
Pszichológia

Elisabeth Kübler-Ross:
A halál és a hozzávezető út

A régi korok embere számára magától értetődő
volt, hogy foglalkozott a halál gondolatával,
beszélt róla, rítusokkal vette körül, s a gyásznak
megfelelő kifejezést adott. Az élet minden
eseménye a családban zajlott, a halál ezért a
család minden tagját közvetlenül érintette; az
ember a szerettei között halt meg, szenvedéseit
enyhítette az a tudat, hogy nincs egyedül, a
figyelem és a gondoskodás könnyebben eljuttat
ta a belenyugvás állapotába.

Korunkban a helyzet azonban gyökeresen
megváltozott. A felvilágosodás óta elterjedt az a
felfogás, hogy a tudomány előbb vagy utóbb
megoldja az emberiség legfontosabb kérdéseit;
ehhez a felfogáshoz járult az életritmus felgyor
sulása, s a természetes közeg, a családi kapcsola
tok fellazulása. A .rníndenhatö" ratio fogalmával
nem fért össze az embernek a halállal szemben
megnyilvánuló tehetetlensége. A halál így lassan
tabu téma lett. Természetes közegéből kiszakít
va, szeretteitől távol, sivár kórházban hal meg a
mai ember; a temetési szertartás üres for
masággá válik, a gyász ezért nem kap megfelelő

kifejezési formát, s így a pszichológusok által
fölismert .mentáíhígíénés szükséglet" kielégí
tetlen marad.

Ilyen körülmények között különösen tisztelet
re méltó az a feladat, amelyet Elisabeth Kübler
Ross vállalt magára, hogy - munkatársak
segítségével - szemináriumokat szervezett or
vosok, orvostanhallgatók, teológushallgatók, pa
pok és más érdeklődők számára annak érdeké
ben, hogy a haldokló betegek magányosságán,
reményvesztettségén, félelmein és szenvedésein
valamiképpen segítsen.

Ez a segítség abban áll, hogy a súlyos betegek
kel, haldoklókkal "interjúkat" készítenek, ame
lyeket azután a szeminárium résztvevőivel ala
posan megvitatnak Egy ilyen interjú nem más,
mint beszélgetés a beteget foglalkoztató gon
dokról (például mi lesz a család többi tagjával, ha
ő már nem lesz életben), magáról a betegségről,

illetve annak súlyosságáról (hogyan éli azt át a
beteg), valamint a halálról. A szerző jó érzékkel
nyúl a kényes kérdéshez, amennyiben a betegek
nek elmondja, hogy tanulni szerétnének tőlük -
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ezért szervezik a szemináriumot -, s az így
szerzett tapasztalatokat más betegek javára
tudják fordítani. A személyes motiváció kiala
kításával a beteg az interjú aktív résztvevőjévé

válik.
Jellemző a kezdeti nehézségekre, hogy az

orvosok rnennyírc tiltakoztak a szeminárium
létrehoZása ellen, xzinte .féltették" a betegeiket.
Ez a magatartás azt a szemléletet takarja, amely
az embert pusztán testi, biológiai lénynek tekin
ti, egy "rendszer" -nek, amelybe medikációval,
operációval stb. be lehet avatkozni, s ez azt
jelenti, hogy nem a beteget (az embert) kezelik,
hanem a betegséget. Az interjúk segítenek fölol
dani a .kommuníkatfv zárlatot", az együttérzés, a
figyelmesség hozzásegíti a betegeket a meg
nyugváshoz. Figyelemre méltó tény, hogy a szer
ző a munkába nemcsak orvosokat, nővéreket,

pszichológusokat, hanem teológusokat, papokat
és lelkészeket is bevont, hiszen ha a teljes
emberről vm szö, akkor nemcsak a szaktudo
mányok érdekeltek, hanem a teológia is. A
pszichológia helyesen ismeri föl, hogy a halál
nem destruálja a személyiséget, hanem kitelje
síti, Eza kiteljesedés azonban csak akkor érthető,
ha a halál nem abszolút végpont. A modern
filozófiai antropológia szerint az ember alapve
töen "világra nyitott lény". Ez a világra való
nyitottság azt jelenti, hogy az ember átalakítja
környezetet, kultúrát hoz létre, s szelleme dina
mizmusával a természeten és a kultúrán túlit is
kutatja. Az embert nem lehet meghatározni,
levezetni sem a természetből (amelynek része),
sem akultúrából (amelyet ő maga alkot), bár
erre már több - sikertelen - kísérlet történt a
szellemtörténet folyamán.

Ez a világra való nyitottság egyben a jövőre

való nyitottságot is jelenti. Azt azonban már csak
a keresztény hitben tudjuk, hogy ez a jövő,

amelyre vonatkoztatva értelmezzük a múltat, s
éljük a jelent, egyben abszolút jövő is, amelyben
- lsten ajándékaként - részesüIhetünk lsten
létteljességében.

Ha az ember a saját erejéből akarmegküzdeni
a halállal, akkor ez a magatartás az - Istennel
szembeni - eredendő bűn megismétlését jelen
ti. Ezzel szemben ha hívő odaadással ráhagyatko
zunk a Teremtőre, akkor ez Jézus halálának
engedelmes megismétlése, amely az üdvösséges
cselekedetek csúcspontjává válik, s halálunk
boldog halál lesz. A halálban válik ugyanis
Végérvényessé az embernek Istennel, a világgal
és önmagával kapcsolatos alapvető döntése,
amely egész életét meghatározza.

Kübler-Ross nemcsak interjúkat közöl, hanem
összegzi is a tapasztalatokat. Megtudhatjuk. hogy



a betegek a haldoklás milyen stádiumain men
nek keresztül, s fontos tanulsága a beszélgeté
seknek, hogy ha életünkben nem fordítottunk
elég időt és energiát arra, hogy meghallgassuk
egymást, odafigyeljünk a másik igényeire, sze
mélyére, akkor legalább a halál előtt változtas
sunk ezen a magatartásunkon, mert egyáltalán
nem mindegy, hogy a beteg melyik stádiumban, s
milyen lelkiállapotban hal meg.

Ezek a beszélgetések azonban nemcsak a
betegek számára hasznosak, hanem az egész
ségügyi személyzet és a lelkészek számára is. A

Képzőművészet

Macsvai Mllits kiállítása
a Szentendrei Képtárban

Aligha vonzott volna Szentendrére Macsvai Mi
lits neve, ha valaki föl nem hívja rá a figyelmemet;
s aligha nevezhető ismert festőnek Magyaror
szagon. Pedig hazájában, Szerbiában és - a
kiállításon látható kiadványok tanusága szerint
Európában is - hírét-nevét jöl ismerik a kortárs
művészet kedvelői.

Különös képek. Nem sorolhatók megnyugtató
hitelességgel-biztonsággal egyetlen kényelmes
kategóriába sem. Egyszerre meghökkentenek és
indulatokat ébresztenek. Leginkább tán szürrea
lista ikonoknak nevezhetném őket. Bennük a
nyugati müvészet dinamizmusa a keleti ikonok
statikus szemléletével egyesül. Pilinszky János
írta valahol, hogy nanyugati művészetdicsősége,
hogy mindig együtt úszott az árral; a keletie.
hogy volt ereje szembenézni a mulandösággal."
Milits művészetének varázsa, hogy Európának
ebben a felében sikerült egy divatos kortárs
nyugati "izmus" jellegzetesen helyi változatát
megteremtenie. Mágikus erejű szimbólumokkal
terhes világot alkotott, mely lírai és epikus
egyszerre. Urai, mert szimbólumai - a
szétfűrészelt, repülő rönkök, a szita, a gyémánt
kristály, a szögmérö, a körzö, s a halotti leplek is
- az élet tragikus és eleven eseményeinek
drámai metaforái; s epikus, mert az "öröklét
stigmáit" hordozva az idő nem létezik számára
többé, s a statikus szimbólumokkal terhelt
többsíkú képeket egyfajta szürrealista Biblia Pau
perumként kell olvasni. Jelképrendszere az
ószláv mitológia, folklór, művészet és história
misztikus elemeiból áll, s ugyanakkor fölhasznál-

betegekkel való érintkezés valamennyiünket
szembesít a halál gondolatával, s komoly önvizs
gálatra késztet. A szerzö meg is említi, mennyire
megváltozott az orvosok és a nővérek magatar
tása, amikor látták, hogy a betegek eljutottak a
megbékélés állapotába.

Kübler- Ross könyve orvosok, s gyakorló papok
számára hézagpótló rnü,ugyanakkor a "laikusok"
számára is komoly tanulságokkal szolgál.

Furka Tamás

ja a nagy európai misztikusok, a kabbalisták és
Hieronymus Bosch, Pieter Brueghel legösszetet
tebb szimbólumait is. A hosszan elnyomott,
állam talan létbe kényszerített szerb nemzet
fiaként rokonságot érez minden elnyomott ki
sebbséggel. a németalföldi protestánsoktól a
zsidókig mindenkivel. Ez a felfokozott vágya
kozás és érzelmi ínség az, amely a misztikusokat
koronként arra hajtja, hogy túllépjenek "e mai
kocsmán", s az isteni, a földöntúli megtapasz
talására törekedjenek. Milits képein a reneszánsz
enyészpontos perspektívája helyerr kitárulkozó,
növekvő teret látunk; egyfajta ars sacra ez; hiszen
az enyészpont, az enyészet - az ördögé, míg az
egyre táguló térben minden növekszik, és aftogy
Milits mondta egyik nyilatkozatában, éppen a
perspektíva szabályai miatt, a távolit nagyobbnak
látva, közelebb érezzük magunkhoz, így válik a
geometria az istenkeresés eszközévé. A néző

szükségképpen a kép horizontjából a kép belse
jébe kerül, a sugárzás, az energia, az öröklét
érzetében részesüL A halhatatlanság terhét
hordja hangtalanul Atlantisz, amelynek minden
napi valóságát próbálja Milits rögzíteni, a kelta
halotti kocsi, mely szüleinek testét hordozza, az
ugyancsak kelta téte coupéek.

A misztikus élmény azonban nem osztható.
Ellenkezőleg: elválasztó, mert csak egyénileg,
személyesen tapasztalható meg, így az ára a még
nagyobb kirekesztettség és - esetenként az őrü

let bélyegével sújtoU - magány, mely újabb
misztikus élmények utáni vágyak forrásává lesz. Így
válik Milits szürrealizmusa a keleti ikonfestő is
kolák félhomályában személyessé, egyénivé, szak
rálissá És bár némelykor agresszív, botránkoztató,
kegyetlen és olykor-olykor hatásaiban kiszámított
is, mégis független, komplex világot tükröz. Sez a
mai, kommercializálódott művészetben különle
ges rangot biztosít. Az élmény rangját.

Nasalady Ágnes
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