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A SZENTSZEK FELHIVASA
a rokkantak éve al kalmából

Ez év március 4-én fontos szentszéki dokumentum látott napvilágot Rómában:
"Felhívás mindazokhoz, akik a rokkantak ügyét szolgálják". A dokumentum válasz
volt arra az ENSZ-határozatra, mely az 1981. évet világszerte a rokkantak évének
nyilvánította. A Szentszék kezdettől fogva figyelemmel kísérte és támogatta az Egye
sült Nemzetek Szervezetének fáradozását a testileg vagy szellemileg rokkantak jo
gainak védelmében és gyakorlati megsegítésében. A világszervezettel együtt látta,
hogy egyre növekszik azoknak á. száma, akik segítségre szorulnak. Ez a szám az
ENSZ hivatalos statisztikája szerint 400 millióra tehető. Ebben természetesen nem
csak a mozgássérültek, hanem más testi és szellemi fogyatkozásban szenvedők, a há
borúk rokkantjai és a harmadik világ károsultjai is benne vannak.

E megdöbbentő statisztikán kívül az egyházat szolidaritásra és aktiv megsegítésre
kötelezi alapítójának, Jézus Krisztusnak tanítása és személyes példája is, hiszen ő

mindig a szegények, szenvedők és betegek oldalán állott, nekik hozta meg elsősor

ban az evangélium örömhírét. Sőt mi több: misztikus módon azonosította magát a
szenvedőkkel, hangsúlyozva, hogy mindaz, amit a legkisebb testvérnek is teszünk
olyan, mintha egyenesen őneki tettük volna (Mt 25,31--46). Ezzel a küldetéssel for
dul a Szentszék az egyházi és világi szervezetekhez és minden emberhez, aki a rok
kantak ügyével foglalkozik.

Az okmány egy rövidebb és egy hosszabb fejezetből áll. Az L Alapelvek fejezet
négy pontban szögezi le a Szentszék álláspontját, a IL, a Gyakorlati irányelvek pedig
17 pontban foglalja össze azokat a meglátásokat és gyakorlati útmutatásokat, me
lyek a rokkantak ügyét kívánják előmozdítani. A dokumentum főbb gondolatai a
következők:

L Az első részben leszögezett legfontosabb alapelv az, hogy. a rokkant személy
~ akár születési hiba, akár krónikus betegség vagy baleset következtében károsodott
testileg vagy szellemileg - "teljes értelemben vett emberi lény, adott, érinthetetlen és
sérthetetlenjogaival. Ez a megállapítás azon a szilárd felismerésen alapszik, hogy az
emberi lény fogantatásától kezdve és fejlődésének minden stádiumában, bármilyen
is a testi állapota, sajátos egyedi méltósággal és autonóm értékkel bír. Ez az alapelv,
amely a helyesen kialakított, egyetemes lelkiismeretből származik, legyen szilárd
alapja a jogalkotásnak és a közösségi életnek." \

Ebből a tételből logikusan következik az Alapelvek 2. pontja, mely kimondja, a
rokkantakat segítenünk kell, hogy képességüknek megfelelően részt vehessenek a
közösségi élet minden megnyilvánulásában. Idézi az ENSZ idevonatkozó határoza
tát (Nr. 3.), mely szerint "a fogyatékos emberek ugyanolyan jogokkal bírnak, mint
hasonló korú polgártársaik; ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy joguk van emberhez
méltó életet élni, amilyen mértékben csak lehet".
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· A szentszéki dokumentum teljes mértékben osztja ezt a felfogást. Ezért ellene van
minden diszkriminációnak a sérültek kezelésében és hangsúlyozza a rehabilitáció
fontosságát. Az első fejezet leginkább megszívlelendő megállapítását fogalmazza
meg a 3. pont: "Egy társadalom és civilizáció értékét azon lehet lemérni, hogyan bánik
a leggyöngébb tagjaival".

II. A Gyakorlati irányelvek című fejezetből a legfontosabb mindjárt az első pont,
mely leszögezi, hogy az emberi élet korlátozása még humánusnak látszó eszközökkel
sem tekinthető elfogadhatónak. A modern orvostudomány és diagnosztika ugyanis
már annyira fejlett, hogy a magzati élet korai szakaszáról is meg tudja állapítani,
hogya születendőegyed szenved-e olyan fogyatkozásban, mely miatt nem válhat ép,
egészséges emberré. Ez esetben sok orvos hajlik arra, hogy a terhesség megszakítását
javasolja. A dokumentum álhumanizmusnak nevezi ezt az eljárást, és nem tartja
megengedhetőnek. Az egyháznak ezt a kérdést az élet oldaláról kell néznie, ezért
vallja az okmány, hogy "az orvostudomány elveszti méltóságát, ha a betegség he
lyett az élet ellen küzd; hiszen hivatása éppen az, hogy tevékenysége ne az élet, ha
nem a betegség ellen irányuljon".

A dokumentum érezhetően a Humanae vitae enciklikára épül, mondhatni annak
egyenes folytatása. Feltehető, hogy vitákat fog kiváltani a különböző világnézetek
képviselőiből. A dokumentum számol ezzel. Mégis, a Tízparancsolat, a keresztény
etika, az egyház ősi gyakorlata és nem utolsósorban a Humanae vitae nyomán a po
zitív megoldások mellett foglal állást. A második fejezet 2. pontjában hangsúlyozza,
hogy minden anyagi és erkölcsi támogatást meg kell adni a tudományos kutatások
hoz, melyek egy egészséges nemzedék születését hivatottak előmozdítani. E téren so
kat vár az orvostudomány s annak résztudományai : a genetika, az embriológia, a
szülészet, a biokémia, a neurológia stb. további fejlődésétől. A tudománynak nem
szabad elfedkeznie arról sem, hogya modern élet stressz- és sokkhatásainak kitett
emberiség számára emberibb életet biztosítson.

Az okmány számos hasznos, gyakorlati útmutatást tartalmaz a rokkantak családi
és intézményes gondozására, kulturális fejlődésére és a közösségi életbe való bekap
csolására vonatkozólag. Ezek ismertetése bővebb tanulmányt igényelne.

A dokumentum a keresztény humanizmus jegyében született. Azt hirdeti, hogy
minden tevékenységünk alapja a szeretet legyen. Az a felebaráti szeretet, melynek
Krisztus új értelmet adott azzal, hogy magára vette az emberi természetet s így ter
mészetfeletti szolidaritással az egész emberi nemet egy nagy családdá fogta össze
- amint a II. vatikáni zsinat is tanítja. Tanítványait pedig jel-lé tette ezekkel a sza
vakkal: "Arról ismernek fel benneteket, hogya tanítványaim vagytok, ha szeretitek
egymást" (Jn 13,35).

A Szentszék újabb megnyilatkozása jelentős lépés nemcsak a rokkantak évének
programjában, hanem figyelemreméltó erőfeszítés az emberiség jobb jövője érdeké
ben is. Kétségtelen, hogy néhány pontja a Humanae vitae-hez hasonlóan "kemény
beszéd" a modern ember számára, azt azonban elvitatni nem lehet, hogy egy gondos
konzultáción alapuló, messzetekintőés az emberiség távolabbi jövőjéért aggódó do
kumentumról van szó, melynek irányító szempontja az Istentől adott élet tisztelet
ben tartása és védelme.

A történelem hajlamos arra, hogy ismételje önmagát. E téren is merültek fel mo
dern, humánusnak látszó Tajgetosz-elméletek. Ha az emberiség ezt az utat követte
volna, sok értéktő l fosztotta volna meg önmagát. Így többek között nem lenne Ho
méroszunk, Miltonunk, Byronunk, és nem lenne Helen Kellerünk és Denise Dec-
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