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Kissé zavarban vagyok ezzel a beszéddel kapcsolatban, mivel nem vagyok a haldoklás 
témájának  szakértője.  Számos,  a  „Halál  Amerikában” projektemben  érintett  ember 
sokkal  alkalmasabb  lenne  nálam,  hogy  a  haldoklásról  beszéljen.  Úgy  tűnik,  a 
szakmabeliek  és  az  egyetemi  tanárok  valamiféle  különös  vonzalmat  éreznek,  hogy a 
hozzám  hasonló  embereket  –  üzletembereket,  színészeket  –  hallgassák,  lássák  a 
színpadon. Ugyanakkor – természetesen – sok üzletember rendkívül nagyra becsüli az 
egyetemi  tanárokat.  Talán  én  is  közéjük  tartozom,  így  némi  izgalommal  közelítek 
ehhez a közönséghez.

Az  első  kérdés,  amelyre  válaszolnom  kell  az,  hogy miért  is  szponzoráltam a 
„Halál  Amerikában” projektet.  Ennek két  oka  van:  az  egyik  nagyon elvont,  a  másik 
nagyon személyes. Az elvont motiváció egy olyan alapvető meglátásomból származik, 
ami közös kiindulópontja volt a pénzügyi és az emberbaráti tevékenységemnek, és amit 
azóta egy még-nem-egészen-megértett filozófiai elméletté fejlesztettem. A meglátás az, 
hogy az  embereket  a  cselekedeteikben és  az  aktuális  ügyeikben vezérlő  szemléletek, 
gondolatok között mindig eltérés van. Az eltérést a résztvevők előítéletének nevezem. 
Mivel  a  résztvevők cselekedetei  segítenek  formálni  a  valóságot,  az  előítéletük  és  az 
események  között  kétirányú  feedback  mechanizmus  működik.  Ezt  a  kétirányú 
visszacsatolást reflexivitásnak nevezem. A résztvevők előítélete néha elég kicsi ahhoz, 
hogy a szemléleteket  közelítő  erők érvényesüljenek.  De más esetekben az előítéletek 
olyan erősek, hogy nem működik az önkorrekció. Másfelől: a kétirányú visszacsatolás 
mechanizmusa megerősítheti, érvényre juttathatja az előítéleteket oly mértékben, hogy 
a  helyzet  tarthatatlanná  válik  és  az  önmegerősítő  folyamatban  is  visszalépés 
tapasztalható. Mindenki volt már életében ilyen messze-nem-egyensúlyi helyzetben, de 
én  ezekre  specializálódtam.  Magyarországon  kamaszként  átéltem a  náci  üldöztetést; 
aztán  ízelítőt  kaptam a  kommunizmusból  és  amikor  Angliába  mentem,  Karl  Popper 
tudományfilozófus  befolyása  alá  kerültem,  és  reflexivitás-elméletem  kidolgozásába 
kezdtem.  Amikor  érdekeltté  váltam  a  pénzügyi  piac  területén,  a  fellendülés–válság 
folyamatokra  specializálódtam  és  ebből  elég  jól  jöttem  ki  anyagilag.  Amikor  több 
pénzem lett,  mint  ami  személyes  szükségleteimre  kellett,  alapítványt  hoztam létre  a 
nyitott társadalomért. Anélkül, hogy túl mélyen belebonyolódnánk, a nyitott társadalom 
azon  az  alapelven  nyugszik,  hogy mindnyájan  hiányos  tudás  alapján  cselekszünk,  és 
senki  sincs  a  végső  igazság  birtokában.  Egy társadalom,  amely azon  a  felismerésen 
alapszik,  hogy  akár  tévedhetünk  is,  előnyösebb  egy  olyan  társadalomnál,  amely 
visszautasítja a vezetők tévedésének lehetőségét. Alapítványokat hoztam létre, melyek 
megpróbáltak segíteni a zárt  társadalmak  „megnyitásában”, és még erősebben kezdett 
érdekelni  az  a  forradalmi  folyamat,  amely  az  egyik  fajta  messze-nem-egyensúlyi 
helyzetből  a  másikba  vezetett; a  szovjet  rendszer  keménységéből  összeomlásának 
káoszába. Az utóbbi öt évben nagyon elfoglalt lettem – az ember sok mindent tehet a 
forradalmi pillanat hevében, ami normális  időkben lehetetlen.  De amint a forradalom 
csendesedni  kezdett,  azon  kezdtem  gondolkozni,  hogy  mit  tehetnék  a  mi  nyitott 
társadalmunk  még  életképesebbé  válásáért; mert  az  elméletem  szerint  a  nyitott 



társadalmak  is  fogyatékosságokban  szenvednek,  melyeket  föl  kell  ismerni  és  ki  kell 
javítani,  hogy  a  nyitott  társadalom  életképes  maradjon.  Két  olyan  problémakörre 
összpontosítottam, melyeknél a félreértés igen nagy szerepet játszik, sokkal súlyosabbá 
téve  a  problémákat,  mint  amilyenek  akkor  lennének,  ha  jobban  megértenénk  őket. 
Egyik  a  haldoklás  problémaköre,  amiről  ma  este  beszélni  fogok.  A  másik  a 
kábítószerek  problémája,  ahol  a  gyógyulás  rosszabb,  mint  maga  a  betegség.  A 
tökéletlen  megértés  következtében  cselekedeteink  váratlan  következményekhez 
vezetnek.  Ezek sehol  sem feltűnőbbek,  mint  a  drog-harcok terén.  Bűncselekménynek 
nyilvánítva  a  kábítószer-használatot  bűntettet,  korrupciót  és  erőszakot  hoztunk  létre, 
melyek pusztítóbbak, mint maga a kábítószer-függőség. Szeretném, ha a kábítószer és a 
bűncselekmény  közti  téves  azonosítás  megszűnne,  anélkül,  hogy  ez  szükségszerűen 
elősegítené a drog legalizálását. Egy harmadik problémakör, amelyben szeretnék tenni 
valamit, de még nem tudom hogyan, a TV reklámok túlzott alkalmazásának a választási 
folyamatainkra  tett  torzító  hatása.  Mindhárom  területnek  van  egy  közös  vonása: 
torzulások és félreértések teszik bonyolulttá a problémát.

Ezen területek egyikét, a meghalás problémáját a szüleim halálához kapcsolódó 
nagyon személyes tapasztalataim okán választottam – mindkettejükért rajongtam, igen 
szerettem  őket.  Apám  1963-ban,  otthon  halt  meg.  Betegsége  terminális  volt.  S  bár 
beleegyezett  egy  operációba,  nem  igazán  akarta  túlélni,  mert  attól  tartott,  hogy  a 
betegség  és  az  operáció  kombinációja  veszélyezteti,  lerombolja  majd  személyes 
autonómiáját. Sajnos éppen ez történt. Az operáció után nem sok ideje volt hátra. Attól 
tartok,  akkor  én  már  lemondtam  róla.  Ott  voltam,  amikor  meghalt,  mégis  hagytam 
egyedül  meghalni.  Láttam őt,  de  nem voltam ott  az  ágya  mellett.  Másnap elmentem 
dolgozni.  Nem  beszéltem  apám  haláláról.  Valahogy visszautasítottam  a  haldoklását, 
egyáltalán nem vettem részt  benne.  Később olvastam Kübler-Ross-t  és  megtanultam, 
hogy fenntarthattam volna a kapcsolatot apámmal, ha akarom. Bárcsak előbb olvastam 
volna Kübler-Ross-t, biztosan fogtam volna apám kezét – szerettem őt. Fogalmam sem 
volt róla, hogy másképpen is lehet. Megbocsátottam magamnak tudatlanságom miatt.

Anyám  halála  nem  olyan  rég  történt.  A  Hemlock  Társaság  tagja  volt  és 
megvoltak  az  eszközei  a  saját  halálához.  Megkérdeztem,  szüksége  van-e  a 
segítségemre; felajánlottam, bár nem igazán volt hozzá kedvem. De segítettem volna, 
mert  úgy éreztem, hogy ezzel  tartozom neki.  A döntés pillanatában azonban mégsem 
akarta  elvenni  a  saját  életét,  és  én  örülök,  hogy  nem  tette.  Döntése  megadta  a 
lehetőséget  a  családnak,  hogy  összegyűljön  és  jelen  legyen,  amikor  ő  felkészül  a 
halálra.  Ebben az esetben fenn tudtuk tartani  a jó kapcsolatot  egészen végig.  Anyám 
megtapasztalta azt a Kübler-Ross könyvében is leírt élményt, hogy felsétál a mennyek 
kapujáig – és én elkísértem őt. Elmondta nekem, hogy attól félt, esetleg magával visz. 
Megnyugtattam,  hogy szilárdan  állok  ezen  a  földön,  úgyhogy nem kell  aggódnia.  A 
halála rendkívül pozitív élmény volt mindannyiunk számára – egyfelől azért, ahogyan ő 
mindehhez  viszonyult,  másrészt  azért,  ahogyan  a  család,  nem  csak  én,  de 
különösképpen a gyermekeim részt tudtak venni ebben.

Ennek a két személyes tapasztalatnak köszönhetem, hogy ráeszméltem, szükség 
van  a  halál-élmény  jobb  megértésére.  A  témában  tett  kezdeti  kutatásaimban 
segítségemre volt egy barát, Patricia Prem, aki szociális munkásként professzionálisan 
foglalkozott a haldoklással.  Ő hozta össze az embereket, akik segítettek megalkotni a 
„Halál Amerikában” projektet. Most ő a projekt tanácsadó testületének tagja, ugyanúgy 
mint  Susan Block (Harvard  Medical  Shool),  Robert  Burt  (Yale  Law School),  Robert 
Butler (Mt. Sinai),  Joanne Lynn (George Washington University), Velvet Miller (New 
Jersey State Department of Human Resources), David Rothman (Columbias College of 



Physicians  and  Surgeons),  William  D.  Zabel  (ügyvéd)  és  Kathleen  M.  Foley,  aki  a 
Memorial Sloan-Kettering Rák Központ fájdalomcsillapító részlegének a vezetője és a 
„Halál Amerikában” projekt igazgatója.

A  projekt  küldetése  a  haldoklás  és  a  gyászélmények  jobb  megértésének 
elősegítése,  egyben  a  halál  kultúrájának  átalakítása.  Ennek  értelmében  a  projekt 
támogatni  fogja  a  kutatási,  ösztöndíj-,  a  humán  és  bölcsészeti  tárgyak  terén  tett 
kezdeményezéseket,  valamint a gyógyellátással,  a közoktatással,  a szakmai oktatással 
és  az általános  politikai  irányvonallal  kapcsolatos  újításokat.  A projekt  működésének 
első  három évére  évi  5  millió  dollárt  biztosítottam.  A testület  két  feladat  ellátására 
fordította a pénzt: saját programjainak fejlesztésére és pályázatok kiírására. Az első fő 
program egyetemi  ösztöndíjak  alapítása.  Reméljük,  hogy kiváló  egyetemi  tanárok  és 
klinikusok válnak majd a projekt céljainak elkötelezettjeivé, őket szeretnénk támogatni 
a  haldoklók  ellátásának  új  modelljeit,  valamint  a  haldokló  betegek  és  családjuk 
ellátásával foglalkozó egészségügyi szakmák oktatásának új megközelítéseit kifejlesztő 
munkájukban. Az ösztöndíjasok – akik kettőtől három évig terjedő ideig kapják majd 
ösztöndíjukat a haldoklók ellátásának kritikus területeit kutató projektjeikért – a téma 
egyetemi vezetőivé válnak, követendő mintává, s ők lesznek az egészségügyi dolgozók 
eljövendő  nemzedékeinek  tanácsadói.  A  projekt  minden  évben  kiválaszt  majd  tíz 
egyetemi  ösztöndíjast.  Három  éven  belül  az  ország  orvosi  egyetemeinek 
egynegyedében meglesz a vezető tanár.

A  meghirdetett  programok  érdeklődési  területe  elég  széles  ahhoz,  hogy  a 
haldoklás  kultúrájának  minden  aspektusát  lefedje.  Egyaránt  magukban  foglalják  a 
haldoklás  és  a  gyász  etnográfiáját,  epidemiológiáját  és  történetét  az  Egyesült 
Államokban; a haldoklás és gyász fizikai, érzelmi, lelki és egzisztenciális összetevőit; 
a haldoklók és családjuk, barátaik új  ellátási  modelljét; külön oktatási  programokat a 
nyilvánosságnak  és  az  egészségügyben  dolgozóknak; valamint  a  kormányzati  és  az 
intézményi  politika  formálását.  Én  személy  szerint  remélem,  hogy  a  kutatás  és  a 
cselekvés aránya erősen az utóbbi felé fog billeni.

És most nézzük meg röviden, hogy mit is akarunk megváltoztatni és miért.
Kezdjük  egy  kisebb  dologgal,  a  projekt  nevével.  Hosszú  megbeszélések 

eredményeképpen  sikerült  a  szép  eufémizmusoktól  megszabadulnunk  és  egy  olyan 
névnél  megállapodnunk,  amely pontosan,  sőt  határozottan  fejezi  ki  célunkat:  „Halál 
Amerikában” projekt.  Amerikában,  az  örök  fiatalság  hazájában  megöregedni 
szégyennek, meghalni pedig bukásnak számít.  Napjainkban a halál,  mint  tabu téma a 
szex  helyébe  lépett.  Az  emberek  hajlandóak  szexuális  életük  legszemélyesebb 
részleteiről  beszélgetni  talk  show-kban,  de  nincs  mit  mondaniuk  a  haldoklásról.  A 
hallgatásnak e leplét  csak a minket elárasztó erőszak töri át.  Ölni – igen; meghalni – 
nem. Még az orvosok sem – sőt ők különösen nem – szeretnek a halálra gondolni. Egy 
nemrég megjelent, a HIV fertőzéssel foglalkozó orvosi kiadvány meg sem említi, hogy 
az  AIDS  halálos  betegség.  Javasolják,  hogy  intézkedjünk  a  gyerekek  védelmében, 
amikor  a  páciens  megbetegszik,  de  a  beteg  halálát  megelőző  időkről,  hosszú  távú 
tervekről  egy  szó  sem  esik.  Könnyebb  a  halálról  és  annak  megkönnyítéséről  szóló 
leírást  találni  a  századforduló  orvosi  szakkönyveiben,  mint  napjaink  terjedelmes, 
betegségek kezelésével és gyógyításával foglalkozó irodalmában. A betegség kezelésén 
– és nem a megelőzésen – lévő hangsúly megváltoztatta az orvostudomány gyakorlatát. 
Az  emberek  tovább  élnek,  négy-öt  betegséget  is  túlélve  haláluk  előtt.  De  az 
egészségügy  számlája  minden  betegséggel  nő.  Sikerünknek  más,  nem  várt 
következményei is lettek. Létrehoztunk egy olyan egészségügyi kultúrát, amely annyira 
elszánt  a  gyógyításban  és  az  élet  meghosszabbításában,  hogy  elfelejt  segítséget 



nyújtani  egy oly elkerülhetetlen  eseménynél,  mint  a  halál.  Egészségügyi  rendszerünk 
eme  gyengeségéhez  hozzájárultak  a  fejlett  technológiával  végzett  beavatkozások 
előnyei  is,  amelyek  –  orvosokat  és  betegeiket  egyaránt  becsapva  –  elhitetik  velünk, 
hogy az elkerülhetetlen szinte korlátlanul halogatható. A halál valósága és a résztvevők 
–  a  haldokló  személy,  az  orvos,  a  családtagok  –  érzékelései  közt  széles  űr  tátong. 
Közelebb  kell  hoznunk  a  kettőt  egymáshoz.  Az  orvosoknak,  akik  jól  ismerik  a 
betegséget,  meg kell  ismerkedniük a pácienssel.  Észre kell  venniük, hogy kizárólag a 
betegség  leküzdésére  és  az  élet  meghosszabbítására  koncentrálva  magára  hagyják  a 
haldoklót,  amikor  –  az  ő  szavaikkal  élve  –  már  nem  lehet  mit  tenni.  Meg  kell 
barátkozniuk  saját  haláluk  gondolatával  annak  érdekében,  hogy  megfelelő 
gondoskodást tudjanak nyújtani a haldoklónak.

Az emberek  nyolcvan százaléka  kórházakban hal  meg,  habár  a  legtöbb ember 
nem  tartja  erre  alkalmas  helynek  a  kórházat.  Ezek  az  intézmények  akut  betegségek 
kezelésére  vannak  felszerelve,  és  a  haldoklás  nem  betegség.  Nem  sorolható  be 
semmiféle  hivatalos  orvosi  rendszerbe,  nincs  finanszírozási  kategóriája,  amely 
lehetővé  tenné  a  kórház  és  az  orvos  számára a  visszatérítést.  Ha az  ember  kórházba 
megy meghalni, az orvosoknak találniuk kell rajta valamit, amit kezelhetnek, mondjuk 
tüdőgyulladást  vagy  dehidratációt,  különben  nem  vehetik  föl.  Csövekre  és  gépekre 
kapcsolnak,  és  egy  nem  megállapítható  állapotot  próbálnak  megállapítani.  Az  a 
kényszer,  hogy  az  egészségügyben  dolgozók  visszatérítésre  jogosító  diagnózist 
adjanak,  megváltoztatja  a  valóságot.  Az  orvosok  és  a  nővérek  az  élet 
meghosszabbításán dolgoznak, ahelyett hogy felkészítenék a pácienst a halálra. A békés 
halál  eszménye  megvalósíthatatlan  ilyen  idegenszerű  körülmények  között,  ilyen 
szélsőséges  feltételek  mellett.  Békés  halált  halni  sokkal  inkább  lehetséges  otthon, 
családi  környezetben,  amely  alkalmasabb  a  családtól  és  barátoktól  vett  búcsú 
szertartásának és kényelmének megvalósítására.

Szüleim mindketten otthon haltak meg. Anyám, miután elkísértem őt a mennyek 
kapujáig  és  jó  kezekben  hagytam,  elvesztette  az  eszméletét  és  még  hét-tíz  napig 
maradt,  mielőtt  meghalt.  Rendszeresen látogattam, hogy lássam, mutatkozik-e valami 
jele a kommunikációnak vagy az öntudatnak, de nem történt semmi. Otthon halt meg, 
mert  biztosítani  tudtunk  éjjel-nappal  jelen  lévő  nővéreket,  akik  gondozták.  Nem 
kényszerültünk anyagi eszközök hiányában arra, hogy kórházba vigyük, ahol az orvosi 
beavatkozás minden bizonnyal sokkal tovább tartotta volna őt valami élet és halál közti 
állapotban.  Pusztán  a  táplálásával  fölöslegesen  meghosszabbítható  lett  volna  a 
folyamat.

Az  embereknek  csupán  húsz  százaléka  hal  meg  saját  otthonában,  gondozó-
házban vagy hospice-ban. A hospice-ok azt a palliatív ellátást nyújtják, amely minden 
haldoklókat gondozó intézményben rutinszolgáltatás kellene, hogy legyen. A megfelelő 
gondozás  része  a  fájdalom  és  az  egyéb  tünetek  kezelése,  csakúgy  mint  a  páciens 
pszichológiai  és  spirituális  szükségleteinek  ellátása.  A hospice  szervezetek  orvosok, 
nővérek, szociális munkások és gyász-szakemberek csoportjait  alkalmazzák, hogy ezt 
az  ellátást  nyújtani  tudják.  De a  hospice  alternatívája  a  haldokló  betegek nagy része 
számára  sajnos  elérhetetlen.  Az  egészségügy  lehetőségei  korlátozottak.  Ennek 
következtében  a  legtöbb  hospice  program  otthoni  ellátásban  részesíti  a  haldoklót,  a 
felügyeleti  időt  napi  négy  órára  korlátozva.  Ilyenkor  szükség  van  egy  olyan 
családtagra,  aki  nem  dolgozik,  aki  fizikailag  képes,  és  kész  is  vállalni  a  gondozás 
felelősségét a hátralévő időben.

Az  ezen  észrevételekből  következő  javaslatok  nyilvánvalóak.  Először  és 
mindenekelőtt:  az  orvosoknak,  nővéreknek  és  egyéb  egészségügyi  dolgozóknak  jobb 



képzésben  kell  részesülniük  a  haldoklók  gondozása  terén,  főképpen  a 
fájdalomcsillapítás  témakörében.  Az  egészségügyi  dolgozóknak  –  a  haldoklással 
esetleg együtt járó – pszichológiai, érzelmi és egzisztenciális szenvedések enyhítésével 
foglalkozó  képzésen  szintén  részt  kellene  venniük.  A fizikai  fájdalom az,  amitől  az 
emberek a haldoklással kapcsolatban leginkább félnek. Egy haldokló, akinek fájdalmai 
vannak, semmi másra nem tud gondolni,  nem marad ereje, hogy megbéküljön a halál 
gondolatával,  áttekintse  életét,  rendezze  a  dolgait,  hogy  elbúcsúzzon.  Ezért  a 
fájdalomcsillapítás  az  első.  Az  orvosok  gyakran  alulgyógyszerezik  pácienseiket  attól 
való félelmükben, hogy kábítószer-függővé teszik őket. Másodszor: a kórházaknak ki 
kell  fejleszteniük  és  el  kell  fogadniuk  egy  minden  részletre  kiterjedő 
társadalombiztosítási kategóriát a terminális ellátásra vonatkozólag. Ezzel az egyetlen 
változtatással sokkal közelebb kerülnénk annak a képmutatásnak a megszüntetéséhez, 
amely  most  a  haldoklók  kórházi  ellátását  körülveszi,  és  az  orvosok  s  nővérek  is 
szabadabban  nyújthatnának  olyan  ellátást,  ami  nem  a  technológiától  függ  –  olyan 
egyszerű  tettekkel,  mint  a  haldokló  személyre  való  odafigyelés,  kezének  fogása, 
meghallgatása  és  vigasztalása.  Harmadszor:  növelnünk  kell  a  hospice  szervezetek 
elérhetőségét  a  terminális  állapotú  betegek  számára  a  felvételi  megkötések 
megszüntetésével és a támogatási rendszer erősítésével. Meg kellene fontolni az olyan 
törvényeket,  amelyek  a  közvetlen  rokonra  bízzák  a  döntést  az  életfenntartó  orvosi 
beavatkozások kérdésében olyankor, amikor a páciens kívánságát nem ismerjük. Talán 
kormányzati  feladat  lenne  a  családtagok  oly  mértékű  anyagi  támogatása,  hogy  a 
haldoklót a legkevesebb kiadással otthoni ellátásban tudják részesíteni. S ez még csak 
a  haldoklással  kapcsolatos  kultúra  átalakításának  néhány  megközelítése,  melyet 
projektünk az elkövetkező hónapokban fel fog deríteni. Mennyibe fog mindez kerülni? 
Meg tudjuk-e valósítani a haldoklók illő gondozását?

Jelenleg az Egyesült Államokban évente 2.2 millió ember hal meg. A rákban és 
AIDS-ben  elhalálozók  számának  növekedésével  és  a  születések  egyre  csökkenő 
arányával  ez  a  szám  gyorsabban  fog  növekedni,  mint  a  populáció.  Ma  minden 
nyolcadik amerikai 65 éves vagy ennél idősebb. Harminc-negyven éven belül minden 
ötödik ebbe a korcsoportba fog tartozni.  A 65 évet megélők átlagos életkora 81 év a 
férfiak,  és  85  év  a  nők esetében.  Az aggodalom arra  irányul,  hogy az  idős  haldokló 
emberek fel fogják emészteni a nemzeti vagyont. A legtöbb félelemhez hasonlóan ez is 
egy képzelt mítoszon, azon a népszerű véleményen alapul, miszerint az idős, terminális 
állapotú  páciensek  a  haláluk  előtti  rövid  időszakban  az  anyagi  források  hatalmas 
összegeit  fogyasztják  el.  Igaz,  hogy az  egészségügyi  kiadások  egészének  csaknem a 
fele életünk utolsó hat hónapjára esik. De az is igaz, hogy a 80 évnél idősebb emberek 
esetében  az  utolsó  év  egészségügyi  kiadásai  alacsonyabbak,  mint  a  fiatalabb 
korcsoportoknál.  Az  erőszakos  élet-meghosszabbító  beavatkozások  –  melyek 
esetenként  a  páciens  akarata  ellenére is  megtörténhetnek – sokkal  drágábbak,  mint  a 
haldoklók  rendes  gondozása.  Eljutunk  így  az  igen  vitatott  témához:  az  orvosi 
segítséggel történő öngyilkosság és az eutanázia kérdéséhez.  Ez a haldoklás  egyetlen 
olyan  aspektusa,  amely mindenhol  jelen  van  –  a  televízióban,  nyilvános  fórumokon, 
újságok  főcímében,  és  komoly cikkekben.  Oregon  államban  elsőként  szavaztak  meg 
nemrég  egy  törvényt,  amely  feloldja  az  orvosi  segítséggel  történő  öngyilkosság 
tilalmát.  Olyan  anya  fiaként,  aki  a  Hemlock  Társaság  tagja  volt,  és  mint  Platon 
Phaedrájának ismerője csak támogathatom ezt. De hangsúlyoznom kell, hogy a magam 
nevében, és nem a  „Halál Amerikában” projekt testületének képviselőjeként beszélek. 
A testület egyes tagjainak más az álláspontja, és a testület, mint egész szeretne tisztán 



látni  az  ügyben,  mert  érezzük,  hogy  még  sok  mindent  kell  tenni,  mielőtt  Pandora 
szelencéjét kinyitnánk.

Ahelyett,  hogy  az  orvosi  felügyelettel  végzett  öngyilkosság  és  az  eutanázia 
vitájába  keverednének,  ezek  az  emberek  inkább  az  egészségügyi  dolgozók  képzését 
támogatják,  hogy  azok  képessé  váljanak  a  haldoklók  emberi,  könyörületes 
gondozására,  beleértve  a  tökéletesebb  orvos–páciens  kommunikációt,  a  páciens-
központú ellátást, a megtartó vagy visszavonuló kezelésről hozott jobb orvosi döntést, 
és  a palliatív gondozás elméletében és gyakorlatában való jártasságot.  Mint a projekt 
alapítója,  megbízom ítéletükben.  Hiszek a személyes autonómiában; hiszem, hogy az 
embereknek  szabadon  kellene  dönteniük  saját  végükről.  De  azt  is  tudom,  hogy  az 
eutanázia legalizálása beláthatatlan következményekkel járna, visszaélésekhez vezetne. 
Az ügyet óvatosan kell kezelni, de belátom, hogy nem ez a projekt elsődleges feladata. 
Nagyon kevés terminális állapotú beteg élne a lehetőséggel, még ha legalizálnák is az 
eutanáziát. Elvégre anyám is visszautasította a segítségemet, és örülök, hogy így tett. A 
„Halál  Amerikában” projekt  az  emberek  nagy  többségével  foglalkozik,  akik  nem 
akarnak  orvosi  segítséggel  öngyilkosságot  végrehajtani,  és  igen  nagy  feladat  áll 
előttük.

Befejezésül hadd mondjam el önöknek, hogyan békültem meg én a saját halálom 
gondolatával  –  amire  olyan gyakran  gondoltam fiatal  koromban.  Éveket  töltöttem az 
erről való gondolkodással. Abból a megfigyelésemből kiindulva, hogy a gondolatok és 
a  tények között  mindig  eltérés  van,  arra  a  következtetésre  jutottam,  hogy a  halálom 
gondolata az, amit nem tudok elfogadni, mivel ez az öntudatom teljes elutasítása lenne. 
A halál  ténye,  amikor  közeledik,  sokkal  inkább elfogadható  lehet,  különösen  ha  egy 
hosszú  élet  végén  jön.  Az  a  meglátás,  hogy  az  eszme  és  a  tény  nem  ugyanaz, 
elviselhetőbbé  tette  a  gondolatot.  Biztos  vagyok  benne,  hogy  nem  találnám 
meggyőzőnek az érvelést, ha itt és most kellene szembenéznem a halálom tényével, de 
mint gondolat meggyőző és vigasztaló. Kíváncsi vagyok, önökre is ilyen hatással van-
e, amikor először hallják. Amint az emberek megbékülnek a halál gondolatával,  mint 
az  élet  egyik  tényével,  az  orvosi  segédlettel  végrehajtott  öngyilkosság  és  a 
szükségtelen orvosi beavatkozások kérdése jelentőségét veszti  majd. Ez – reményeim 
szerint  –  az  egyik  út,  melynek  mentén  törekvéseink  befolyásolni  fogják  a  haldoklás 
kultúráját.

Fordította: Szikra Ágnes


