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III 

ELŐSZÓ 

Az ápolási etika olyan szakmai etika, amely a gondozási ellátások feladatköréből 

eredő kérdésekkel és problémákkal foglalkozik. Kérdésfeltevése az, hogy mi a jó és 

a helyes ápolási tevékenység meghatározója, segítséget nyújt a döntéshozatalban, 

és meghatározza a gondozói célokat, amelyek eligazodást és biztonságot nyújtanak 

az ápolók napi tevékenység során. Az ápolási alapkompetenciák az 

egészségügyben és az ápolásban egyebek mellett az etikus cselekvést is magukban 

foglalják.1 Az ápolási etika foglalkozik a gondozók magatartásával és attitűdjével, 

valamint az ápolási szervezetekben betöltött személyes szerepekkel. A jelen 

tananyag az ápolásetika keresztény hangsúlyait mutatja be. 

 

                                                        

1 GLASER 2010, 7. o. 



 

IV 

 

SZERZŐK 

Dr. Orosz Gábor Viktor 

 



 

V 

TÁJÉKOZTATÓ 

Speciális kiemelések 

 Megjegyzés helye 

 

 Ez egy kiemelt információt tartalmazó szövegrész. 

Figyelemfelkeltő szerepe van. 

 

Navigálás 

Az alábbi két navigáló gombot helyeztük el az oldalak fejlécében. Ezek: 

 Bárhonnan elérheted a fő tartalomjegyzéket. 

  Bárhonnan átléphetsz a Stílusmutató fejezetéhez 

 

Amennyiben a tananyagot Acrobat Readerrel olvassa, úgy lehetősége van a 

dokumentumot bejárni a linkek segítségével a böngészőknél már megszokott 

módon. Előre lépni a linkre klikkeléssel lehet, visszalépni pedig a billentyűzet 

Alt+kurzor mozgató nyilak közül a balra. 

 

Cél a hallgatók önálló erkölcsi tájékozódásának megalapozása, egyéni 

döntéshozataluk elősegítése, etikai tájékozottságuk bővítése, ápolói 

kompetenciák fejlesztése. 

Definíció: Sajátélményű csoport vagy interaktív oktatás 

Interaktív, tanári magyarázat-fókuszú stratégia 

 

Komplex, megbeszélés és tanári magyarázat-fókuszú stratégia, mely során a 

leggyakrabban alkalmazott oktatási módszerek közé tartozik az előadás, 

magyarázat, megbeszélés, vita, szemléltetés. Főképpen a fogalmak, információk, 

összefüggések tanítását célzó stratégia, mely alapvetően a tanári dominanciájú 

előadásra, magyarázatra, megbeszélésre, illetve szemléltetésre épül, de helyet 

kap(hat)nak benne indirektebb jellegű tanulási módszerek is (például vita). A 

tervezés és tanulásszervezés során nagy hangsúly kerül a hallgatói kérdésekre, a 



 

VI 

 

megértésről és döntésekről való visszajelzésekre, hiszen így teremtődhet meg a 

kölcsönös egymásra hatás motiváló közege és válhatnak érdekeltté az oktatók és a 

hallgatók is a közös gondolkodásban és eredményekben. A módszer támogatja és 

fejleszti a problémaorientált asszertív kommunikációs kompetenciákat is. 
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BEVEZETŐ 

Az ápolási etika olyan szakmai etika, amely a gondozási ellátások feladatköréből 

eredő kérdésekkel és problémákkal foglalkozik. Azt kérdezi, hogy mi a jó és a helyes 

ápolási tevékenység meghatározója, segítséget nyújt a döntéshozatalban, és 

meghatározza a gondozói célokat, amelyek eligazodást és biztonságot nyújtanak a 

napi tevékenység során. Az ápolási alapkompetenciák az egészségügyben és az 

ápolásban többek között az etikus cselekvést is magukban. Az ápolási etika a 

gondozók magatartásával és attitűdjével, valamint az ápolási szervezetekben 

betöltött személyes szerepével, valamint az ápolói tevékenység kritikai reflexiójával 

foglalkozik. Az ICN etikai kódexe (Ápolók Nemzetközi Tanácsa) megállapítja, hogy az 

ápolóknak négy kötelező felelősségük2 van: az egészség elősegítése, megelőzni a 

betegségeket, az egészség helyreállítása, csökkenteni a szenvedést. 

                                                        

2 The International Council of Nurses: The ICN Code of Ethics of Nurses, 2012. 3. o. 
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1. A SEGÍTÉS MŰVÉSZETE. MI AZ 
ÁPOLÁSETIKA? 

Az ápolási etika olyan szakmai etika, amely a gondozási ellátások feladatköréből 

eredő kérdésekkel és problémákkal foglalkozik. Azt kérdezi, hogy mi a jó és a helyes 

ápolási tevékenység meghatározója, segítséget nyújt a döntéshozatalban, és 

meghatározza a gondozói célokat, amelyek eligazodást és biztonságot nyújtanak a 

napi tevékenység során. Az ápolási alapkompetenciák az egészségügyben és az 

ápolásban többek között az etikus cselekvést is magukban. Az ápolási etika a 

gondozók magatartásával és attitűdjével, valamint az ápolási szervezetekben 

betöltött személyes szerepével, valamint az ápolói tevékenység kritikai reflexiójával 

foglalkozik. Az ICN etikai kódexe (Ápolók Nemzetközi Tanácsa) megállapítja, hogy az 

ápolóknak négy kötelező felelősségük3 van: 

az egészség elősegítése, 

megelőzni a betegségeket, 

az egészség helyreállítása, 

csökkenteni a szenvedést. 

Ápolásetika = professzionális empátia? Az egészség- és ápolási fogalom magában 

foglalja a preventív megközelítést is, például oktatási és felvilágosítási küldetés, 

valamint az egészségügyi rendszer ügyfeleinek példamutató modellje. "Amennyiben 

joggal állíthatjuk, hogy az empátia az emberismeret forrása és az interperszonális 

kapcsolatok fundamentumát mutatja, akkor a társadalmi intelligencia fő eleme is."4 A 

professzionális empátia további hatásai: 

a méltóság és az önkontroll támogatása, 

a gyógyulási folyamatot pozitívan befolyásolja, 

a költséghatékonyság növekedést eredményez, 

a kapcsolatok ápolása gazdasági szempontból is kívánatos. 

Az Egészségügyi Világszervezet (EVSZ) 1991-es meghatározás szerint az ápolás 

feladata és az ápolók küldetése a következő: „Az ápolás küldetése a társadalomban az, 

hogy segítse az egyéneket, a családokat és a csoportokat abban, hogy meghatározzák 

és megvalósítsák testi, szellemi és társadalmi lehetőségeiket, és hogy ezt annak az 

                                                        

3 The Internacional Council of Nurses: The ICN Code of Ethics of Nurses, 2012. 3. o. 

4 HALLER 2015, 226. o. 
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állandóan változó környezetnek a kihívásai ellenére tegyék, ahol élnek és dolgoznak. 

Az ápolás magában foglalja a gondozás tervezését és megvalósítását betegség és 

rehabilitáció során, és felöleli az élet testi, szellemi és társadalmi aspektusait, 

amennyiben az egészséget, a betegséget, a fogyatékosságot és a halált befolyásolják. 

Az ápolás az egyének, családok és csoportok gondozása, az egész életen át a 

fogamzástól a halálig.”5 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. A "gondozás / Caring" etikai értelmezése "csupán kedves gesztus" vagy minden 

gondozási ellátás nélkülözhetetlen alapja?6 

                                                        

5 LEMON 1-13 füzet, (LEarning Material On Nursing), WHO Ápolási tananyag csomag  

6 Das Konzept der Kongruenten Beziehungspflege nach Rüdiger Bauer. http://www.ibi-

institut.com/dl/Das%20KonzepKurzfassung%20Kongruente%20Beziehungspflege.pdf (Letöltés: 2018. 

november 18.) 

http://www.ibi-institut.com/dl/Das%20KonzepKurzfassung%20Kongruente%20Beziehungspflege.pdf
http://www.ibi-institut.com/dl/Das%20KonzepKurzfassung%20Kongruente%20Beziehungspflege.pdf
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2. SZAKMAI ALAPKÉRDÉSEK, 
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS, JOGI 

SZABÁLYOZÁS 

Nem elegendő egy formálisan helyes gondozás nyújtása. A gondozásnak holisztikus 

igénye van. Az ápolási tevékenységek nem korlátozhatók pusztán a testi kihívásokra. 

A gondozás kapcsolattartást és reflexiót jelent minden helyzetben. A méltóság nélküli 

gondozás nem csak értéktelen, hanem veszélyes is, mert veszélyezteti az egészséget a 

gondozás folyamatának mindkét oldalán. Joachim Bauer megállapítja „A legerősebb 

drog, a leghatékonyabb gyógyszer az ember számára a másik ember. Az olyan 

orvoslás, amely gyógyító és nem csupán technikai eseményként szerveződik, 

kihasználná ezt."7 

 

Kollektív felelősség 

Közös felelősségvállalás egy közös feladatért 

 

Személyes felelősségvállalás 

Személyes felelősségvállalás az egyéni feladatokért 

 

Hivatáshoz kötött felelősség 

Felelősségvállalás a szakmai feladatok 

ellátásáért 

Személyhez kötött felelősség 

Felelősségvállalás az egyénhez kötött 

tulajdonságokért – például életstílus, 

karakter, magatartás 

 

Szakmai alapkérdések: 

Milyen személyes értékekkel rendelkezem? 

Mi az, amin tájékozódhatom? 

                                                        

7 Joachim Bauer: Das Gedächtnis des Körpers. Wie Beziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern. 

http://vbgv1.orf.at/magazin/klickpunkt/focus/stories/72668/ (Letöltés: 2018. november 21.) 

http://vbgv1.orf.at/magazin/klickpunkt/focus/stories/72668/
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Ki, vagy mi segít nekem szakmai céljaim megtalálásában? 

Miért találtam ezeket az értékeket? 

Mikor és hogyan tudok önmagam szakmai helyzetére reflektálni? 

Hogyan tekinthetem át kritikusan gondozói hivatásomat? 

 

Ulrich Körtner: „A ápolók napi kapcsolata hosszabb a kliensekkel, mint a klienseknek 

az őket ápoló orvosokkal. Az ellátás során és a kliensekkel való kommunikációban 

sajátos konfliktusok adódnak, amit szűkebb értelemben az ápolók nem orvosi, hanem 

ápolásetikai problémának tartanak.”8 

Magyarországon az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről szabályozza az ápolást. 

„98. § (1) Az ápolás azoknak az ápolási és gondozási eljárásoknak az összessége, 

amelyek feladata az egészségi állapot javítása, az egészség megőrzése, fejlesztése és 

helyreállítása, a beteg állapotának stabilizálása, a betegségek megelőzése, a 

szenvedések enyhítése a beteg emberi méltóságának a megőrzésével, környezetének 

az ápolási feladatokban történő részvételre való felkészítésével és bevonásával. 

(2) Az ápolás 

a) a beteg azon tevékenységének segítésére irányul, amely elvégzésére a beteg 

egészségi állapota miatt önállóan képtelen vagy elvégzése jelentős nehézséggel, 

illetve állapotromlással járna, valamint amelynek elvégzése speciális felkészültséget 

igényel, 

b) a beteg önellátó képességének helyreállítására, a betegség okozta fájdalom 

csökkentésére és a szenvedés enyhítésére irányul, 

c) a tényleges vagy lehetséges egészségi problémákra bekövetkező reakciók, 

szükségletek felismerését szolgálja, 

d) a kezelőorvos által elrendelt terápiás tervben előírt beavatkozások végrehajtását 

szolgálja, 

e) egészségnevelési és tanácsadási feladatokat lát el. 

(3) Az ápolás 

a) szerves része a beteg intézeti keretek között végzett egészségügyi ellátásának, 

b) kiegészítő eleme a beteg otthonában történő gyógykezelésének, illetve 

rehabilitációjának, 

                                                        

8 Pflegeethik – ein neues Fachgebiet der Gesundheitsethik. http://sciencev1.orf.at/science/koertner/101437 

(Letöltés: 2018. november 20.) 

http://sciencev1.orf.at/science/koertner/101437
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c) alapvető eleme a beteg intézeti keretek között végzett vagy otthonában történő 

ápolási és gondozási célú ellátásának. 

(4) Az ápolási, gondozási tevékenység az ápolási, gondozási terv alapján segíti a 

beteget azon tevékenységek elvégzésében, amelyek hozzájárulnak egészségéhez, 

gyógyulásához, rehabilitációjához. Az ápolási, gondozási tervet a (3) bekezdés a) és b) 

pontjában foglalt esetben – az orvosi diagnózis és a terápiás összefüggések 

tekintetében – a beteg kezelőorvosa hagyja jóvá. A (3) bekezdés c) pontjában foglalt 

esetben az ápolási, gondozási tervet az ápoló önállóan készíti és hajtja végre. 

(5) Az ápolási, gondozási tevékenységről ápolási, gondozási dokumentációt kell 

vezetni, amely része az egészségügyi dokumentációnak.”9 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

2. Sorolja fel a felelősségvállalás szintjeit az ápolásban! 

3. Mi az ápolás jogi meghatározása? 

                                                        

9 1997. évi CLIV. tv. Az egészségügyről 
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3. AZ EMBER ISTENKÉPISÉGÉNEK 
JELENTŐSÉGE AZ ÁPOLÁSBAN 

Az utóbbi évek teológiai szakirodalmát összegezve Peter Dabrock megállapítja, hogy 

azok a teológusok, akik mértékadó forrásul a Szentírásra támaszkodnak, hogy az 

ember védendőségét és feltétlen elfogadását erkölcsileg alátámasszák, a legtöbb 

esetben az istenképiség jelentéstartományában találják meg kiindulópontjaikat.10 

Nem csupán Gen 1,27, hanem a zsoltárokban olvasható doxológiák (Zsolt 8,139) is 

azok a toposzok, amelyek kifejezik, hogy az istenképiség az ember Isten általi 

megszólítottságából fakad. Tartalmát tekintve pedig nem kizárólag a többi 

teremtménnyel szembeni felelős bánásmódra kötelez, de kifejezi minden ember 

alapvető egyenlőségét is. Ezzel az elképzeléssel elkülönül és sajátos karaktert jelenít 

meg, hiszen nem csak az uralkodó, hanem minden ember Isten képmása és ezáltal 

alapvetően egyenlőek. Méltóságuk nem egyedi tulajdonságaikon, képességeiken, 

teljesítményükön nyugszik, hanem ezektől független. „Az emberi hasonlatosság 

részesedik Isten titokzatos voltából”11  

Ehhez hozzá tartozik, hogy a fenti teremtésteológiai, minden emberre érvényes 

megállapításokat megerősíti a megigazításról szóló keresztény tanítás, amely minden 

ember feltételek nélküli elfogadását hangsúlyozza. Dabrock ezzel kapcsolatban joggal 

állapítja meg, hogy nem feledkezhetünk el arról a protestáns hangsúlyról, hogy a 

megigazulás hitben, „mere passiva” valósul meg és nem természetes képesség, vagy 

magatartás. Jóllehet megállapíthatjuk, hogy minden ember istenképiségének 

teremtésteológiai alapja megerősítést nyer a megigazításról szóló reformátori 

teológia által. Azonban fennáll az abból fakadó veszély, hogy a megigazulást kizárólag 

a hívőkre érvényes állításként veszi számításba valaki. A teremtésteológiai 

megközelítés és a megigazulásról szóló reformátori tanítás kettősége ugyanakkor 

arra a belátásra vezet, hogy komolyan vegyük az ember bűnösségét is, amit a filozófiai 

antropológiák gyakran nem elég alaposan vesznek figyelembe (peccatum originale, 

totus peccator). „Az evangélikus teológia nem csak az ember ittlétének 

teremtettségszerinti mulandóságának van tudatában, de az összes individuális és 

kollektív eredetű önmegvalósításra irányuló stratégiára is kételkedve tekint, amelyek 

az üdvösség igényével lépnek fel.”12 A fentiekből következő felismerés gyakorlati és 

ismeretelméleti józanságra figyelmeztet a világi viszonyaink alakítása során. Az 

                                                        

10 DABROCK 2015, 529. o. 

11 Uo. 

12 Uo. 530. 
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emberi élet védelmére, tiszteletére és elismerésére vonatkozó protestáns 

alapigazságokat az emberi méltóság transzcendens-racionális típusának nevezzük, 

amely eltér az immanens-racionális, az ember tulajdonságait előtérbe állító 

koncepcióktól.13 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

4. Hogyan határozza meg a keresztény teológia az ember istenképiségét? 

5. Milyen félreértések következnek az ember méltóságát tulajdonságai alapján 

meghatározó koncepciókból? 

                                                        

13 Vö. uo. 531. o. 
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4. ELFOGADÁS ÉS EMPÁTIA 

Az ember életét – Tillichhel szólva – a szabadság és a sors polaritásában éli, amihez 

hozzátartozik, hogy testét ne csak ajándéknak, hanem a vele való törődést feladatának 

tekintse.14 A testtel való törődés etikai jelentőséghez akkor jut, ha a saját életre adott 

reflexív válasz olyan feladatként tudatosul, amely az egyéni életstílusban is 

kifejeződik. A szabadság és a sors polaritása így az emberi test megjobbítása vagy 

szebbé tétele kapcsán jelentkezhet a feltétlen megjobbítás iránti kétségbeesett 

vágyként, de úgy is, hogy valaki ugyancsak „feltétlenül olyan kíván maradni, amilyen, 

és ezzel a forma és a dinamika polaritásának ellenáll”.15 Mindkét esetben a 

kétségbeesés állapotában marad, ha a változást külső kényszerként vagy éppen 

lehetetlenségként éli meg. Ezekben az estekben az emberi test megváltoztatása „nem 

kiút a kétségbeesésből, hanem még mélyebb kétségbeeséshez vezet”.16 

A test az ember elidegenedettségének tényezője, olyan felület, amelyen keresztül 

kifejeződik és észlelhetővé válik egyedisége. Ádám és Éva szégyenkeztek egymás 

előtt, mert testi jegyeik eltérőknek mutatkoztak, ez a differenciálódásban és az 

elidegenedésben fejeződött ki. A különbözőségük megtapasztalása azonban az 

egyesülés, az elfogadás igényét ébresztette bennük. 

Az elfogadottság iránti vágy emberi létezés lényegéhez tartozik. Ez a vágy csak a 

másikkal együtt valósulhat meg: a másik az, aki elfogad. Nincs elfogadás az elfogadott 

és az elfogadó nélkül. A teológiai gondolkodásban ezért is van nagy jelentősége az 

ember kettős meghatározottságának, az Isten és az embertárs előtti létezésének. Nem 

csupán immanens szinten, de az ember a transzcendenshez való viszonyában is az 

elidegenedést tapasztalta meg a bűneset után, amit az elfogadás által történő 

egységesülés oldhat fel. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

6. Mi a szégyen eredete és hogyan oldható fel a szégyenérzet?  

7. Határozza meg az empátia jelentőségét egy konkrét eset kapcsán! 

                                                        

14 Lásd KÖRTNER 2010, 121. o. 

15 Uo. 

16 Uo. 122. o. 
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5. AZ ÁPOLÁS ÉS A TESTTUDAT 
TÁRSADALMI TÉNYEZŐI 

A test formálhatósága a kritikai kultúratudományban (Cultural studies) a 

reprezentáción keresztül került ismét a kutatás homlokterébe, úgy mint „szent, 

mediális, megnevelt, szégyenletes, lemásolt, klónozott, konstruált és ismét 

dekonstruált test”.17 Michel Foucault tematizálta a test kulturális beágyazottságát 

tekintettel az orvostudományra, és különbséget tett a személyes és a társadalom által 

átformált testtudat között.18 Foucault a Felügyelet és büntetés című 1975-ben írt 

munkájában19 rámutat arra, hogy a laktanyákban, az iskolákban, a börtönökben, a 

kórházakban olyan folyamat megy végbe, amely egységes tendenciát mutat, mégpedig 

azt, hogy a test feletti külső kontroll belsővé, az egyén sajátjává válik: „…a formáló 

szellem és a test materialitása közötti ellenséges viszony belső üggyé lesz.”20 Tőle 

eltérő hangsúlyokkal, mégis hozzá hasonlóan, Mary Douglas különbséget tesz a test 

szociális konstruáltsága és fizikai érzékelése között, mégpedig úgy, hogy a fizikai test 

a társadalmilag alkotott test szimbólumává válik,21 és kifejezi a társadalom valóságról 

alkotott képének sajátos részletét. Dietmar Kamper álláspontjával egyetértve 

megállapíthatjuk, hogy a fent vázolt folyamatot az eltérő életterületek emancipációja 

sem képes feltartóztatni, mint például a munkavállalás humanizálódása, szexuális 

szabadság, az orvosi ellátás fejlődése.22  

A test teológiai esztétika felőli megközelítése és krisztológiai meghatározottsága a 

szép általános értelmezésével szemben a kereszt teológiájának segítségével történhet. 

Ézsaiás könyvében Isten szolgájának alakját az őskereszténységben Jézus alakjával 

kapcsolták össze, amely egyben előrevetíti váltsághalálát.23 Az embert saját képére és 

hasonlatosságára teremtő Isten munkáját és az ember istenképűségét vonnánk 

kétségbe akkor, ha a testet csupán olyan instrumentumnak tekintenénk, amelyben a 

                                                        

17 LABOUVIE 2004, 79. o. 

18 FOUCAULT 1976. 

19 Uő 1990. 

20 KAMPER 2001, 434. o. 

21 LABOUVIE 2004, 81. o. 

22 KAMPER 2001, 435. o. 

23 Ulrike Mittmann-Richter jóllehet elfogadja, hogy Ézsaiás könyve 53. fejezete az őskereszténység 

rekonstruált szövegértelmezéseként vitatott, mégis könyvének alapvető előfeltételéül fogadja el Joachim 

Gnilka által vitán felülinek tartott nézetet, miszerint Ézsaiás 53,3–12-ben a váltsághalál klasszikus formában 

fejeződik ki. Lásd MITTMANN-RICHTER 2008, 80. o. 
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lélek lakik, hiszen „az emberi test a Teremtő – legfontosabb – (írás)jele.”24 A Krisztus 

képére formálódó emberben dinamikusan találkozik a tökéletes a valóságossal. 

Wolfhart Pannenberg, amikor teológiai antropológiájában Max Scheler kifejezését, az 

ember világra való nyitottságát az Istenre való nyitottsággal cseréli ki, akkor kifejezi 

ezzel a véges ember ráutaltságát a végességet meghaladó valóságra.25 Később 

rámutat arra is, hogy „minden emberi kapcsolat a véges tárgyakkal már egy 

vonatkozást foglal magában a végtelenhez, tehát végső soron vallás által 

megalapozott”.26  

A „testvilágok” (Körperwelten / Body worlds) az a fogalom, amely az ember testének 

külső perspektíváját fejezi ki, különbözik az egyén belső perspektívájától, amely a 

testiség egyéni megélése, magába foglalja az egyén hangulatát, érzéseit, akaratát és a 

gondolatokat.27 A fentiek alapján joggal merül fel a kérdés: milyen kapcsolat van a 

személyes és a társadalom által formált, a formáló szellem és a test materialitása, 

Krisztus alakja és az ember alakja között? 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

8. Milyen kérdések következnek a test szociális konstruáltsága és egyéni 

tapasztalata közötti különbségből? 

9. A szép általános meghatározásától miben tér el a keresztény szépségfogalom 

tartalma? 

                                                        

24 MITTMANN-RICHTER 2008, 80. o. 

25 PANNENBERG 1998, 25. o. 

26 Uő 1983, 67. o. 

27 Vö. KÖRTNER 2010, 185. o. 
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6. EGÉSZSÉG ÉS JÓLÉT 

„Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota,  

és nem csupán a betegség hiánya” 

(WHO) 

 

Az élet teljessége a szabadság, az egészség és a jólét fogalmaival fejezhető ki, szemben 

a töredékessel, ami a betegség, korlátozottság, kiszolgáltatottság jellemez. Dietrich 

von Engelhardt az ember fragmentális élethelyzetéből következő feladatként látja 

eme teljesség létrehozásának igényét.28 Általános vélekedés szerint csak annak az 

embernek lehet teljes az élete, aki boldog, kiegyensúlyozott, testileg és lelkileg 

egészséges, társadalmi feladatait képes sikeresen betölteni. Az ember töredékes 

létének tapasztalata korunkban egyre élesebben kerül szembe „az egészség, a 

fiatalság és szépség uralkodó ideáljával”.29 Az antik világ még ismerte a betegség és 

egészség állapota mellett a neutralitás (ne-utrum, a kettőből egyik sem) állapotot, 

amit sajátosan „köztes állapotként” értelmezett. A ma már megszokott kettős 

megosztottság mellett felismerték, hogy az ember sohasem mentes a betegségtől, 

ezért sohasem lehet „teljesen” egészséges.30 A középkorban a betegség és egészség 

fogalmai a transzcendencia felől új megvilágításba kerültek. A szenvedés és a 

fájdalom, a betegség és a halál a bűneset büntetéseként jut jelentőséghez. Ez olyan 

létállapot, amely minden ember egyaránt érvényes jellegzetessége, és egyben jele a 

teljesség hiányának. 

Az ebből következő felfogás a gyógyítás lehetőségét túlvilági erőknek is tulajdonította, 

de a beteggel való szolidaritást és az orvostudomány eredményeit is komolyan vette. 

A gyógyulás nem egyszerűen a beteg testrészek megjavulásából állt, hanem spirituális 

és lelki tartalmakat is hordozott. Ennek eredményeként fokozatosan jöttek létre a mai 

kórházak elődei, az ispotályok. A kereszténységnek ez a szolidáris magatartása 

nemcsak a szűken vett orvosi ismeretek és az említett spirituális tartalmak 

segítségével valósult meg, hanem jelentős szerephez jutottak a műalkotások is,31 

amelyek szimbolikus kifejezőerejük által segítettek nemcsak leküzdeni, de értelmezni 

is a beteg állapotát vagy a fogyatékosságot, az ember fragmentális létének jeleit. 

                                                        

28 ENGELHARDT 2010, 3. o. 

29 Uo. 3. o. 

30 Uo. 4–5. o. 

31 Uo. 8. o. 
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Mindez annak tudatosításában és spirituális szinten történő elfogadásában fejeződött 

ki, hogy „az élet művészetéhez (ars vivendi) hozzá kell tartoznia a meghalás 

művészetének is (ars moriendi),32 ami a keresztény életstílus jellemzőjeként 

meghatározó erővel bírt. Az ember földi életének alakítása és életvezetése arra 

irányult, hogy halálára felkészüljön, és visszatérése a paradicsomba előkészített 

legyen. Az ars vivendi magában foglalta az ars moriendit,33 az élet az örök életre 

irányult, ami tudatos előkészületekben fejeződött ki.  

A középkori mintával való szakítást Michel Foucault a klinika és a hospice/ispotály 

közötti különbségtételen keresztül szemlélteti.34 A hospice-ban a beteg 

individuummal foglalkoznak, aki egy betegség hordozójaként találkozik orvosával, 

olyan, mint egy kriptogram (szöveges rejtvény), akiben a megkeresendő betegség 

felfedezésre vár, amit a megfelelő terápia követ. Ezzel szemben a klinikákon csupán 

betegségeket kezelnek, miközben a beteggel szemben közömbösek, „maga a betegség 

van jelen, jóllehet testben, ami a betegségé, és nem a beteg teste”.35 A beteg csupán a 

betegség „akcidenseként” (járulékos jegyként) jelenik meg. A betegség 

episztemiológiai perspektívája a beteg testnek.36 Ha a test eltárgyiasul, akkor 

megszűnik az emberi szubjektummal egységet alkotni – a „betegség 

naturalizálódik”.37 

A technika modern kori és egyoldalú abszolutizálása az emberképet is „technikaivá 

tette”. A betegség és az egészség megállapítása nem csupán diagnózist jelent, hanem 

egyúttal számszerű értékelését is.38 Ugyanakkor nemcsak a keresztény, de például az 

ajurvédikus hagyomány is a gyógyulás lehetőségét látja a betegségben: a töredékesség 

az egészre mutat. Ez a tapasztalat az Ószövetségben is kifejeződik, ahol azt olvassuk: 

„Az ő sebei árán gyógyultunk meg.” (Ézs 53,5) Vagyis a betegség, a töredékesség 

felismerése és tapasztalata a gyógyulás bölcsője. Végső soron teljes gyógyulást 

egyedül Isten képes ajándékozni, az emberi lét akár teológiai, akár 

természettudományos értelemben mindvégig töredékes marad a jelen világ feltételei 

között. Ezzel kapcsolatban jegyzi meg Karl Jaspers: „Az orvos se nem technikus, se 

                                                        

32 IMHOF 2010, 9. o. 

33 BENZENHÖFFER 1999, 14. o. 

34 Az ispotály (gör. xenodocheion, lat. hospitale pietatis, refrigerium pauperum) a keresztény ókortól 

kezdődően idegenek, zarándokok, betegek, szegények és rászorulók gondozására a vendég iránti szeretet 

címén fönntartott intézmény. Lásd Magyar Katolikus Lexikon: 

http://lexikon.katolikus.hu/I/ispot%C3%A1ly.html. (Megtekintés: 2016. július 14.) 

35 FOUCAULT 1963, 74. o. 

36 Vö. SCHNEIDER 2012, 263. o. 

37 HABERMAS 1998b. 

38 ENGELHARDT 2012, 12. o. 

http://lexikon.katolikus.hu/I/ispot%C3%A1ly.html
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nem üdvözítő; mulandó emberi lény, egzisztencia az egzisztenciáért.”39 A terápiának 

nem csupán a testi funkciók egészségének visszaállítására kell irányulnia, hanem az 

értelemmel teli élet felmutatására is. Röviden: „Minden ember többé-kevésbé beteg, 

mert nem a paradicsomban egzisztál.” 

Az emberi élethelyzetek és cselekedetek egyrészt Isten színe előtt (coram Deo), 

másrészt az emberek előtt (coram hominibus) válnak az erkölcsi gondolkodás 

számára megközelíthetővé. Az, hogy az ember kapcsolatokban él, felelősséget is jelent 

azok iránt, akikkel közösségben van az egyén. A felelősség a válaszadás helyzete, 

amelyben a keresztény embernek egyrészt Istennek, másrészt embertársának kell 

megfelelnie erkölcsi döntéseinek indítékairól és következményeiről. Az emberi élet 

interperszonális jellegének hangsúlyozása különösen is releváns akkor, amikor a 

születéssel és az eutanázia kérdéskörével a teológia összefüggésében foglalkozunk, 

hiszen mindkét esetben az egyén sajátos kiszolgáltatottsága jelenik meg. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

10. Mi az Egészségügyi Világszervezet egészség-definíciójának sajátossága? Mivel 

egészítené még ki a saját ápolói tapasztalata alapján? 

                                                        

39 JAPSERS 1932, 127. o. 
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7. VILÁGRAJÖVETEL ÉS SZÜLETETTSÉG 

Sokan úgy vélekednek, hogy fogamzás csak akkor történik, ha a megtermékenyítés 

terhességet is eredményez, mert a fejlődéshez szükséges feltételek ekkortól adottak. 

A bibliai antropológia és a modern embriológia közötti összhang akkor fejeződik ki, 

ha az ivarsejtek egyesülésétől fogva elfogadjuk egy új emberi lény jelenlétét. 

Ugyanakkor gyakran merül fel a következő kérdés: Hol voltunk fogantatásunk előtt? A 

genetikusok viszonylag egyszerű választ adhatnak: 50-50%-ban (a férfi és női ivarsejt 

egyenként 23-23 kromoszómát hordoz) már a szülők génállományában. De hol volt az 

a konkrét személy, aki ezt a kérdést teszi fel nem a genetikus, hanem a teológus 

számára: hol voltam fogantatásom előtt? 

A teremtést értelmezhetjük a létrehozás aktusaként és eredményeként is, amely 

egyúttal kifejezi a teremtő és a teremtmény közötti viszony fennállását. A vallás- és 

filozófiatörténetben a teremtés az istenből vagy istenekből előállást, nemzéssel vagy 

az istenek öléből, testéből és véréből létesülést jelenti. Az 1973-ban elhunyt zsidó 

gondolkodó, Abraham Joshua Heschel írja: „A teremtés lényegi jelentősége nem az, 

hogy az univerzum egy bizonyos időpontban jött létre, hanem, ahogyan Maimonidész 

mondja, az a gondolat, hogy az univerzum létrejötte nem szükségszerűség volt, 

hanem a szabadság aktusa.” 

A teremtett világ kreatív szabadság eredménye. Ami az embert az összes többi 

élőlénnyel összeköti, az a testisége, valamint a klasszikus felfogás szerint a vegetatív 

lélek (anima vegetativa). Ám ami csak az állatokkal kapcsolja össze, az az érzékelő 

képessége (például fájdalomérzet). Az állattól viszont megkülönbözteti racionalitása. 

Ennek kapcsán hangsúlyozza Wilfried Härle, hogy nem csupán racionalitása szerint, 

hanem a racionalitás és az „állatiasság” összetartozó egységében kell értelmeznünk az 

embert.40 Testi létezését nem szabad figyelmen kívül hagyni vagy akár mellékesnek 

tekinteni, a lélek nem létezik a testtől különváltan, hanem áthatja és meghatározza azt. 

Tertullianus az Apologeticum című írásában így fogalmaz: „Nekünk azonban nem 

szabad, mivel a gyilkolás számunkra egyszer s mindenkorra tilos, az anyaméhben sem 

az embert megölni… ami emberré válik, az már ember.” Tertullianus (aki jogász volt) 

jogi értelemben is önálló lénynek tartja az embert a fogantatástól fogva. 

Nyilvánvalóan elveti Arisztotelész gondolatát, aki szerint a férfiak meglelkesülése a 

40., a lányoké a 80. nappal történik. Ez a hagyomány egyébként egészen 1869-ig 

érvényben volt, XI. Pius fogadta el azt a tudományos belátást, hogy az embrió a 

fogantatásától fogva testi-lelki egységként fejlődik. Sokáig úgy gondolták, hogy csupán 

                                                        

40 HÄRLE 1997, 430–433. o. 
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a férfi spermája vagy annak tartalma hordozza az életet, az anya pedig ennek 

táptalaja, és védelmezi a benne levő „mini lényt”. 

A kortárs teológiai megfontolások az ember preegzisztenciájának, tehát születése, sőt 

fogantatása előtti állapotának értelmezése során hangsúlyozzák az erről a kérdésről 

szóló elbeszélések retrospektív jellegét. Ennek értelmében csak az az egyén ad hálát, 

tekint vissza Isten csodálatra méltó teremtő munkájára, aki megszületett. Ennek a 

ténynek a tudatosítása azért is lényeges, mert többen az alábbi igehelyekre alapozva 

jutnak olyan következtetésekre, amelyek minden körülmény között abszolutizálják a 

megfogant emberi élet védendőségét. A korábban kifejtett nézeteinkhez kapcsolódva 

megállapíthatjuk, hogy a Szentírásban is a kontinuitás- és az identitásérv jellemzi az 

ember születését, jóllehet az elbeszélő mindig retrospektív módon fogalmaz: 

„Nem az alkotta-e őt, aki engem az anyaméhben? Nem ugyanaz formált-e bennünket az 

anyaölben?” (Jób 31,15) 

„Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes 

és csodálatos vagy; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem 

voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem 

volna. Alaktalan testemet már látták szemeid; könyvedben minden meg volt írva, a 

napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük.” (Zsolt 139, 13–

16) 

„Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, 

megszenteltelek, népek prófétájává tettelek.” (Jer 1,5) 

Az ember testiségének és méltóságának összekapcsolása egy másik ember 

perspektívájából válik lehetővé. Ebben a megállapításban ismételten találkozik 

egymással az emberi méltóság elvének reláció- és szubsztancia-ontológia felőli 

meghatározása, amely ebben az állításban fogalmazható meg: nincs ember test nélkül, 

de relációk nélkül sem. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

11. Mikor kezdődik az emberi élet? 
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8. ÖREGEDÉS ÉS KOROSODÁS 

Visszatérve röviden az idősödéshez: az emberiség modern kori történetében 

előnyben részesítették a „mémek”41 elterjedését és átadását, a gének átörökítésével 

szemben,42 amelynek jelentős szerepe van a generációk közötti szokások, 

viselkedésminták, erkölcsi és világnézeti meggyőződések áthagyományozásában. A 

korosodás tehát nem tekinthető egyszerűen biológiai folyamatként, hanem olyan 

szociokulturális tényezője az emberi életnek, amely által az eljövendő generációk 

számára nélkülözhetetlen tapasztalatcsere megvalósulhat. Mindezért szükséges 

megkülönböztetni a korosodás és az öregedés fogalmát. 

Milyennek kell lennie egy olyan társadalomnak, amelyben öregségében is ember 

maradhat az ember? – tette fel a kérdést 1970-ben megjelent, Az öregség című 

könyvében43 Simone de Beauvoir. A válasz: „továbbra is emberként kell kezelni”. 

Ebben a rövid válaszban immanens módon benne rejlik az idősekkel való bánásmód 

megváltozása, amelynek okai testi, szellemi és szociális tulajdonságaik 

megváltozására vezethetők vissza. A fenti állítás kapcsán azonban Gunda Schneider-

Flume szerint éppen ebben a kijelentésben keresendő az öregséggel szembeni látens 

hangulatkeltés oka,44 hiszen az öregség deficitként artikulálódik. Ezzel szemben az 

öregedés „kegyelmi idő”, amit a „beteljesülés lehetőségeként” szabad értelmezni.  

Az élethossz megnövelése az egészség megőrzése mellett (healthy aging) csodálatos 

lehetőségnek tűnik. Az élettartam megnövekedése azonban számos kérdést vet fel, 

amelyek elsősorban nem individuális szinten, hanem szociális hatásai miatt 

lényegesek. Az egyik érv, amely már évtizedek óta – és elsősorban nem az anti-aging 

programok miatt – sok országban problémát okoz, az a túlnépesedés,45 amely 

világviszonylatban hordoz jelentős kockázatokat. Ez a kockázat az élhető természeti 

környezet pusztulásával még fokozódik is. Vannak olyan országok, ahol statisztikailag 

a halálozások száma meghaladja a születések számát, ami nem csupán a társadalom 

elöregedését jelzi, de számos gazdasági és szociális problémához is vezet. Az 

úgynevezett „egészséges öregség” a fejlett országokban már most is sajátos kérdések 

elé állítja a társadalmat, hiszen, ha ma valaki 60-65 éves korában lesz nyugdíjas, még 

                                                        

41 A mimézis ’utánzás’ szóból alkotott fogalom, amely a kulturális egységek átadását jelenti az utánzás vagy 

az elsajátítás által. Lásd DOWSKINS 2011. 

42 WHITEHOUSE 2009, 221. o. 

43 BEAUVOIR 1972. 

44 Lásd SCHNEIDER-FLUME 2008, 10. o. 

45 WEGNER 2013, 141. o. 
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80 éves koráig sem számít igazán öregnek a fejlett egészségügyi és szociális ellátással 

rendelkező országokban, amennyiben testi és lelki egészségét sikeresen megőrzi.  

Úgy tűnik, hogy a határtalan individuális továbbélés mindent egybevetve „nem volt 

része az emberi designnak, ha a testünk az öregedés folyamatában végül a leépülésre 

programozott”46 – állapítja meg Peter Whitehouse. A radikális anti-aging a 

biomedicina eszköztárát felhasználva az öregedés feltartóztatását az emberi DNS 

„határainak” módosítása révén tartja megvalósíthatónak. A biológiai halhatatlanság 

elérése egyrészt a telomerek (telos – ’cél’, ’vég’; meros – ’rész’) megrövidülésének 

megakadályozása, másrészt a degeneratív folyamatok kiiktatása által képzelhető el, 

amihez az immunrendszer „megjobbítását” is szükséges hozzákapcsolni.47 

Ugyanakkor, még ha a kitűzött cél meg is valósulna, az élet sorsszerűsége nem 

zárható ki, hasonlóan a lassan öregedő állatok életében tapasztalt esetekhez.48 Ha 

sikerül is megvalósítani az említett törekvéseket, akkor is számolni kell a baleset 

lehetőségével. Ma sem biztos, hogyha valaki egészséges és fiatal, akkor rövid időn 

belül autóbaleset következtében nem veszti életét, bár jóllehet semmilyen 

diagnosztizálható egészségügyi kockázata nem volt. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

12. Mi a különbség az öregedés és a korosodás között? 

13. Mi az anti-aging? 

                                                        

46 WHITEHOUSE 2009, 221. o. 

47 WATER 2011, 165. o. 

48 Vö. FINCH-AUSTAD 2001, 593–597. o. 
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9. A FÁJDALOM ÉS AZ „ARS MORIENDI” 

Dietrich von Engelhardt az ember fragmentális élethelyzetéből következő feladatként 

látja a teljesség létrehozásának igényét.49 A teljesség a szabadság, az egészség, a jólét 

fogalmaival fejezhető ki, szemben a töredékessel, amit a betegség, a korlátozottság, a 

kiszolgáltatottság jellemez. Ezért annak az embernek teljes az élete, aki boldog, 

kiegyensúlyozott, társadalmi feladatait képes betölteni. Az ember fragmentális 

létének realitása találkozik a „az egészség, a fiatalság és szépség uralkodó 

ideáljával”.50 Ezzel szemben az antik világ a betegség és egészség állapota mellett 

ismerte a neutralitás (ne-utrum, a kettőből egyik sem) állapotot, amit sajátosan 

„köztes állapotként” értelmezett. A dichotomikus megosztottság között létezett annak 

felismerése, hogy az ember sohasem mentes a betegségtől, ezért sohasem teljesen 

egészséges.51 A középkorban a betegség és az egészség fogalmai a transzcendens felől 

nyerik értelmüket. A szenvedés és a fájdalom, a betegség és a halál a bűneset 

büntetése, egy olyan létállapot, amely minden emberre jellemző karakterisztikum, és 

egyben jele a teljesség hiányának, aminek beteljesítője Isten. „Az ember egyszerre 

földi fragmentum és egyúttal eredetét és jövőjét tekintve a transzcendens teljességre 

irányul.”52 A Christus medicus53 és a passio Christi az orvos és beteg kapcsolatának 

alapjai voltak.54 A betegség a gyógyítás lehetőségét transzcendálta, de a beteggel való 

szolidaritást és a gyógyítást is komolyan vette, ám a gyógyítás nem egyszerűen a 

beteg testrészek megjavításából állt, hanem spirituális és lelki tartalmakat is 

hordozott, ezek közegeként fokozatosan jöttek létre a mai kórházak elődjei, az 

ispotályok. A kereszténységnek ez a szolidáris magatartása nemcsak a szűken vett 

orvosi ismeretek és az említett spirituális tartalmak segítségével valósult meg, hanem 

jelentős szerephez jutottak a műalkotások55 is, amelyek szimbolikus kifejezőerejük 

által segítettek nemcsak leküzdeni, de értelmezni is a betegség állapotát vagy a 

fogyatékosságot, az ember fragmentális létének jeleit. Ez annak tudatosításában és 

spirituális szinten történő elfogadásban fejeződött ki, hogy „az élet művészetéhez (ars 

vivendi) hozzá kell tartoznia a meghalás művészetének is (ars moriendi)”.56 Ez a 

                                                        

49 ENGELHARDT 2010, 3. o. 

50 Uo. 

51 Lásd uo. 4–5. o. 

52 Uo. 7. o. 

53 Lásd OROSZ 2003, 1–3. o. 

54 ENGELHARDT 2010, 8–9. o. 

55 Vö. uo. 8. o. 

56IMHOF: Ars moriendi. Idézi ENGELHARDT 2010, 9. o. 
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keresztény életstílus jellemzőjeként meghatározó erővel bírt. Az ember földi életének 

alakítása és életvezetése arra irányult, hogy a halálra felkészüljön, és visszatérése a 

paradicsomba előkészített legyen. Az ars vivendi magába foglalta az ars moriendit,57 az 

élet örök életre irányultsága tudatos előkészületek által fejeződött ki. Ugyanez a 

gondolat jelenik meg Schwöbel „kontinuitás és diszkontinuitás gondolatában,58 hiszen 

ott is kontinuitás feltételezi a halál által megjelenő diszkontiunitás szükségszerűségét. 

A középkori mintával való szakítást Michel Foucault klinika és menhely (Spital) 

közötti különbségtételén keresztül lehet szemléltetni. A menhelyen a beteg 

individuummal foglalkoznak, aki egy betegség hordozójaként találkozik orvosával, 

olyan, mint egy kriptogram, akiben a megkeresendő betegség felfedezésre vár, majd a 

megfelelő terápia követi. Ezzel szemben a klinikákon betegségeket kezelnek, 

miközben a beteg maga közömbös, „maga a betegség van jelen, jóllehet testben, ami a 

betegségé, és nem a beteg teste”.59 A beteg maga csupán a betegség „akcidenseként” 

van jelen, ami csupán egy példa a vele megegyező betegségek sorából. A betegség 

episztemológiai oldala a beteg testnek,60 ami objektumként van jelen, és megszűnik az 

emberi szubjektum egysége és a „betegség naturalizálódik”.61  

A technika egyoldalú abszolutizálása az emberképet is „technikaivá tette”. A betegség 

és az egészség megállapítása nem csupán a diagnózist jelenti, hanem annak 

értékelését is.62 A kultúrában ez az értékelés azonban nem csupán stigmatizálásként, 

de új lehetőségek megnyílásaként is értelmezhető. A betegségben nemcsak a 

keresztény tradíció, de az ayurvéda is a gyógyulás lehetőségét látja. A töredékesség az 

egészre mutat. Erre mutat már az Ószövetségben is a kijelentés: „Az ő sebei árán 

gyógyultunk meg” (Ézs 53,5), de a keresztény életstílusban jelentőssé és személyessé 

vált cum passio gondolata is szembenáll egy hamis perfekcionizmussal. Ezért lehet a 

kereszt kijózanító paradoxon szemben a tökéletesség illúziójával, aminek beteljesítője 

az orvos lenne. Ezzel kapcsolatban jegyzi meg Karl Jaspers: „Az orvos se nem 

technikus, se nem üdvözítő, mulandó emberi lény, egzisztencia az egzisztenciáért.”63 

A terápiának nem csupán a testi funkciók visszaszerzésére kell irányulnia, hanem az 

értelemmel teli életre, így az élet teljessége kulturális közegében szemlélve 

                                                        

57 BENZENHÖFFER 1999, 14. o. 

58 SCHWÖBEL 2002, 466–467. o. 

59 FOUCAULT 1963, 74. o. 

60 Vö. SCHNEIDER 2012, 263. o. 

61 HABERMAS 1998. 

62 ENGELHARDT 2012, 12. o. 

63 JASPERS 1932, 127. o. 
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„élettörténetté válik”.64 Engelhardt a következőképpen szól az élet összetettségének 

megtapasztalásáról, amely személyes élettörténetté válik: 

 

„A fragmentális élet védőbeszéde így hangzik: egészséget kívánni, azonban a 

betegséget és a fogyatékosságot elfogadni; az autonómiát tiszteletben tartani, egyúttal 

elvesztésére humánusan reagálni; a jólétet (Wohl) és az akaratot (Wille) egyensúlyba 

hozni, törekedni annak meggyógyítására, ami végül nem gyógyítható; az 

életminőséget inkább munka- és szociális képességként látni; az individuális 

fragmentumot szociális szolidaritással és transzcendens teljességgel összekapcsolni. 

Más szavakkal: az életművészetet (ars vivendi) úgy kell értelmezni és realizálni, mint 

a beteg állapot művészete (ars aegrotandi), a melléállás művészete (ars assistendi) és 

a meghalás művészete (ars moriendi).”65 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

14. Hogyan értelmezné az a kijelentést, hogy a beteg „töredékessége” az egészre 

mutat? 

15. Miként válhat az élet „értelemmel telivé” a szenvedés és a betegség ellenére? 

                                                        

64 MOLTMANN 2010, 109. o. 

65 ENGELHARDT 2012, 21–22. o. 
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10. AZ „ELVÁLÁS” DIAKÓNIÁJA 

Johannes Fischer szerint a halál bekövetkeztére való várakozás motívuma kapcsán 

nem irracionális, hanem preracionális intuíciókról beszélhetünk. „Kultúránkban az az 

elterjedt felfogás, hogy az embertől való elválás [Trennung], ami a halállal következik 

be, elszenvedett végzet és nem idegen tett.”66 A halál várásának helyzete jelentékeny 

szerephez jut. Hiszen az orvosi cselekvés már nem csupán a gyógyítás és a szenvedés 

csillapítására irányul, hanem a társadalom élethez és halálhoz való kapcsolatát is 

alakítja, a meghalás fázisának befolyásolásával rituális funkciót67 is magára vesz. 

Ugyanakkor az is kifejeződik, hogy a morális gondolkodást megelőző ténnyel van 

dolgunk.68 Az ember halandó, és halála nem idegen tett következménye, hanem az 

ember végzete. A halálra várakozás rítusának meglátása, ami a mai orvosi feltételek 

között is fenntarthatónak bizonyul. Bár a halál és a születés nem olyan 

„természetesen” következik be, mint a megelőző korokban, a meghalás folyamatában 

nyújtott orvosi beavatkozás alakítható úgy, hogy biztosítsa a várakozás idejét. Ám a 

kérdés mégis csak az, hogy ezt miért kell megtennie? 

Az ember személyi léte életét különösen is védendővé teszi, ami olyan szemléletet 

feltételez, amellyel mi saját magunkat felfogjuk önmagunkként, amelynek 

segítségével saját magunkhoz is kapcsolódunk. Egy embert így akkor ismerünk el 

személynek, ha benne felismerjük az említett perspektívát. Így a személy fogalma egy 

konkrét relációt jelöl. Valakinek a személyi léte nem belső tulajdonságaitól függ, 

hanem attól, hogy valaki más (reálisan vagy potenciálisan) személyként áll vele 

kapcsolatban. Perszonalitása kívülről kapcsolódik hozzá,69 két ember 

szemköztiségében valósul meg és alakul ki, ami kifejezi: egy személyt nem lehet 

csupán a szubjektum–objektum ellentétében megérteni.70 Ezért a személy magában 

foglalja a relációt, amit kifejez és feltételez is egyben.  

Egy másik lényeges tulajdonsága az emberi kapcsolatoknak az aktualitás: a 

perszonális vonatkozások nem nyugodt korrelációkban, hanem mozgalmas 

kapcsolatokban valósulnak meg. Ebből következik, hogy a személyes vonatkozások 

nem statikusak, hanem „megtörténnek”; a reláció eseményszerűségében válnak 

                                                        

66 MOLTMANN 1985, 72. o. 

67 Ekkor a rítus olyan történésnek értendő, amely ismeret nyújt a halál közeledtéről, ami a másik embertől 

elválaszt. 

68 FISCHER 1998, 73. o. 

69 Uo. 1998, 79. o. 

70 Uo. 65. o. 
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megtörténtté. Az ember nem „statikus”, hanem dinamikus értelemben személy – nem 

az, hanem mindig azzá válik a másokkal való kapcsolataiban.71 Perszonalitása 

magában foglalja a relációt Istenhez. Ezért is állítható, hogy az ember vonatkozása a 

perszonalitása maga.72  

Az ember akkor tudja megőrizni emberi identitását, ha relációiban marad. Ebből is 

világossá válik az a humánus felfogás, amely állítja, hogy a halál – mint elszakadás egy 

másik embertől – csupán végzet lehet, de nem egy idegen tett. A halálra való közös 

várakozásban az valósul meg, amivel az egyik ember a másiknak személyes 

vonatkozásában tartozik, és ezzel együtt saját embersége is kifejeződik.  

A reláció és a személy fogalmának hangsúlyozásával azonban napvilágra kerül a 

tulajdonképpeni dualista szemlélet problematikája, ami jellegzetes az eutanáziáról 

folytatott párbeszédben. Sajátossága, hogy különválasztja a személyt a fizikai 

valóságától. Ez a szétválasztás teret enged a halál puszta fizikai értelemben vett 

felfogásának, és eltekint a meghalás folyamatának személyes és szociális vetületeitől. 

Másként: az orvos nem a beteg személyiségét oltaná ki, hanem az elviselhetetlenné 

vált fizikai létét.73 Az aktív halálba segítés mellett érvelők számára az orvos 

hivatásánál fogva a beteg testi állapotáért felelős. Ennek alapján azonban 

közreműködése támogathatná az „elszemélytelenítés” jelenségét is. Ugyancsak 

Johannes Fischer hívja fel ezzel kapcsolatban a figyelmet arra, hogy itt is az esemény 

ritualizálódásáról van szó, hiszen az érintetteket ahhoz az elképzeléshez segíti, hogy 

„a halál nem a meghalni akaró ember személyét érinti, hanem csupán testi életének 

vet véget, és ennek következtében nekik nem a személyes vonatkozások szintjén kell 

felelőssé válni”.74 

Természetesen ezen a ponton nyilvánvaló, hogy a rítus mellett beszélhetünk a 

haláltól való elidegenedésről, a halál folyamatának intézményesüléséről is. Bár a 

személyek közötti kapcsolat és reláció így sem oldódik fel. Mint láttuk, a személy egy 

összetéveszthetetlen individuum, aki más személyek közösségén belül 

individualizálódik. Olyan testi-lelki tulajdonságokkal és ismertetőjegyekkel 

rendelkezik, melyek a többiektől megkülönböztetik, de olyanokkal is, amelyek 

megegyeznek másokéval. Bár a test és a lélek egy személy „megjelenésének 

médiumai”, azonban a személy nem azonos csupán testi-lelki természetével. Több 

annál: ő maga nem ez a természet, hanem személyként birtokolja azt.75 Az ember 

interperszonális kapcsolata a halállal szűnik meg, ez azonban kizárja az aktív halálba 

segítés azon érvét, hogy a halál az ember testi egzisztenciájának vet csak véget, hiszen 

                                                        

71 Lásd OROSZ 2009, 103–116. o. 

72 PÖHLMANN 1985, 167. o. 

73 FISCHER 1998, 82. o. 

74 Uo. 1998, 82–83. o. 

75 Vö. FISCHER 1999, 50. o. 
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megszünteti a személyek közötti kapcsolatokat is. Az önrendelkezési jogra történő 

hivatkozás részben enyhíti az aktív eutanázia radikális elutasítását, mivel az egyik 

személy saját és tudatos döntéséről van szó. „Ám mivel az akarat és az érdekek 

szintjénél mélyebb síkokat is érint az aktív eutanázia problémája, a konfliktust nem 

lehet arra a kérdésre redukálni, hogy annak az embernek a kérését, aki ilyen jótettet 

(aktív halálba segítés) kér, miért ne lehetne támogatni?”76 

A fentiekben az ember személyi létét dinamikusan értelmeztük, vagyis az ember 

mindig a másikkal való kapcsolatában válik személlyé. Ha a halál beálltára várakozás 

oka a személyek közötti kapcsolat védelme, akkor ez az érv elveszti jelentőségét, 

amennyiben a haldokló teljesen elszakad szociális (családi és baráti) környezetétől. A 

statisztikák ezt az érvelést alátámaszthatják, hiszen az emberek jórészt kórházakban, 

magányosan halnak meg.  

Ám gondolatmenetünk elején éppen az került előtérbe, hogy a keresztény ember 

evilági helyzete kettős relációban valósul meg, és felelősségvállalása is emberekkel és 

Istennel szemben aktualizálódik. Másrészt az ember a bibliai hagyománynak 

megfelelően azáltal válik személlyé, hogy Isten nevén szólítja és „Te”-nek nevezi. Isten 

minden embert megelőző kegyelme és ígérete biztosítja, hogy az ember méltósága és 

személyi léte nem függ az egyes ember empirikusan felfogható tulajdonságaitól, de 

testi léte kifejezi feltétlen elfogadásának követelményét. Ezért a bibliai antropológia 

annak belátására vezet, hogy az individuum személyi léte a halál pillanatában is 

fennáll, hiszen Istennel való kapcsolata ekkor sem szűnik meg, sőt halála után is 

megmarad.  

Mindezek alapján a keresztény teológia a „humánus halálról” folytatott társadalmi 

vita során határozottan léphet fel olyan irányzatokkal szemben, amelyek a meghalást 

csupán fizikai aspektusokra kívánják redukálni. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

16. Beszélhetünk-e egyáltalán „humánus” halálról? 

17. Van-e még napjainkban a meghalásnak rítusa? 

                                                        

76 FISCHER 1998, 83. o. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A gondozásnak holisztikus igénye van. Az ápolási tevékenységek nem 

korlátozódhatnak pusztán a testi kihívásokra. A gondozás kapcsolattartást és reflexiót 

jelent minden helyzetben. A méltóság nélküli gondozás nem csak értéktelen, hanem 

veszélyes is, mert veszélyezteti az egészséget a gondozás folyamatának mindkét 

oldalán. Joachim Bauer megállapítja „A legerősebb drog, a leghatékonyabb gyógyszer 

az ember számára a másik ember. Az olyan orvoslás, amely gyógyító és nem csupán 

technikai eseményként szerveződik, kihasználná ezt."77 

 

                                                        

77BAUER, Joachim: Das Gedächtnis des Körpers. Wie Beziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern. 

http://vbgv1.orf.at/magazin/klickpunkt/focus/stories/72668/ 
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FOGALOMTÁR 

Egészség és betegség: Az Egészségügyi Világszervezet meghatározása szerint „az 

egészség nem csupán a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szociális jóllét állapota” 

(WHO, 1946); „az egészség olyan fokon áll, amennyire az egyének és közösségek 

képesek önmaguk kiteljesítésére és szükségleteik kielégítésére, valamint képesek 

megbirkózni a környezet kihívásaival” (WHO, 1984) 

Ápolásetika: Az ápolásetika az ápolás során felmerülő erkölcsi kérdésekkel és 

megoldásokkal foglalkozó résztudomány. 

Emberi méltóság elve:  Regulatív elvként az objektív alapjogok fundamentuma. 

Azonban nem olyan elv, amelyből a konfliktushelyzetek megoldása közvetlenül 

adódik, hiszen tárgyiasult formában sohasem jelenik meg, de szabályozza a cselekvési 

normákat, olyan minőség, amely egyenlő és abszolút minden egyes emberben. 

Johannes Tauler középkori misztikus egyik prédikációjában így fogalmazott: „az 

emberben bizonyos értelemben három ember van: egy állatias ember, aki érzékei 

szerint él; egy racionális ember; és végül a legmagasabb, istenformájú, istenképű 

ember.” 

Identitás: Azonosságtudat; annak tudatosulása, hogy ki és mi vagyok. 

 


