
Tudomány

A halálról - életközelben

Elgondolkoztató jelenség, hogy hazánkban
az utóbbi években egyre több könyv foglal
kozik a halállal és meghalással kapcsolatos
témákkal. A könyvek sikere szinte "előre

biztosított", hiszen a halál életünk kikerül
hetetlen része. Vonzása ismeretlenségében
és idegenségében áll. Mégis - a munkák
nagyobbik fele ezt igazolja -, a halál fo
galma hétköznapjainkban, személyi kap
csolatainkban még inkább tabu-téma.

Dr. Blasszauer Béla a Pécsi Orvostu
dományi Egyetem orvosi etika tanára nem
mindennapi feladatra vállalkozott, amikor
az eutanázia (~ jó halál) kérdéskörét pro és
kontra érvek tükrében mutatja be nem
régen megjelent könyvében [A jó halál.
Gondolat, 1984.] Látszólag "csak" egy téma
érdekli: vajon lehet-e, szabad-e a nagyon
súlyos betegek életét, (ami már sokszor
nem is "élet", csupán gépekkel fönntartott
fiziológiás folyamat) meghosszabbítani -,
vagy van-e olyan pont a betegek kezelése
során, amikor éppen ez a mesterséges élet
bentartás válik embertelenné? Amilyen
egyszerű a kérdés, olyan bonyolult a vá
lasz: minden válasz ugyanis újabb és újabb
megfontolandó kérdést vet fel. Először is
ismernünk kell a halál fogalmát: régen a
szív megállását, a légzés abbamaradását
tekintették a halál kritériumának, ma már
agyhalálról beszélnek- az orvosok. Kérdé
ses az is, ki mikor és hogyan döntsön a hal
dokló további sorsáról: önmaga? hozzátar
tozói? vagy minden felelősség az orvosé?
Ménnyíre irányadóak itt egy-egy társada
lom elfogadott normái, vagy minden ilyen
esetben szubjektív döntésről van szó?
Blasszauer alaposan megvizsgálja e kérdé
seket, sőt feltárja a lehetséges válaszok
fonákját is. Nagy érdeme a könyvnek, hogy
a látszólagos kitérők (pl. a fasizmus, az
abortusz vagy az öngyilkosság problémái)
ellenére sem veszik el a részletekben, írá
sa kiegyensúlyozott és végig ~rdekes. Lap-
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jain nemcsak orvosok, hanem pszichológu
sok és pszichiáterek, jogászok, teológusok,
sőt közgazdászok fejtik ki egymásnak sok
szor szögesen ellentmondó nézeteiket. S
mikor már-már úgy tűnik az olvasónak,
hogy a vita kezd elméletivé válni, Blasszau
er elővesz olyan konkrét esetet, aminek
nagy sajtóvisszhangja volt, és ezzel gördíti
tovább a témát. Talán egyetlen kérdésünk
lehetne: vajon miért éppen az eutanázia
kérdésköre érdemelt meg ötszáz oldalas
tanulmányt, .mikor hazánkban egyetlen
eutanázia-pert sem tárgyaltak? Éppen
ezért - válaszolhatjuk a könyv 'ismereté
ben, hiszen a probléma nem elszigetelt,
"az eutanázia nem az értéktelen élet meg
szüntetésével, hanem a fájdalommentes
halállal, az elmúlás emberhez méltó mód
jával egyenlő", s a gyógyíthatatlan betegek
esetében "mindenképpen gondozásra, fáj
dalomcsillapításra és emberi hangra van
szüksége a haldoklónak, nem gyógyításra
és teljesen felesleges vizsgálatokra".

Hartmut Nikelski szerkesztésében meg
jelent "Keresztény segítségnyújtás haldok
lóknak" című könyve [Szent István Társu
lat, 1984], ezen a ponton kapcsolódik a jó
halál gondolatához. Talán nem túlzó gon
dolat, ha úgy tartjuk: ez az összeállítás jól
kiegészíti a felvetett kérdéseknek azon kö
rét, amik a halállal kapcsolatos személyes
felelősség szempontjából előtérbe kerül
nek. A hivő keresztény ugyanis a halált
sohasem szemlélheti az élettől elszakítható
külön valóságként. Jézus Krisztus öröm
híre, feltámadása választ ad az ember jövő

jével, egzisztenciális szorongásával kapcso
latos kérdésekre. Nikelski is megtalálta a
tanulmányok válogatásakor a helyes arányt:
ugyanúgy ügyelt a halál és haldoklás fizio
lógiai problémáira, mint lelki folyamataira.
Különösen P. Sporken tanulmányának vé
gén találhatóak jó gyakorlati tanácsok,
amelyek ismerete elengedhetetlen a hal
dokló környezete számára - feltéve,
ha valóban könnyíteni akarnak a nagy útra
készülő embertársukon. A. Mauder: "Mit



él át a haldokló?" c. tanulmányának őszin

teségehozzásegíti az olvasót, hogy szembe
nézzen saját halálának eljövendő tényével.

A két Rahner-tanulmány hordozza a
könyv mély teológíai mondanivalóját.
"Nem szabad a halálnak, amely csak a bio
lógiai élet végén léphet fel, olyan sajátos
ságokat tulajdonítani, amelyeket más idő

pontokban az emberi élet teljesen kizárt" 
írja, s megpróbálja a halált életközelből

értelmezni. Külön kiemeli a meghalás
"keresztény stílusát", ami azt 1elenti,
"hogy a keresztény elkötelezett arra, hogy
hivő és egyházias módon vállalja halálát,
amennyiben erre normális körülmények
között lehetősége nyílik, és rendkívüli esz
közök nélkül meg is valósítható. Konkrétan
ez azt jelenti, hogy köteles »a haldoklók
szentségét« magához venni." A másik ta

nulmányában Rahner megvizsgálja a kér
dést a halál oldaláról is. Úgy. találja, hogy
az emberi gondolkodás téved, amikor a
halált mint befejező aktust tekinti. és ezzel
az emberi szabadságot és szabad akaratot
ezen a ponton lezárja. Rahner rámutat: ha
a keresztény elfogadja a halállal szembeni
kiszolgáltatottságát, és úgy éli meg mint
önátadást, akkor szabadságéiménye nem
szenved csorbát. Így képes eljutni a ke
resztényi meghalás "csúcsához", ami az
"együttmeghalás Jézussal" - és ez már
igazában a kegyelem eseménye. -

A kötetet a betegek szentségével foglal
kozó írások egészítik ki.

Simándi Ágnes

Magyar tájak néprajzi
felfedezői

(Válogatta és szerkesztette
Paládi-Kovács Attila)

'Magyarország felfedezése, Ezerszínű Ma
gyarország - két olyan gyűjtő cím, amelye
nek egyes kötetei ugyanazzal a szándékkal
íródnak ma, mint íródtak elődeik a reform
korban, "az első korszak idején", amikor
"az ország és népe megismerésének vágya
először vált társadalmi igénnyé".

A haladás ismeretet követel, az ismeret
széttekintést, hogy viszonyítási alapot te
remtsen, önmegísmerést segítsen, ahogyan
az már közép-kelet-európai "szinten" tör
vényszerű. Nem szégyen másoktól tanulni,
mások tükrében önmagunkra pillantani,
hiszen a tükröt nem a mások; hanem mi
tartjuk - magunknak. Kisebbrendűségi ér
zésünk ne a tükör, hanem az elszalasztott
lehetőségekmiatt legyen. Amit Magda Pál,
a statisztika professzora 1818-ban megkér
dezett: "Van-e a Magyar Nemzetnek annyí
lelki és testi ereje, annyi világí tehetsége,
hogy az Európai szabad és független Nem
zetek között tekintettel és méltósággal
megtarthatja a rangját, s önnön maga által
hatalmas is, boldog is lehet?"

Ebben a kötetben fokozottabban előtér

be kerül ennek igénye, a nép mindenfajta
tehetséget illetően. Végül is arról- a fogé
konyságról van szó, amely normatív rende
zőelv volt a különböző élethelyzetekben a
döntéseket jobb irányba fordítani. Ebben 
kétségtelenül - fontos szerep jutott s jut a
vallásnak. A kötet szerzői valahányszor a
népjellemről, szellemi fogékonyságról ír
nak, szinte mindannyíszor "ügyet vetnek"
a religióra.

Bámulatos galéria áll előttünk. Az. erdő
felügyelőtől a püspökig '(s egyszerű szol
gáló papig), a gazdaságí írótól a publicis
táig a szellemi érdeklődésnek olyan skálá
ját leljük, amely a reformkori, főleg polgári,
értelmiségí réteget azonos célra hangoltaj
s a már említett autodidakta tehetségeket 
a kor szintjén - tudósokká növesztette. A
klasszikus jelző valóban megílleti ezeket a
szerzőket, nem egyszer stílusukat is. Ez
utóbbi egyik "leglátványosabb" képviselő

je, a néprajzonkívül a szépirodalmat is
művelő, méltatlanul elfeledett Brujmann
(Benőffy) Soma, arlói plébános. Palóc tü
kör című munkája kéziratban máig isme
retlen helyen lappang. Pediga századelő

szemtanú kritikusa úgy nyilatkozott róla,
hogy Mikszáthnál is mélyebben pillant' a
palóc néplélekbe.

A nyelv és széplélek összefüggését vizs
gáló Szeder Fábián, a tájnyelv ismereté
ben-kutatásában elsőnek kitűnt bencés
tudós, aki a piarista Révai Miklós útmu-
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