
LUKÁCS LÁSZLÓ A hald! csak átmenet
Svájcnak egyik legismertebb és leghíresebb szülötte a 20. század
ban Elisabeth Kübler-Ross, aki alig egy hónapja hunyt el. Bár élete
nagy részét Amerikában töltötte, a svájci évek meghatározóak vol
tak számára. Hármas ikrek egyikeként, 90 dekásan született
1926-ban, s mint késóbb elmesélte, első életéIménye az volt, hogy
ő, Elisabeth nem is létezik igazán: kicserélhető az ikertestvéreivel.
"Egész életemben kis vacaknak éreztem magam, akinek igazolnia
kell a létezését."

Neveltetéséről később így ír: "Svájcban aszerint az alapelv
szerint neveltek, hogy: dolgozni, dolgozni, dolgozni. Csak akkor
vagy értékes ember, ha dolgozol. Ez alapvetően hamis. Félig
dolgozni, félig táncolni. Ez az igazi keverék! Én magam túl ke
veset táncoltam, és túl keveset játszottam." Nincs még húsz
éves, amikor megrendíti a világháború és a koncentrációs tábo
rok élménye. Önkéntes ápolónőként részt vesz az áldozatok se
gítésében-szolgálatában. Főleg a gyermekek szenvedése és halála
rázza meg. A majdaneki koncentrációs táborban talál választ
arra, mit élhettek ők át életük utolsó óráiban, az elgázosítás
előtt. A terem fala, amelyben őrizték őket, tele volt rajzolva pil
langókkal. Ezek a pillangók lettek életének meghatározó szimbó
lumai: az élet nem ér véget a halállal, hanem megváltozott és
beteljesült formában folytatódik tovább.

Zürichben szerzett orvosi diplomájával Elisabeth az Egyesült
Államokban költözött, és ott tevékenykedett élete végéig. Itt esz
mélt rá arra, hogya halált és a haldoklást a mai ember hogyan
próbálja elrejteni. Ettől kezdve rátette az életét arra, hogy a hal
doklók sorsát emberibbé, elviselhetőbbé tegye. Naponta órákat
töltött betegágyuknál, megosztva velük félelmeiket és fájdalmai
kat. Elterjesztette Amerikában a hospice mozgalmat, majd meg
vásárolt egy farmot, s ott gyógyító és kutató központot rendezett
be. Világhírűvé lett, mára klasszikussá vált könyveiben a halált
és az ahhoz vezető utat elemzi, de útmutatást ad a teljesebb em
beri élethez is: "A legvégső lecke, amelyet meg kell tanulnunk, a
feltétel nélküli szereteté, amely nemcsak a többieket foglalja ma
gában, hanem önmagunkat is."

Utolsó éveiben megbénult: neki magának is végig kellett jár
nia a halálhoz vezető utat. "A haláltól nem kell félnünk. Éle
tünk csodálatos élményévé válhat. Minden azon múlik, hogy
hogyan éltünk." Most már ő maga is átélte azt, amivel annyi
szor szembenézett: "A halál egyszerűen a fizikai testünk leveté
se, ahogyan a pillangó kikel a hernyóból. Átmenet egy maga
sabb tudatállapotba."
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