
ESZMÉK ÉS TÉNYEK
A világsajto akkoriban forradalmi

nak mondta azt a beszédet, amelyet az
azóta elhunyt XII. Pius pápa a mult
év szeptember 9-én intézett az első

nemzetközi elme- és ideggyógyszertani
értekezlet ama tagjaihoz, akik kihall
gatáson jelentek meg előtte. Beszédé
nek első részében. a pápa megemléke
zett a biológiai kémia legújabb felfe
dezéseíről, amelyek új irányba terelik
az elmebetegségek kezelését, majd a
nyugtató szerekről, amelyeknek hasz
nálata mind általánossabbá válik a
neurózísok terápiájában. Beszédének
második részében azokra az erkölcsi
követelményekre mutatott rá a pápa,
amelyeket az orvosnak szem előtt kell
tartania a fájdalorncsülapítók arkalma
zásában. Ezzel kapcsolatban hangzot
tak el azok a szavai, amelyeket' a ví
lágsajto szenzációként fogadott:

"Az euthanáziát, vagyis a halál szán
dékos előidézését nyilvánvalóan elítéli
a katolikus morál. Ha azonban a hal
dokló egyetért vele, szabad, mérsék
lettel, használni narkotikumokat, ame
lyek enyhítik fájdalmait, szabad akkor
is, ha míattuk azután hamarabb be
áll a halál. Ebben az esetben ugyanis
nem a halált akarjuk közvetlenül, a
fájdalmak enyhítésének helyes motí
vuma pedig feljogosít az oljárásra,
amely csupán sietteti az amúgyis el
kerülhetetlen halál bekövetkezését."

Vajon új és forradalmi-e ez a ta
nítás? - teszi fel a kérdést Euqéne
Tessen, akinek tanulmányát az Études
már csak a pápa halála után adhatta
közzé. Tesson két okból tagadja ezt.
Egyrészt azért, rnert XII. Pius már
1957 február 24-én ugyanezt az állás
pontot fejtette :ki az érzéstelenítés
szakorvosai előtt, mint arról - ugyan
csak Tesson tanulmánya alapján 
én is tájékoztattam folyóiratunk 1957.
évi augusztusi számában az olvasókat.
Másrészt azonban tagadja azért, mert
jeles teológusok már vagy 30 éve
ugyanígy vélekedtek, s nézetük az egy
házban mind általánosabb elfogadásra
talált. S úgy érzem, éppen ennek az
utóbbi körülménynek megismerése
szelgálhat ösztönzésül arra, hogy az
érdekes problémát ujból elővegyük.

A legfőbb egyházi tekintély tanítá
sának három sarkalatos pontját vizs
gálja meg Tesson. Az egyik a keresz
tény hívő magatartására vonatkozik,
szemben a szenvedéssel,

írja Mihelics Vid

"Némelyek - mondotta XII. Pius 
Krisztus példájára utalva, aki vissza
utasította a mírrhával kevert bort,
amelyet neki nyujtották, azt á1lítják,
hogy a kábitó- vagy fájdalomcsillapí
tó szerek használata nem felel meg a
keresztény hősiség és tökéletesség esz
ményének. Mi azt feleltük akkor 
(az 1957. évi beszédben) -, hogy elv
ben semmi sem hozható fel a fájda
lom csillapítására vagyelnyomására
szánt gyógyszerek alkalmazása ellen,
e használatukról való lemondás azon
ban a keresztény hősiség jele lehet,
mint ahogy volt is már sok esetben.
Mindenesetre hozzáfűztük: téves len
ne az az állítás, hogy a fájdalom egyik
nélkülözhetetlen feltétele ennek a hő
síségnek."

Már most P. Brouillard még 1929
'ben és éppen az Études hasábjain fog
lalkozott ugyanezzel a kérdéssel, s mí
után ő is emlékezetbe idézte Krisztus
példáját, feltette a kérdést: "Abban az
esetben azonban, ha a betegség na
gyon nagy fájdalmakkal jár, nem Ü~

közik-e össze a könyörületesség a leg
magasabb fokú tökéletességgel ?" S ha
válasza nem is volt olyan határozott,
rnínt XII. Piusé, kétségkívül ugyanaJb
ban a mederben rnozgott, mert ezt ír
ta: "Ami a beteget illeti, okosan
cselekszi, ha nem tételez fel túl sokat
a bátorságáról. s inkább követi an
nak tanácsait, aki gondozza őt."

A valóság ugyanis az - fejti ki Tes
son -, hogy ellentétben a gyakori híe
delmekkel, a kereszténységnek nem
alapvető kelléke a szenvedés kultusza
és keresése. A szenvedés egyszerűen
elválaszthatatlan az emberi élettől.

Krisztus azért akarta a szenvedést ma
gára venni, hogy semmi se hiányoz
zék emberségéből. Aml a világot meg
váltotta, a Fiúnak az Atya iránti en
gedelmessége és szeretete volt, egyedül
ez. A "passió" csak alkalmul szolgált
ennek az engedelmességnek és szere
tetnek ragyogó tanúsítására. olyan kö
rülmények között, ahol az ember rend
szerint a reménytelenséget és a láza
dást érzi lelkében felrnorajlani, S ne
künk azon kell lennünk, hogy Isten
kegyelmével ugyanez a szerétet lobog
jon bennünk, akár a sikerek örömé
ben, akár a megszekott gondok unal
mában, akár a fájdalmak megpróbál
tatásai közt telnek a napjaink Ez az
egyetlen forrás, amelyből érdem szár-
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mazhatik magatartásunkra. nem pedig
lényünknek szétszaggatása, Hinni és
szeretní, mindenek ellenére és mín
denkoron. ime ez, ami a keresztény
hívőtől kívántatik.

A második pontot illetően élénkebb
vítákra bukkanunk a teológiai hagyo
mányban. Arról az esetről van itt szó,
amikor a kábítószerek alkalmazása
folytán a haldokló elveszíti öntudatát.
Be kell vallanunk - írja Tessori -,
hogy eleinte sok katolikus moralísta
bizonytalanul vélekedett a rnestersé
gesen előidézett önkívületről, még an
nak feltételezése mellett is, hogy a
haldokló elrendezte már lelki és földi
ügyeit. Utóbbit ugyanis mindenkor és
egyöntetűen elengedhetetlen föltétel
nek tekintették Voltak szép számban
teológusok, akik óvtak attól, hogy "a
haldokló betegtől elvegyék annak le
hetőségét, hogy élete ismételt felaján
lásával, a szenvedésben tanúsított tü
relmével és az összes erények gyakor
lásával olyan érdemeket szerezzen.
amelyeknek elmaradásáért semmiféle
evilági előny sem kárpótolhat". Nem
kétséges, sokan közülük teljes mérték
ben helyeselték vagy helyeselték vol
na XIII. Lajos gyóntatójának eljárá
sát, aki, hogy teljes tudatossággal fo
gadhassa a halált, magához térítette
az uralkodót, amikor már közelinek
látta annak elmúlását. Az a szerző

azonban, akitől az imént idézett sorok
valók, P. Payen, 1935-ben "Orvosi de
ontológia" címmel közzétett művében,

amely ma is irányadónak számít,ma
ga sem tagadta, hogy akadhatnak ki
vételek 'éz alól az általános szabály
alól.

XII. Pius szeptemberi beszédében a
kábítószerek használatáról ezeket
mondta:

"Ha semmi vallási vagy erkölcsi kö
telezettség sem szól ellene s ha ko
moly okok indokolják használatukat,
akkor - feltéve beleegyezésüket - a
haldoklóknak is adhatjuk azokat."

Rövidre fogva ez a magva annak a
terjedelmesebb fejtegetésnek, amelyet
az 1957 februári beszédben kaptunk 
állapítja meg Tessori. A pápa akkor
két esetet különböztetett meg. Egyik
az, amilkor az öntudat kikapcsolását
nem igazolja a fájdalmak enyhítésé
nek keresése. "Minthogy az Úr - je
lentette ki a pápa - teljes öntudattal
akarta alávetni magát a halálnak, a
keresztény ember ebben is követni kí-
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vánja. .. 19y azután az egyház amel-«
lett van, hogy súlyos okok nélkül ne
fosszuk meg a haldoklót öntudatától.
Ezt akarják egyébként maguk az ér
dekeltek is, ha eleven a hitük ... Az a
kábítás. amelyet a halál küszöbén ab
iból a célból alkalrnaznának, hogy el
kerültessék a beteggel az elmúlás tu
datosságát, már nem a modern gyó
gyászat figyelemreméltó vívmánya, ha
nem valóban sajnálatos gyakorlat Jen
ne." Viszont ha a haldoklónál heves
fájdalmak lépnek fel, vagy depresszív
és kínosan szorongó állapot követke
zik be, akkor ebben a második eset
Iben a pápa jogosnak ismeri el a ká
bítószerek alkalmazását, mindenesetre
azzal a feltétellel, hogy a világos ön
tudatosság még lehetséges időközeiben

a haldokló már eleget tett, vagy rnéa
eleget tehet az öt terhelő kötelezettsé
geknek, Ilyeténképpen "a kábítás er
kölcsileg megengedett".

Láthatjuk tehát - emeli ki Tessori
-, hogy ez a tanítás csak szabatosab
ban és határozottabban veszi fel újból
azt a gondolatfonalat, .amelyet már P.
Payen és sok teológus követett.

A harmadik pont az, amelyik a leg
jobban meglepte él sajtót és a nyilvá
nosságot. Emiatt röppent fel a "for
radalmi" jelző is. Az erre vonatkozó
pápai tanítást már bevezetőben idéz
tük Am bármilyen furcsán hangzik 
szögezí le Tessori -, éppen ez a ta
nítás támaszkodik a legrégtbb hagyo-
mányra. ,

Több száz érve annak, hogy a teoló
gusok az öngyilkossággal kapcsolatban
különbséget tettek a halál közvetlen
előidézése között, amí soha sincs meg
engedve, és olyan cselekedetek között,
amelyeknek elsődleges célját megen
gedetten munkál hatjuk, noha elkerül
hetetlenül magukkal vonják pusztulá
sunkat. Klasszikus példa erre a kato
nai parancsnok aki inkább felrobban t
ja maga alatt az erődöt, semhogy ke
zére adja azt az ellenségnek.

Amikor az orvosi tudomány hala
dása nyomán felvetődött a haldoklók
érzéstelenítésének . és elkábításának
kérdése, először a morfium felfedezé
sével kapcsolatban, a moralistáknak
nem kellett egyebet tenniök, mint a
fenti elvhez folyamodniok. S ha mu
tatkezott ls köztük némi habozás és
nézeteltérés, hamar túljutottak rajta.
Az új eljárás célja a szenvedések eny
hítése, ez pedig teljesen jogos és meg-



engedett. Hogy azután ennek folytán
a halál hamarabb beállhat, sőt egyes
esetekben bizonyos is, hogy hamarabb
beáll, csupán közvetett következmény,
amelynek elfogadását semmi sem gá
tolja, ha a haldokló megtette már vég
ső intézkedéseit és beleegyezett. "Gyó
gyászat és erkölcs" címmel 1952-ben
megjelent művében Tíberghien az er
re vonatkozó tanítást összegezve eze~

ket írta: "Nem adhatunk tehát soha
olyan orvosságot, amelynek célja a ha
lál meggyorsítása. De enyhíthetjük a
fájdalmakat olyan orvossággal. amely
nek közvetett és nem szándékolt hatá
sa a halál meggyorsítása.' Ugyanezt a
tanítást erősítette meg XII. Pius.

Nem vitás - rnondja Tesson -, hogy
ezeket a megkülönböztetéseket a mo
rálisban nem szakképzett emberek,
különösen az orvosok előtt eléggé kép
mutató kazuísztikának tűnhetnek fel.
A helyzet ugyanis az, hogy az erős ér~

zéstelenítő szerek többnyire mérgező

anyagok. Egy olyan szervezetben te
hát, amely rosszul eliminál. az adagok
felhalmozódnak s elérkezik a pillanat,
amikor egy újabb injekció minden ".3
lószínüség szerint kiváltja a halált. Ál
líthatjuk-e még akkor is, hogy nem
akartunk ölni?

Bizonyos, vannak tragikus helyzetek.
Emlékezhetűnk a problémára, amely
az orvos Antoine Thibault előtt mcrül
fel atyjának agóniája alatt. Miért
szüntették be a morfiumot? - kérdi
Jacques, a másik fiú. "Mert a szerve
zet nem választ ki semmit. Újabb
morfium biztosan ölne." Egymást kö
vetik az urémia görcsös rohamai.
Jacques indulatosan kiált föl: "De vé
gül is, Antoine, lehetetlen, hogy ne
csinálhatnánk valamit!" Antoine ösz
szeszorította a fogait. Szeme száraz
volt. Felkapta a fejét, vadul ránézett
öccsére. "Igen - morrnogta -, vian
egy dolog, amit az ember rnindig meg
tehet." Jacques megértette... Szünot
után megint Antoine szólalt meg: "Te
megtennéd ? Mondd, megtennéd ?" A
kérdés nyers és közvetlen volt, a han
got azonban alig kivehető hasadás tor
zította. Jacques tétován nyögte: "Nem
tudom. .. Talán nem." "Én pedig
megteszem. meg én!" vágta rá
nyomban Antoine. És este. amikor a
két testvér valamiért elküldte az
ápolónőt. Antoine megadta az injek
ciót. Röviddel utána bekövetkezett a
kóma, majd a halál.

Kétségtelen - írja Tessori -, An-

toine Thdbault szándéka az volt, hogy
megölje apját, könyörületességből. s
ilyen .módon szabadítsa meg szenve
déseitől. Tudatosan választotta a leg
erősebb adagot, amely rendelkezésére
állt. Amit véghez vitt, euthanázia volt.
De vajon nem ugyanazzal a következ
ménnyel járt volna az is, ha kisebb
adagot használ, ailJból a célból, hogy
csökkentse a fájdalmat? A két csele
kedet között nem annyira a tényál
Iadékban, mint az akaratban van R
különbség. Ez a különbség azonban fő

benjáró - állapítja meg Tessen.

Azt kell-e mondanunk tehát, hogy
az egész moralitás a szándékon dől

el ? Igen is, meg nem is - feleli Tes
son, Nyilvánvaló, hogy a szándék fe
jezi ki akaratunk tájékozódásat a jó
vagy a rossz felé. De nem teremtheti
meg cselekvésünket "ex nihilo", Le
heteltlen elvonátkoztatnunk magunkat
az összefüggések vi'lágától, amelyben
rnozgunk, s lehetetlen megváltoztat
nunk azoknak az alapvető értékelonek
rendjét, amelyet mindenféle viszony
nak tiszteletben kell tartania. A szán
dékot, ak~r akarjuk, .akár' nem, min
denkor minősíteni fogjá'j{ megvalósulá
sának tárgyi tényezői, mert ha nem
így lenne, akkor egy jó célt erkölcsí
leg kárhozatos eszközökkel is szolgál
hatnánk. ami tej jességgel elfogadha
tatlan álláspont.

Ha azonban az összefüggések töme
gében, amelybe bele kell avatkoznia,
az akarat talál egy erkölcsileg töícé
letesen helytálló cselekvési módot, ak
kor magáévá teheti és célként választ
hatja azt, még ha olyan következmé
nyek folynak is belőle, amelyeket ön
magukban tilos volna előidézni. Min
denesetire három feltétellel. Teljes
séggel szüícséges, hogy ezek a követ
kezmények ne úgy jelenjenek meg,
mint a konkrét eredményeléréséhez
megkívánt eszközök; hogy a lehetsé
ges minimumra csökkentessenek ; vé
gül, hogy komoly okok jogosítsanak az
eljárásta.

Amikor tehát XIr. Pius figyelmez
tetett ezekre az elvekre, valójában egy
olyan tanításra hivatkozott, arnelvet
régóta vallottak a katolikus teológusok,
Annak a tekintélvnek birtokában,
amely az egyház egyetemes tanítóját
illeti meg, a nagy pápa csupán ki
domborította és homtoktérbe helyezte
a már hagyományos tanítás lényeges
elemeit.
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