
sőt keresett s amelyeken át meg
értek és felnövekedtek a keresz
tény hősiség magasságába, a ke
reszt odaadásteli elfogadásának
rníndennapos példái: mindez kinyil
vánítja a szenvedésnek, a fájdalom
türelmes elfogadásának értelmét a
jelenlegi üdv-rendben a földi élet
ideje alatt." A keresztény ember
köteles belső megtisztulásárt fára-
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dozni s amennyiben rendetlen haj
lamait a testi fájdalom segítsége
nélkül nem birja leküzdeni, ez a
fájdalom szükségessé válik számára
s el is kell fogadnia. Ha azonban
nem követeli meg ez a cél, akkor
kötelességről sem beszélhetünk. A
keresztény ember soha sincs köte
lezve arra, hogy a fájdalmat magá
ért a fájdalomért kívánja és keres
se. A fájdalmat abból a szempont
ból kell mérlegelnünk, hogy alkal
mas eszköz-e a cél eléréséhez.

Vizsgáljuk meg ezután a keresz
tény vallásnak azt a felhívását,
hogy törekedjünk a nagyobb töké
letességre. El kell-e fogadnia a ke
resztény embernek a fizikai fáj
dalmat azért, hogy ne [usson ellent
mondásba aZ7..a1 az eszménnyel,
amelyet a vallás elébe állít? A ke
resztény emberben kétségkívül meg
van a hajlandóság a fizikai fájda
lom elviselésére, sőt keresésére,
hogy ilyen módon jobban résztve
gyen Krisztus szenvedésében és
szabaduljon az érzékek uralma
alól, de fontos, hogy ezt a hajlan
dóságot helyesen értelmezzük. Akik
kifelé is tanúsítják ezt a hajlandó
ságot, nem szükségszerűen vannak
birtokában az igazi keresztény hő

siségnek. Téves volna azonban ál
lítani, hogy akik viszont nem ta
núsítják, nincsenek is annak bir
tokában. "Ez a hősiség ugyanis a
valóságban egészen más módokon
is megnyilatkozhatik. Ha egy ke
resztény hívő napról-napra, reggel
től estig teljesíti mindazokat a kö
telességeit, amelyeket állapota, fog
lalkozása, Isten és az emberek pa
rancsai rónak reá, ha összeszedet
ten imádkozik, teljes erejéből dol
gozik, ellentáll a gonosz szerivedé
lyeknek, azzal a szeretettel és oda
adással van felebarátja iránt,
amellyel tartozik, férfiasan, zúgo
lódás nélkül elviseli mindazt, amit
Isten küld neki, akkor élete foly
ton Krisztus keresztjének jegyében
áll, akár járulnak hozzá fizikai
szenvedések, akár nem, akár magá
ra veszi ezeket, akár igyekszik el-



kerülni őket megengedett eszközök
kel. Ha csak azokat a kötelessége
ket tekintjük, amelyeknek nem tel
jesítése bűnnek mínősül, akkor
mint keresztény nem élhet és nem
végezheti napi munkáját az ember
anélkül, hogy kész ne legyen ál
landóan az áldozatra, anélkül, hogy
magát úgyszólván szakadatlanul fel
ne áldozná. A fizikai fájdalom vál
lalása csak egyik mód a sok közül,
hogy kifejezésre juttassuk azt, ami
lényeges: akaratunkat, hogy Istent
szeressüle és neki mindenben szol
gáljunk. Ennek az önkéntes lelki
magatartásnak tökéletességében rej
lik mindenekfölött a keresztény élet
értéke és hősísége."

Adott esetben mely okok engedik
meg a fizikai fájdalom kerülését
anélkül, hogy valamely súlyos kö
telezettséggel vagy a keresztény
élet eszményével összeütközésbe
jussunk? Nagy számban lehetne
felsorolni ezeket, de különbözősé

geik ellenére végül is mind arra a
tényre támaszkodnak, hogy a tar
tós fájdalom meggátolja magasabb
javak szerzését, magasabb érdekek
szelgálatát. Előfordulhat, hogy bi
zonyos személy számára bizonyos
helyzetben előnyös a fájdalom, ál
talában azonban olyan károkkal
jár, hogy védekezni kell ellene.
Kétségtelen azonban, hogy az em
beriség sohasem lesz képes a fáj
dalmat teljesen eltüntetni erről a
földről, káros kihatásait azonban
egyre szűkebb keretek közé szo
ríthatjuk. Ahogyan tehát egy ter
mészeti erőt leküzdünk, hogy hasz
nálatunkba fogjuk, ugyanúgy hasz
nálja fel a keresztény ember a
szenvedést ösztönzőként abbeli fá
radozásában, hogy lelkiek terén
emelkedjék és tisztuljon, hogy kö
telességeit hívebben teljesítse és a
magasabb tökéletességre való fel
hívásnak jobban megfeleljen.

Míndezekből - jelentette ki a
Szeritatya - könnyűszerrel levon
hatjuk a gyakorlati magatartás he
lyes irányelveit:

"l. Az érzéstelenítésnek. mint tu
dománynak és eljárásnak alapelvei.
és a cél ellen, amelyet kitűzött,

semmiféle kifogás sem emelhető.

Olyan erők ellen harcol, amelyek
sok tekintetben károsan hatnak ki
és egy magasabb jónak akadályai.

2. Az orvos, aki érzéstelenítéshez
folyamodik, sem a természetes er
kölcsi renddel, sem a külön keresz
tény eszménnyel nem kerül ellen
tétbe. A Teremtő rendelése szerint
igyekszik a fájdalmat alávetni az
emberi uralomnak s felhasználja
ehhez a tudomány és technika vív
mányait, megfelelőerr az általunk
felsorolt elveknek, amelyek elhatá
rozásait 'az egyes esetekben meg
szabják.

3. A beteg, aki fájdalmait meg
szüntetni vagy enyhíteni akarja,
lelkiismereti aggály nélkül veheti
igénybe mindazokat az eszközöket,
amelyeket a tudomány talál s ame
lyek önmagukban nem erkölcste
lenek. Különleges körülmények más
magatartásra is kötelezhetnek. Az
áldozatosságra és a belső tisztulás
ra vonatkozó kötelesség azonban,
amely minden keresztényt terhel,
nem akadálya az érzéstelenítés al
kalmazásának, mert e kötelességé
nek az ember más módokon is ele
get tehet. Ugyanez áll a keresz
tény eszmény követelményeire.Cc

•
A második kérdés, amelyet a pá

pa elé terjesztettek, arra vonátko
zott, hogy míután az érzőképesség

teljes kikapcsolása vagy nagyobb
mérvű csökkentése csaknem min
dig együttjár az öntudat és a leg
magasabb szellemi képességek 
emlékezet, gondolattársítás. ítélő

képesség - teljes vagy részbeni el
vesztésével. össze lehet-e egyeztetni
az ilyen sebészetí, továbbá műtét

előtti és utáni érzéstelenítést az
evangélium szellemével? A Szerit
atya válaszában abból indult ki,
hogy Krisztusnak közvetlenül a
megfeszítés előtt epével kevert bort
nyuitottak, kétségkívül azért, hogy
enyhftsék kínjait, ő azonban, mi-
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után megízlelte a folyadékot, visz
szautasítottaazt, mert meg akarta
őrizni teljes öntudatát, megfelelően

annak a kijelentésének, amelyet el
fogatásakor Péternek tett: "A po
harat, amelyet nekem Atyám adott,
ne igyam-e meg?" Méltán merül
fel tehát a kérdés: tekintettel Krisz
tusnak erre a magatartására, sza
bad-e a keresztény embernek elfo
gádnia a teljes vagy részbeni bó
dítást?

Két dolgot kell itt mérlegelnünk
- fejtette ki a Szeritatya. Az egyik
a fájdalom megszüntetése, a másik
az öntudat és a magasabb képessé
gek csökkentése vagy teljes kikap
csolása. Ami a fájdalom rnegszün
tetésének erkölcsi oldalát illeti, ezt
már tisztázta az előterjesztett első

kérdésre adott válasz. Vallási és er
kölcsi megítélés szempontjából
ugyanis nincs jelentősége annak,
hogy a fájdalmatbódítással vagy
más úton szüntetík-e meg. A meg
jelölt határok között tehát nem
emelhető ellene kifogás és az el
járás összeegyeztethető az evangé
lium szellemével. Másfelől nem ta
gadhatjuk és nem becsülhetjük aIá
azt a tényt, hogy a fizikai fájda
lom: önkéntes vállalása, akár köte
lességszerű, akár nem, még sebé
szetí beavatkozás alkalmával is a
hősiség magas fokát, a szenvedő

Krisztus hősi követését tanúsíthat
ja. Am semmiképen sem nélkülöz
hetetlen eleme az utóbbiaknak. Su
lyos beavatkozásoknál többnyire az
az eset, hogy az érzéstelenítés más
okokból szükséges, sem a sebész,
sem a beteg nem mondhat le róla
anélkül, hogy ne vétene a keresz
tény okosság ellen. Ugyanez áll a
műtét előtti és utáni "analgéziára"
is.
(Közbevetőleg talán helyesen já

rok el, ha megpróbálom az "anal':'
gézía" fogalmának tísztázását, an
nál is inkább, mert a pápa elé ter
jesztett harmadik kérdés főleg er
ve az eljáráera vonatkozik. Analgé
zia a fájdalomérzésnek az a hiánya,
amelyet az orvosi tudomány ,lanaI-
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getíkum" alkalmazásával ér el.
Analgetikum azoknak a bódító sze
reknek összefoglaló neve, amelyek
a központi idegrendszer fájdalom
érző központjaira hatnak. Legjel
legzetesebb szerek a morfium és az
amidopirin. Hatásuk általános, a
fájdalmat bárhol megszüntetík, füg
getlenüla fájdalom helyétől. Ezzel
szemben az érzéstelenítesre hasz
nált szerek másik csoportját az
"anesztetikus" szerek teszik, olyan
anyagok, amelyek alkalmazásuk he
lyén szüntetik meg a fájdalomér
zést, de nincs általános, az egész
szervezetre kiható fájdalomszünte
tő hatásuk. Ilyen a kokain és no
vokain ís.)

Ami az öntudat és a magasabb
képességek csökkentését vagy ki
kapcsolását illeti, nem vitás, hogy
enélkül igen gyakran nem is Lehet
elejét venni a fájdalom érzésének,
amire a sebész törekszik. Am nem
osak a sebészet folyamodik hozzá,
hanem a sebészet körén kívül is
kísérleteznek vele, így a pszicho
lógiában és a bünűgyí nyomozás
ban, ahol a cél kifejezetten az,
hogy ezen a módon megbénítsák a
pszichikai ellenőrző mechanizmu
sokat, amelyeket az ember állan
dóan használ, hogy ura legyen ön
magának és kézben tartsa önmagát.
Ilyenkor azután az ember ellenál
lás nélkül ki van szolgáltatva a
gondolattársulások. érzelmek és
akarati ösztönzések játékának. En
nek a helyzetnek veszedelmei nyil
vánvalók. Az is megtörténhetik,
hogy erkölcstelen ösztönös hajla
mokat szabadítanak fel. A bódítás
második stádiumának ezek a for
mái jól ismertek s jelenleg azon
fáradoznak a kutatók, hogy bódító
szerek előzetes adagolásával elhá
rítsák öket. Az ellenőrző mechaniz
musok kiiktatása kü1önösen veszé
lyes, ha személyes vagy családi tit
koknak vagy a társadalmi élet tit
kainak Leleplezését idézi elő. Nem
érhetjük be azzal, hogy a sebészt
és segítőtársait nemcsak a termé
szetes titoktartás, hanem a híva-



tási titoktartás is kötelezi mindar
ra vonatkozóan, ami az operációs
teremben végbemegy. Vannak bizo
nyos titkok, amelyeket senki részé
re sem szabad elárulni, még - mint
a technikai formula hangzik 
"egy elővigyázatos és hallgatásban
gyakorlott férfi" részére sem.
"Hangsúlyoztuk ezt már a klinikai
pszichológiáról és a pszíchotherá
piáról mondott 1953 április 15-iki
beszédünkben is." Hogy tehát e
hátrányokat elkerüljük, csak he
lyeselhetjük bódító szerek alkal
mazását a műtét előtti kezelésben.

Jusson eszünkbe, hogyalváskor
maga a természet is többé-kevésbbé
teljesen félbeszakítja a szellemi te
vékenységet. Ha a nem elég mély
alvásban az értelem használata
nem is kapcsolódik ki teljesen és
az ember még használni is tudja
magasabb képességeit - amint már
Aquinói Tamás megfigyelte -, az
alvás mégis kizárja a "dominium
rationisv-t, azt a képességet, amely
nek révén az értelem szabadon
meghatározza az emberi cselekvést.
Ebből azonban mégsem követke
zik, hogy az ember, amikor áten
gedi magát az alvásnak, vétene az
erkölcsi rend ellen azzal, hogy ön
tudatától és önuralmától, ami fel
tételezi a magasabb képességek
használatát, megfosztja magát.

Az öntudati állapotokon mester
séges eszközökkel is tudunk vál
toztatni. Hogy a kívánt eredményt
bódító szerekkel vagy hipnózissal
- amit pszichikai bódításnak ne
vezhetünk - érjük-e el, erkölcsi
tekintetben meglehetősen egyre
megy. Azt a hípnózíst, amely itt
szóban forog, orvos végzi egy meg
határozott klinikai cél szolgálatá
ban, betartva mindazokat az elővi

gyázatossági szabályokat, amelye
ket az orvosi tudomány és etika
mind az orvosra, mind a betegre
vonatkozóan előír. A hipnózisnak
ez az alkalmazása tehát ugyanazon
erkölcsi megítélés alá esik, mint a
bódító szereké, "Nem óhajtjuk azon
ban - emelte ki a Szentatya -,

hogy azt, amit mi az orvosi gyó
gyászat szolgálatába állított hipnó
zisról mondunk, bárki egyszeruen
kiterjessze általában a hípnózísra,
A hipnózist, mint tudományos ku
tatás tárgyát, nem tanulmányozhat
jaakárki, hanem csak komoly tu
dós azokon az erkölcsi határokon
belül,amelyek mínden tudományos
tevékenységre érvényesek. Nem en
gedhető meg, hogy mások - akár
világiak, akár egyháziak - mint
valami érdekességgel foglalkozza
nak vele, pusztán kipróbálás vagy
éppenséggel időtöltés okából."

Hogy az öntudat kikapcsolásának
vagy csökkentésének megengedhe
tőségéről itéletet alkothassunk, fi
gyelembe kell vennünk, hogy az
értelmes, a célra szabadon ráirá
nyított cselekvés az emberi termé
szet ismertető jegye. Az ember pél
dául nem végezheti el napi munká
ját, ha állandóan kábultságban él.
Amellett cselekvéseit összhangba
kell hoznia az erkölcsi rend köve
telményeivel. Minthogy pedig két
ségtelen, hogy a természetes dína
mizmusok és a vak ösztönök nem
képesek önmaguktól biztosítani a
rendezett tevékenységet, az értelem
és a magasabb képességek haszná
lata elengedhetetlen mind a köte
lezettség pontos szabályainak belá
tásához, mind e szabályoknak
konkrét esetekre való alkalmazásá
hoz. Ebből az 'az erkölcsi köteles
ség adódik, hogy öntudatától sen
kit sem szabad megfosztani s mi
magunk se foszthat juk meg ma
gunkat tőle valóságos szükségesség
nélkül. Nem szabad tehát megza
vami vagy kíkapcsolní az öntuda
tot csupán azért, hogy kellemes ér
zéseket szerézzünk általa. Olyan
mérgekhez, amelyek az öntudat
megzavarására vagy kikapcsolásá
ra vezetnek, akkor sem szabad fo
lyamodnunk, ha csakis bizonyos
"eufóriát" kívánunk elérni. (Eufó
rián tudvalevően a kórosan foko
zott, túlzott jókedvvel párosuló kel
lemes közérzetet értjük.) Tények
bizonyítják, hogy az ilyen kábító
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szerek visszaéléses élvezete az
egyéni és a családi élet legalapve
tőbb követelményeiről való teljes
megfeledkezést vonja magával.
Nem ok nélkül szabályozzák ezek
nek a készítményeknek eladását és
használatát a közhatóságok, ame
lyeknek az is feladatuk, hogy a
társadalmat megóvják a súlyos fi
zikai és erkölcsi károsodásoktól.

Kérdés ezekután: gyakorlatt szük
ségesség-e a sebészetben, hogy az
érzéstelenítéssel összefüggésben
csökkentsek vagy teljesen kikap
csolják az öntudatot? Technikai
szempontból válaszolni erre - je
lentette ki a Szeritatya - az or
vostudósok Illetékesek. Erkölcsi
szempontból viszont lényegileg
ugyanazok az alapelvek érvényesek
itt, mint amelyek a fájdalom meg
szüntetésére vonatkoznak. Amit a
sebész elsősorban el akar érni, a
fájdalomérzés kíkapcsolása s nem
az öntudaté, Am ha az érzőközpon

tok ébren maradnának, akkor a he
ves fájdalomérzések könnyen idéz
hetnének elő - mínden akarattól
függetlenül reflex-reakciókat,
amelyek nem kívánatos kompliká
cíókra vezethetnének és halálos
szívrohammal végződhetnének. A
pszichikus és organikus egyensúly
fenntartása, az erős megrázkódta
tások elkerülése fontos cél mind a
sebész, mind a beteg számára, s ez
a cél csak bódítás útján érhető el.
Alig szükséges rámutatni arra 
fűzte hozzá a Szeritatya -, hogy
ha számolni kellene azzal, hogy má
sok, mialatt a beteg nincs öntuda
tánál, erkölcstelen módon beavat
koznak, akkor ez a bódítás elé sú
lyos nehézségeket támasztana, ne
hézségeket, amelyeknek eltávolítá
sára megfelelő intézkedéseket kel
lene tenni.

Ezek a természetes erkölcs sza
bályai - állapította meg a Szerit
atya. Találunk-e már most az evan
géliumban további körülírásokat és
kiegészítő követeléseket ? "Abból,
hogy Krisztus a Golgotán az epé
vel kevert bort visszautasította, mí-
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után teljes öntudattal akarta fe
nékig kiüríteni a kelyhet, amelyet
az Atya nyujtott neki, míndeneset
re következik, hogy az embernek a
kelyhet mindenkor el kell fogad
nia és ki kell innia, ha Isten akar
ja. Nem szabad azonban "azt hin
nünk, hogy Isten ezt mindenkor
akarja, amikor szenvedést kell el
viselnünk, bármi legyen ennek az
oka s bármilyenek a körülményei.
Az evangélium szavai és Krisztus
magatartása nem jelentik azt, hogy
Isten ezt mínden embertől és min
denkor kívánja, saz egyház sem
magyarázta ekként. Az Ül' tettei és
cselekedetei ennek ellenére is mély
jelentőséggel bírnak. Megszámlál
hatatlanul sokan vannak e világban
azok, akiket szenvedések sujtanak
- betegségek, balesetek, háborúk,
természeti katasztrófák -, szenve
dések, amelyeknek keserűségétnem
enyhíthetik. Krisztus példája a Gol
gotán, elutasítása annak, hogy kín
jait enyhítse, a vigasztalás és erő

forrása ezeknek. A szenvedést azon
ban úgy fogadnunk, hogy ne is pró
bál juk enyhíteni, nem míndig köte
lesség, gyakran nem kötelesség, s
nem kívánja azt a tökéletesség
semmiféle szabálya sem. Ha a kö
rülmények nem követelik meg az
ellenkezőjét, akkor az embernek
miridig szabad kerülnie a fájdal
mat anélkül. hogy ezzel bármi mó
don ellentétbe jutna az evangéli
um tanításával."

Mindezek alapján a Szeritatya az
elébe teriesztett második kérdésre
így fogalmazta meg válaszát: .,A
megadott határok között és a szük
séges előfeltételek figyelembevéte
lével a bódítást, amely az öntudat
csökkentésével vasrv kikapcsolásá
val jár együtt, megengedi a ter
mészetes 'erkölcs és összeegyeztet
hetjük azt az evangélium szelle
mével."

*
A harmadik kérdés voltaképen a

két megelőző kérdést viszi át a
haldoklók és a gyógyíthatatlan be
tegek külön esetére, kiemelve azt a



lehetőséget, hogy az analgetikus
szerek mellékhatásként az életet
megrövidítik.

Hogy a haldoklót a természetes
erkölcs jobban kötelenné a fájda
lom vállalására és enyhítésének el
hárítására, mint másokat, nem kö
vetkezik sem a dolog természeté
ből, sem a kinyilatkoztatásból 
szögezte le a Szeritatya. Minthogy
azonban az evangélium értelmében
a szerrvedés hozzájárul a személyes
bűnök kiengeszteléséhez és átfogóbb
érdemek szerzéséhez, azoknak, akik
életveszedelemben forognak, két
ségkívül megvan a külön okuk ar
ra, hogy a szenvedést magukra vál
lalják, miután a halál közeigésével
hamarosan elenyészik számukra új
érdemek szerzésének lehetősége. Ez
az ok azonban közvelenül a beteget
érinti, nem pedig az orvost, aki a
fájdalmat bódítással szünteti, fel
téve, hogy a beteg beleegyezik ebbe
vagy kifejezetten kéri. Nyilvánvaló
ugyanis, hogy nem szabad érzéste
lenítést a haldokló kifejezett aka
rata ellenére végezni, már mint ab
ban az esetben nem szabad, ha "sui
."lris", vagyis önjogú személyről van
szó,

Hasznosnak látszik itt néhány
pontosabb meghatávozás - folytat
ta a Szeritatya -, mert nem ritkán
történik, hogy a mondott indító okot
nem szabatos módon adják elő.

Megpróbálják olykor bizonyítani: a
betegek és haldoklók kötelesek a
fizikai fájdalmakat elfogadni, hogy
ezzel több érdemet szerezzenek, s
hivatkoznak ezzel kapcsolatban a
tökéletesség parancsára, amelyet
az Úr mindenkihez intézett: "Le
gyetek tehát tökéletesek, miként a
ti mennyei Atyátok tökéletes",
vagy hivatkoznak az apostol sza
vaira: "Ez az Isten akarata: a ti
megszentelődéstek", Olykor egy
észérvet is felhoznak, amely szerínt
nem szabad közömbösnek lenni az
ember elé tűzött végső cél elérésé
vel szemben. Vagy felhozzák a
rendezett önszeretet parancsát,
amely azt kívánja, hogy az ember

az örök értékeket abban a mérték
ben keresse, amelyben elérésüket a
mindennapi élet körülményei lehe
tővé teszik. Avagy idézik az első

és legfőbb parancsot, rníszerínt Is
tent míndenekíölött szeressük,
mondván, hogy ez a parancs nem
enged semmi választást, amikor a
Gondviselés olyan konkrét alkal
makat nyujt, amelyek hasznunkra
fordíthatók. Az Isten-szeretet nö
vekvése és a saját akaratunk alá
rendelése azonban - emelte ld a
Szeritatya - nem magából a szen
védésből adódik, amelyet az em
ber elfogad, hanem a kegyelemtől

támogatott akarati irányból. s utób
bi sok haldoklónál elevenebben nyi
latkozhatik meg és élőbbé válhatik,
ha enyhítik fájdalmait, miután a
szenvedés fokozza az 'elesettség és
fizikai kimerültség állapotát, alm
dályozza a lélek felfelé szárnyalását
és megtámasztás helyett aláássa az
erkölcsi erőket. A fájdalmak kíkü
szöbölésével viszont megszüntetjük
az organikus és pszichikus feszült
séget,ami azután megkönnyíti az
imát és módot ad önmagunknak
föltételnélkülibb alávetésére. Ha a
haldokló úgy tekinti szenvedését,
mint a vezeklés eszközét és érde
mek Iorrását; amelynek elfogadá
sával Isten szeretésében és a saját
akarata alárendelésében kíván
előbbre haladni. akkor ne erőltes

sék rá az érzéstelenítést, inkább
segítsék abban, hogy a saját útját
járhassa. Ellenkező esetben azon
ban nem művelne jót, aki az em
lített aszkétikus szemléletet szu g
gerálná a haldoklónak, mert hiszen
nem szabad elfelejteni, hogy a szen
védésahelyett, hogy az engesztelést
és az érdemeket mozdítaná elő, új
vétkek alkalmául is szelgálhat.

Még néhány szót az öntudat ki
kapcsolásáról a haldoklónál. Mint
hogy az Úr teljes öntudattal akar
ta elszenvedni a halált, a keresz
tény ember ebben is követni Jú
vánja, Az egyháznak egész sor
imája van, amelyekkel segíti a hal
doklót a föld elhagyásában és az
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örökkévalóságba való bemenetel
ben. Ezek az imák megtartják ér
téküket és értelmüket akkor is, ha
öntudatlan beteg fölött mondják el
őket, rendes módon mégis az a cél
juk, hogy fényt, vigaszt és erőt

nyujtsanak a betegnek, aki maga
is részt vesz bennük. Az egyház ez
zel értésünkre adja, hogya haldok
lót nem szabad komoly ok nélkül
megfosztani öntudatától. Ha a ter
mészet cselekszi ezt, tudomásul kell
vennünk, de az embernek nem S7..a
bad saját elhatározásából ide hat
nia, kivéve, ha nyomós okok szól
nak mellette. Ezt kívánják egyéb
ként maguk az érdekeltek is, ha
hívő keresztények. Kívánják, hogy
ott legyenek körülöttük az övéik és
a pap, akik hozzásegítik a jó ha
lálhoz őket. Meg akarfák őriznima
guknak a lehetőséget, hogy megte
gyék végső íntézkedéseíket, elvé
gezzék utolsó imáikat és búcsút ve
gyenek szeretteiktől. Ettől a lehető

ségtől megrabolni őket, ellene van
a keresztény, de még az egyszerű

en emberi érzésnek is. Az a bódí
tás, amelyet a halál közeledésekor
csak azért végeznének. hogy meg
kíméljék a beteget az élet tudatos
befejezésétől. már nem a modern
gyógyászat figyelemreméltó vívmá
nya, hanem sajnálatos gyakorlat
lenne. Azok az orvosi kitűnőségek

is, akik a kérdéseket elébe terjesz
tették - mutatott rá a Szeritatya
-, ennél a harmadik kérdésnél in
kább valamely komoly klinikai ja
vallatot (heves fájdalmak, rendel
lenesen depressziós állapot és ri
adtság) tételeztek föl. Mindenké
pen érvényes tétel azonban: a be
teg nem engedheti meg s még ke
vésbé követelheti az orvostól,
hogy öntudatlanságba helyezzék.
ha emiatt képtelen lenne komoly
erkölcsi kötelezettségek teljesítésé
re, például fontos ügyeinek elinté
zésére, végrendelkezésre. gyónásra.

A nagyobb érdemek szerzésének
indító oka, mint a Szentatya már
kifejtette, egymagában nem ele
gendő ahhoz, hogy a bódító érzés-
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telenítés meg nem engedett dolog
gá váljék. Ahhoz azonban, hor a
megengedettségről itélkezhessünk,
azt is meg kell kérdeznünk, hogya
bódulat aránylag rövid ideig (né
hány órán vagy egy éjszakán át),
avagy hosszú ideig (megszakítással
vagy anélkül) tart-e, és figyelem
be kell vennünk, hogy a magasabb
képességek használata helyre áll-e
közben néhány órára vagy legalább
néhány percre, mikor is a haldok
lónak megadatik a lehetőség, hogy
elvégezze azt, amit a kötelesség kö
vetel tőle (például, hogy Istennel
kiengesztelődjék). A lelkiismeretes
orvos egyébként, még ha nem is
keresztény, soha sem fog engedni
olyan emberek nyomásának, akik
a beteget azért szerétnék akarata
ellenére is megfosztani öntudatá
tól, hogy ne tehessen meg bizo
nyos intézkedéseket. Ha a haldok
ló, bár kötelességek hárulnak reá,
bódítast kíván, amely mellett ko
moly okok szölnak, a lelkiismere
tes orvos, különösen ha keresztény
ember is, akkor sem kezdi meg ezt,
mielőtt a beteget személyesen vagy
még helyesebben más valaki útján
fel ne hivta volna kötelességének
teljesítésére. Ha azonban a beteg
makacsul elzárkózik ettől s tovább
is követeli a bódítást, akkor az or
vos elvégezheti anélkül, hogy akár
forma szerint is részességet venne
magára az elkövetett hibában. A
vétek ugyanis nem az orvosi eljá
rással függ össze, hamern a beteg
erkölcstelen akaratával. Akár hó
dítják, akár nem, magatartása
ugyanaz marad: nem teljesíti kö
telességét. A bűnbánat lehetősége

akkor sincs kizárva, csak nincs
semmiféle komoly valószínűsége.

Am ki tudná megmondani, hogy a
szenvedés nem tenné-e még kemé
nyebbé ? Ha azonban a haldokló
minden kötelezettségének eleget
tett és ellátták a szentségekkel, ha
egyértelmű orvosi javallat taná
csolja a bódítást s a beteg is hoz
zálárult. t wábbá ha az adag meg
állapításánál nem lépik túl a meg-



engedett mennyiséget, akkor már
semmi sem áll utjában: az érzés
telenítést erkölcsileg megengedett
nek kell tekintenünk.

Am le kellene-e mondanunk róla,
ha éppen a bódító szerek alkalma
zás» rövidítené meg az élet tarta
mát? Nem vitás - feleli a Szent
atya -, hogy tilos a közvetlen
"euthanázia" (a .Jcönnyű halál")
minden formája, azaz bódító szerek
nyujtása abból a célból, hogy elő

idézzék vagy rneggyorsítsák a ha
lált. Utóbbi esetben az ember arra
vetemednék, hogy közvetlenül ren
delkezzék az élet fölött, holott a
természetes és a keresztény er
kölcsnek egyik alapelve, hogy az
ember nem ura és tulajdonosa,
csupán haszonélvezője testének és
létének. Már pedig az ember az őt

meg nem illető közvetlen rendel
kezési jogot gyakorolná, ha az élet
megrövidítéséhez célként vagy esz
közként folyamodnék. Azok között
a feltételek között azonban - mu
tatott rá a Szentatya -, amelyeket
a kérdések feltevői szem előtt tar
tottak, csupán arról van szó, hogy
a beteget megkíméljék az elvisel
hetetlen fájdalmaktól, mint példá
ul a műtét alá nem vonható rák
vagy más gyógyíthatatlan bajok
esetében. Ha az érzéstelenítés és
az élet megrövidítése között nincs
olyan közvetlen okozati összefüg
gés, amely az érdekeltek akaratán
sarkall vagy a dolog természetében
rejlik - utóbbi lenne az eset, ha a
fájdalmat csak az élet megrövídí
tése útján lehetne elnyomni-,
vagyis ha arról van szó, hogy az
érzéstelenítő szerek alkalmazása
már önmagában kétféle különböző

következménnyel jár, egyfelől a
fájdalom enyhítésével, másfelől az
élet megrövidítésével. akkor az ér
zéstelenítés meg van engedve.
Mindenesetre márlegelni kell még,
hogy ez a kétféle hatás ésszerű

arányban áll-e egymással s hogy
az egyiknek előnye nyomósabb-e,
mint a másiknak a hátránya. Fon
t0S az is, hogy előzetesen tisztáz
zuk a kérdést: a tudomány jelen
állása nem nyujt-e módot arra,
hogy ugyanazt az eredményt más
eszközökkel is elérjük. Amit ugyan
is el kell kerülnünk, az, hogy a
bódító szerek alkalmazásánál át
lépjük a gyakorlatilag szükséges
legfelső határt.

A válasz tehát a harmadik kér
désre: "Ha nincsen semmi más esz
köz és az adott körűlmények között
nem akadályozzák meg a vallási
és egyéb erkölcsi kötelességek tel
jesítését: igen." A keresztény hő

siség eszménye nem kötelez arra,
legalább is nem általánosságban,
hogy elzárközzunk az egyébként
igazolt érzéstelenítéstől, még akkor
sem, ha közel a halálunk. Minden
a körülményektől függ: a tökélete
sebb és hősibb elhatározás épp úgy
lehet az elfogadás, mint az eluta
sítás oldalán.

•
A hatalmas egyháztanítói meg

nyilatkozás befejeztével a pápa
gyönyörű szavakkal vett búcsút
hallgatóitól. "A keresztény hit elő

írásai - mondotta a többi közőtt

- távolról sem korlátozzák vagy
akadályozzák a tudósok szabadsá
gát és kezdeményezéseit. Sokkal
inkább felhívást jelentenek ezek
egy végtelenül magasabb és szebb
életre, amelyet nem szerezhetünk
meg fáradság és áldozat nélkül.
Ennek az életnek teljességét és örö
mét már itt a földön érezhetik
azok, akik közösségben vannak an
nak a Krisztusnak személyével. aki
egyházában él és azt szellemével
élteti s aki ennek valamennyi tag
jára kiárasztja megváltó szeretetét,
amely egyedül díadalmaskodhatik
végérvényesen a szenvedés és a ha
lál fölött."
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