
TRINGER LÁSZLÓ
orvos, ideg- és
elmegyógyász

ráerőszakolni másokra, mert a maguk igazát összetévesztik az
Igazsággal. De napjainkban talán még gyakoribb az ellentétes
véglet: egy bizonyos "modernizmus" kísért, amely a reform, a jó
látszata alatt lép föl: elvet minden hagyományt, bukik mindarra,
ami újdonság, bomlasztó kritikát gyakorol. Igaz, hogya kritikára
és reformokra szükség van, de ezt a hívő nem kívü[ró1 gyakorol
ja, mintha ő maga nem tartozna az egyházhoz! Minden megke
resztelt felelős az egyházi megújulásért, nem csupán a római
Kúria, a hierarchia, az egyháziak! Valamennyien az egyház bű

nös tagjaihoz tartozunk, mindenkinek a bűnbánat és a megúju
lás útját kell járnia a vándorló egyház tagjaként (Lumen gentium
8). Ne különítsük el magunkat az egyháztól, annak pásztoraitól,
a nem katolikus keresztényektől (az ökumenizmus ma létkérdé
se a keresztényeknek!), a többi embertől. Minden modern techni
ka a lelkipásztorkodásban/evangelizálásban, minden intézmé
nyes reform - bármennyire szükséges is! - meddő lesz, ha a
szívek meg nem térnek. Ez pedig a kegyelem műve, amelyért
imádkoznunk kell.

A hétköznapok
felelőssége

...et peccatum meum contra me
est semper (Psalm 50,5)

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az egészség fogalmának
több alkalommal is átdolgozott meghatározását tette közzé az
utóbbi évtizedben. Mi lehet e sietős újrafogalmazások hátterében?
Hiszen az egészség - gondolnánk - olyan adottság, amely nincs
kitéve időbeli változásoknak, hanem az ember-mivolt olyan attri
bútuma, mint a testi-lelki állapotra utaló sok más kijelentés. Talán
csak nem az egészséggel kapcsolatos nézeteink módosulnak?
Mégpedig meglehetősen gyorsan, ha a hivatalos definíciót ilyen
gyakran módosítani kell.

Amennyiben az egészség fogalma ilyen ütemben módosul,
nem lehet valami szilárd a hordozó alan nyal, az emberrel kap
csolatos nézetek gyűjteménye sem. Hiszen az egészség az em
bernek, mint olyannak határozmánya. Nézzük csak a hivatalos
egészség-fogalom meghatározásának egyes állomásait. Kezdet
ben az egészség egyet jelentett a betegség hiányával. Mintha azt
mondanánk: ugyan nem tudjuk, mi az egészség, azt tudjuk csu
pán, mi nem. A negatív oldalról definiált egészség-fogalom egy
oldalú orvosi szemléletet tükröz, s a modern egészség-politika
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számára használhatatlan. A WHO következő definíciója a nega
tív kritériumok hátrányait kívánta kiküszöbölni, s az egészséget
a következőképp határozta meg: "A testi, lelki és szociális jóllét
állapota". Ez a frappáns kijelentés hosszú ideig használatban
volt. Számos előnyös mozzanatot tartalmaz. Többek között utal
arra, hogy az embernek nem csupán fiziológiai, hanem lélektani
és szociális összetevői is vannak. Ugyanakkor a meghatározás
tautológikus. Semmi újat nem mond, csak az egészség szót cse
réli ki a "jóllét" kifejezésre. Szemben állunk azzal a feladattal,
hogy a "jóllét" üres zsákját tartalommal töltsük fel.

Kire jellemző a "jóllét" állapota? A kerekes székbe rokkant
balesetesre, aki állapotával megbékélve, sorsával, Teremtőjével

"kiegyezve" feladatokat vállal, élete értelmét a kerekes székben
is megtalálja, s környezetében örömet, derűt sugároz? Vagy az a
testileg, értelmét illetően ép, egészséges személy, aki orvostól or
vosig járva boldogtalanságát, örömképtelenségét, életének értel
metlenségét betegségbe fordítva mind önmagának, mind környe
zetének terhére van? A "jóllét" mint adottság jelenik meg, ame
lyet az egyén magán visel, hordoz, mint kabátot. A személyes
részvétel, aktív, cselekvő, felelős tevékenység nem jelenik meg
ebben a definícióban.

Szinte magunk előtt látjuk az egészségügyi Világszervezet il
letékes bizottságainak szakértőit, amint homlokukat törölgetve
igyekeznek valamely, kölcsönösen elfogadható egészség-definíci
ót kiizzadni. Mégpedig olyant, amely az ilyen nemzetközi szer
vezetekben eluralkodott, maximálisan szekularizált, "politically
correct" nyelvezetnek megfelel. Nos, megtörtént a "csoda". A hí
res Ottawai Nyilatkozat (és ennek jakartai módosítása) a "jóllét"
üres hordóját "nemes" tartalommal töltötte fel. Nézzük, mit je
lent a "jóllét"? Természetesen a betegség és kockázatától, a korai
halál rizikójától való mentességet. Azután a teljesítményre való
képességet, stresszel való megküzdés képességét, valamint érté
kekhez való kötődést.

Íme, előttünk áll az "egészséges" ember, egy szociobiológiai
atléta. Most már elvárhatjuk a társadalomtól, hogy mindezeket a
képességeket bocsássa rendelkezésünkre.

A WHO egészség-definíciója mögött rejlő emberkép egy le
csupaszított, nemes vonásaitól megfosztott, önmagába roskadt
mű-alkotás, amely éppen csak azt nem tartalmazza, amely értel
met ad az életnek. Az illetékes bizottságok konszenzusa meg te
remtette a legnagyobb közös osztót, amelyet még mindegyik el
tudott fogadni.

A definícióból mindaz hiányzik, amit a szekularizáció elvetett
ugyan, de a modern antropológia újra felfedezett. A szubjektu
mában önmagát meghaladó személy egészség-fogalma nem a
bőr által határolt térre korlátozódik. A WHO definícióból kima
radt a szeretetre való utalás, vagyis az én-te vonatkozások kons-
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titutív ereje. Természetesen szó sem lehet az ember transzcen
dens gyökereiről, jóllehet ez ma már egy szekularizált ember
képhez is hozzátartozik. Nincs szó erkölcsről, sem szabadságról
és az ezzel járó felelősségről.

Mint gyakorló orvost, orvos-tanárt és mint a megelőzésben te
vékenykedő szakértőt, ez utóbbi mozzanat különösen is érint.
Hosszú évek tapasztalata sugallja, hogya gyógyítás, és főleg a
betegségek megelőzésének kulcsa: ébresztgessük az egyén fele
lősségét. Egy olyan magatartást bátorítunk, amely elsősorban a
mindennapok apró döntéseiben nyilvánul meg. A felelőtlenség

önmagunk és az emberi közösség elleni vétek, az egészség ma
gatartás területén is. Egy olyan egészség-fogalom, amely nem
utal a felelősségre, önmagának mond ellent. Az egészség ugyan
is nem csupán külső adomány, amelyet vagy megkapunk, vagy
nem. Sokkal inkább cél, amelynek megvalósításán munkálko
dunk, amely megszabja mindennapjaink számos felelős döntésé
nek irányát.

A keresztény bűnös mivolta a szekularizált ember felelőtlen

ségébe fordul. A felelősségre nevelés lényegében a lelkiismeret
kultúrája, az ember etikai dimenziójának rehabilitációja.

A keresztény mindennapok szókincsének használata egészség
politikai dokumentumokban manapság politikailag nem korrekt.
Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a fogalmak mögött rejlő tartalom
megkerülhetetlen. Az "egészség" definíció példáján azt kívánom
bemutatni, hogya kereszténység üzenete a közbeszéd divatjaitól
függetlenül az ember lényegi mivoltát szólítja meg, úgy, ahogy
önmagunkat nap mint nap felelősséggel megvalósítjuk.

Hétköznapi
kereszténység
"Mit üzen ma a Lélek nekünk, különböző rendű-rangú kereszté
nyeknek, hívőknek és nem hívőknek?"Nem tudom, nem teljes-tö
kéletességgel ildomtalan-e hozzászólnom a kérdéshez. S nem teté
zem-e a feltételezett ildomtalanságot azzal, ha röviden elmesélem
a családi hátteret, amely oly nehézzé teszi a számomra, hogy meg
válaszoljam a kérdést:

Asszimilálódott, illetve magát születésem pillanatában még
asszimilálódottnak hívő zsidó családban nőttem fel - teljesen
vallástalanul. Tízéves koromban, 1945 tavaszán megkereszteltek.
Ma sem tudom, hogy szüleim eredetileg, még az üldöztetés ide
jén csupáncsak valamifajta védettséget vártak attól, hogy ha a
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