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É.let a halól előtt

Fontos, hogy szépen éljünk, de nem kevésbé fontos, hogy végül nyugodtan. rnél
tésággal búcsúzzunk az élettől. A halál az élet próbája. Elsősorban a saját halá
Junkkal való szembenézés, de az is, hogy mílyen választ adunk mások, a hozzánk
közelállók halálára. Vannak, akik negyven-ötven évet, vagy még többet is meg
élnek anélkül, hogy találkoznának betegséggel, hadádlal. s az életük hirtelen sza
kad meg. A próbatétel azonban kevés embert kerül el. Az embertársaink halá
lával kapcsolatos magatartásunk kétirányú lehet: a veszteség elfogadása, a -bele
törődés, illetve a krítíkus időszakban a haldoklónak nyújtott segítség. Számos
probléma merül fel ezzel összefüggésben: megmondjuk-e a betegnek. hogy álla
pota válságos, vagy titkoljuk el előle; ha választási lehetőség van. kórházban
vagy otthon ápoljuk-e; milyen segítséget nyújthatunk a haldoklónak.

Legtöbbször, mivel nem gondolkoztunk a kérdéseken, a hagyományos választ
fogadjuk el: világért sem sejtetjÜJk a beteggel, hogy gyógyulására kevés a kilátás,
vidám arcot mutatunk előtte, igyekszünk a lehetőség szerint mindent megadni

.neki, megpróbáljuk magszerezní az orvosok, ápolónők [óíndulatát - és míután
mindettől- testileg-lelkileg kimerültünk, igyekszünk menekülni a beteg közeléből.

. akinek a 'gondozását természetesen csak kórházban tudjuk elképzelni. Hogy az
után mi történik tovább, az a körülmények szerínt alakul. Lehet - ha elég sokáig
tart a betegség -, hogy végül el tudjuk fogadni a megváltoztathatatlant, és meg
értjük azt is, a betegnek mi a legjobb. Sajnos azonban az ellenkezője gyakoribb.
Az ember hajlamos arra, hogy 'kerülje ezt fil témát: a halálról nem illik beszéllni.
a halálra jobb nem gondolni. így aztán készületlenül ér bennünket a magunk
halála, de- a szeretteínké is. Ennek pedig az a szomorú következménye, hogy
amikor végleg eltávozott, akit szerettünk, vagy akiért felelősséget éreztünk. akkor
döbbenünk rá, mulasztást követtünk el, olyan mulasztást, amit már nem tehe
tünk jóvá.

Erre a feladatra' készít elő a svájci származású amerikai .pszichiáternő, Dr.
Elisabeth Kübler-Ross könyve a "Haldokolókkad beszélgettünk". A kötet az Egye
sült Allamöikban nyolc kiadást ért meg, s megjelent német. francia, holland. finn.
svéd, olasz, spanyol és japán' nyelven is. A szerzö, egy amerikai ideggvógvászatí
központ Igazgatója, így ír az előszóban; "Nem akarok tankönyvet írni a haldokló
betegekkel való bánásmódról. sem pedig lélektani értekezést a haldoklókról. Egy
szerűen egy új és fontos Iehetőségről szerétnék beszámolni. Néhány súlyos beteg
történetét hozom nyilvánosságra és idézem szavaikat, amelyek küzdelmeíkről,
reményeikről és csalódásaikról szélnak. Remélem. hogy ez a beszámoló arra biz
tat majd másokat is, hogy ne térjenek ki a .reménytelen' elől. hanem meníenek
elébe, mert az élet utolsó óráiban nagvon sokat segíthetünk embertársaínknak."

Az idős betegek sorsa már önmagában véve is. elég szornorú: nemcsak fogyat
kozó testi erőikkel kell számolniuk. hanem az egyre nyomasztóbb, félelemmel
terhes egyedülléttel is. A haláltól való félelem még a betegség jelentkezése előtt

is kínozza őket. Mi az alapja ennek a félelemnek? Az ember tudat alatt örök
életre számít, testi értelemben is. Valamennyien sokszor öntudatlanul is tiltako
zunk az ellen a gondolat elüen, hogy életünk véget érhet. A halá: tudatalattink
ban valami nagy bűnhöz kapcsolódik;" amelyért bűnhődnünk kell. De ez a reakció
is változó: különböző kultúrák külöruböző választ adnak erre a kérdésre, Köz.is
mert, 'hogy például a természethez közel élő emberek mennyíre mugától értető

dőnek fogják fel a halált. Nyugodtan ellbúcsúznak hozzátartozói k tól. szornszédaík
tól. tanácsokat .adnak, rendelkeznek, és mivel lelkükben elfogadták a halált, halál
tusájuk is könnyebb. Csak attól szerivednek. ha nem otthon, hanern kórházban
kell meghalniuk.

Természetesen szükséges a kórház a gyógyítás, az életmentés '-"rdekében. de
az kétségtelen, hogy sívárabbá, nehezebbé teszi a halált, Ha a beteg otthon, csa
ládja körében van, könnyebb a helyzete a haldoklónak is és a' családnak is.
A megszekott környezet nem terheli meg annyira az alkalmazkodással, családja
Jól ismeri szokásait: " ... a tűzhelyen fövő leves illata felkelti az étvágvát, és né
hány kanál étel elfogyasztása kellemesebb és hasznosabb, mínt az infúzió - 01-
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vassuk Kübler-Ross könyvében.· - Nem az infúzió és nvugtatók ellen beszélek,
Vidéki orvos koromból tudom, hogy ezek elkerülhetetlenek. De azt is jól tudom,
hogya türelem, egy jól ismert, kedves kéz és a magszekott ízek többet érnek,
mínt száz üveg intravénásan beadott gyógyszer." Talán éppen azért lett olyan
elrettentő a halál gondolata napjainkban, mert a kórház velszemélytelenítő légkö
rével kapcsolódik össze. Az elhagyatottság, a személytelen bánásmód már abban
a percben elkezdődik, amikor a beteget, megszekott környezetéből kiszakítva,
kórházba szállítják. Aki ezt valaha átélte, sosem felejti el. mílven volt. amikor
hordágyra f'ektették. és a rnentőautó üvöltő szírénákkal a kórházba rohant. vele.

"A mentőszállítás a hosszú szenvedés első álJornása. Az egészséges ember
is nehezen viseli el a felvételi szoba lármáj-át, vakító ténvét _. írja továbbá a
szerző. - Ilyenkor a takaró alatt fekvő betegre rá kelll mosolyogní, meg kell fogni
a kezét és türelmesen kell felelni a kérdéseire. Gyakran nem vesszük figyelem
be a súlyos beteg önmagával való rendelkezésí e iogát, amikor nélküle, felőle dön
tünk, de legalább gondoljunk arra, hogya betegnek is vannak érzéseí, yéleménye
és mindenekelőtt joga ahhoz, hogy meghallgassák A kórházba szállított beteg
azonnal bekerül a kórház gépezetébe: nővérek, ápolók, orvosok sürgölődnek körü
lötte, vért vesznek tőle, EKG-t készítenek, a röntgenasztalra fektetik. Elkezdik
tárgyként kezelni: gyakran a kívánsága ellenére történnek a dolgok. és ha tilta
kozik, nyugtatókkal hallgattatják el. Lehet, hogy könyörög, hagyják békén, de
helyette infúziót, transzfúziót kap, - ami orvosilag éppen szükségesnek mutat
kozik. Arra Vágyik, legalább álljon meg valaki egy pjllanatra az ágya mellett.
hogy valamit mondhasson vagy kérdezhessen - ehelyett tízen foglalkoznak vele.,
de csak a pulzusával. . vérnyomásával. belső szerveínek funkciójával. nem pedig
az ő személyíségével. Mindez a megmentése érdekében történik: ha majd 'túljut
az életveszélyen, elkezdhetünk a személyes kívánságaival is törődni, ezekben JiZ
órákban, napokban erre egyszeruen nincs idő. Legalábbis ezzel indokoljuk meg
a személytelen. gépies sürgölődóst a beteg körül - de lehet, hOIIT a valóság
egészen más. Lehet, hogy csak így tudjuk elviselni az agg,ódást és a rossz érzést.
amit a súlyos vagy reménytelen álílapotban levő beteg kelt bennünk? Azért foglal
kozunk a vérnyomásával és más konkrét ténnyel, mert nem akarjuk látni a- fenye
gető halált, ami annyira rémítő, hogya tekintetünket a szenvedőareról inkább
a müszerek felé fordítjuk, - nem utolsósorban azért. mert ez az arc a saját
tehetetlenségünket és saját halandóságunkat idézi fel."

Dr. Kűbler-Ross fi.gyelll).ét egy baleset következtében teljesen megbénult beteg
gel való problémák hívták fel a haldoklókra. illetve az idült betegségben szenve
dőkre. A beteg huszonöt éves fiatalember volt. akit csak légzőkészülékkel lehetett
életben 'tartaní. A készülék miatt beszélni sem tudott, de kezelőorvosa ÚIIT érezte,
rnélységesen elégedetlen a kezelessel és ápolássel. csalódottság és' harag árad
belőle. A pszichiáternőhöz fordult. Az orvosnő javaslatára a kezelőorvossal ezvütt
a beteg jelenlétében próbátkoztak a konfliktus feloldásával. A beteg, bár beszélni
nem tudott, mégis kifejezésre juttatta, hogy elégedett, amiért őt is bevonják a meg
beszélésbe, Hogy- panaszait közölhesse. a légzőkészüléket néhány percre meJtlazí
tották. így a beteg tudott néhány mondatot szólni. A visszafojtott érzelmek árja
tört· fel belőle. Eírnoodta, nem' a haláltól fél, hanem attól, hogy így kell élnie,
és kérte az orvost, "ha már annyi fáradsággal megmentették az életét, segítsenek
abban, hogy az elviselhető legyen a számára". ElmOndta, hogy valóságos pánikba
esett amiatt, hogy semmilyen módon, sem szóban, sem írásban nem tudja közölni
érzéseit, kívánságait. A néhány perces megkönnyebbülésért és az orvosok igye
kezetéért rendkívül hálás volt. Közösen elhatározták, hogy az ilyen "beszél·getése
ket" rendszeresi tik, a beteg kívánságaít figyelembe veszik. A következő beszél
getés alkalmával örömrnel hallotta Kübler-Ross, hogya beteg már olyan gondola
tokkal foglalkozik, hogy időnként hazalátogat. sőt, ha ez a légzőkészülék szállítá-
sával és külön ápolónővel megoldható, rövid időt tölt a tengerparton. '

A szerzőt a kérdés behatóbb tanolrnányoaására azzal a négy teológiai haU
gatéval való találkozás indította, akik az emberi élet· idős korban jelentkező

válságának okairól írtak disszertációt. és a kórházban gyűjtöttek anvagot. Az
orvosnő segítségükkel valósította meg. Dégi tervét: egy általános orvos. egy ideg
orvos és egy lelkész, valamintápolónők és szociális gondozék. teológusok és OrvO6
tanhallgatók közreműködésével csoportot szervezett, amely rendszeresen látogatta
a kórházban fekvő haldoklókat és súdyos :betegeket. Bálr'a kezelőorvosok részé
ről a terv ellenkezésse-l találkozott, de Kübler-Ross doktörnö csoportja - vagy
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ahogy nevezték. ,,szenúnariuma" - minden esetben hasznoona:k ·bizonyult. A be
tegek, az orvosokkal és a hozzátartozókkal ellentétben. nem tiJltakoztak a beszél
getések ellen, és még a valóban &lllYOS állapotban lév6 betegek is felélénkültek
félórai besZél:~I. NyiJl.:ván éppen azt adták a betegeknek, aminek hiányától
a kórházben a legjobban szenvedtek: figyelmet fordították a go.ndolataiikra és ér
zéseikre, kikér'télk a véleményüket, érdeklődteik a kívánságaik iráne engedték.
hogy nyíltan besaJéljenek köZelgő haWukról.

Az itt következi) aplasiás anaemiában szenved6 tízenhét éves lánnyal folytatott
be.!mMget:ésb6l kiderül, hogya betegek szerint jobb, ha ismerik az iga:zsáiot.
egés2Bégük .valódi állapotát.

ORVOSNO: Mondja el, kérem a csoportnak; mióta beteg, és hogyan kezd6dött
a _betegsége?
BETEG: Hirtelen tört ki. Egy szomszédos faluban voltam valami~yen egyházi
ünnepélyen. Utána az iskola épületében ebédeltünk. Hirtelen er6s hidegrázást kap- ,
tam, és heves fájdaJmat éreztem a ba!! oldalamon. A pap házába vittek és lefek
tettek. A fájdalom fokozódott. Orvost hívtak, aki vakbélgyulladásra gyanakodott
és kórházba akart küldeni, de ekkor magátóll megszűnt a fájdalom. Alaposabban
megvimgá}tak és 82Jt mondták, hogy nem vakbél. Akkor hazamentem. Néhány
hétig minden rendben volt, iskolába is jártam.
ORVOSNO: Mit gondolt, mi baja van?
BETEG: Foga,lmam gem volt róla. Egy idő m1Íliva ujra rosszul lettem. elájultam
és leestem a lépe&6rő1. Háziorvosunk azt mondta, hogy vérszegény vagyok és k6r
h\ízba utalt. Transzfúzió1: kaptam. Ismét erős fájdaamaim'vdItak. ElŐSlJÖr 82Jt gon
dolták. hogy a lépemmel van ~j. és el akarták távol~tani. Véelll dr. Y.-nai! kon
zUltáltalt, így kerültem a k!liniká'l"a tiznapos ~vi1JSgáilásra. Oja.bbröntgenfelvéte
leket készítettek, és végülmegállapították, hogy aplasiás anaemiám van.
ORVOSTANHALLGATó: Mikor volt ez?
BETEG: Május közepén. Megmoodták nekem, míről van SZÓ, de azt mondták,
hogy nem veszélyes. .
ORVOSNO: Azt mondták, hogy nem veszélyes?
BETEG: Igen. A &Zü1eim mondták meg az iglaZat. Azt ·kérdezték. akarok-e mindent
tudni. Azt feleltem; hogy igen. Ekkor megmondták.
ORVOSNO: Hogyan fogadta a körtJést?

BETEG: El69zör nem tudtam, hogy fogom elviselni. Aztán arra gondoltam. hQflY
Isten küldte rám a betegséget, 'mivel olyan hirtelen betegedtem meg, és addig
mindig egészséges voltam. Arra gondoltam, hogy Isten kezében vagyok, és nem
kell félnem. Ezt azóta is érzem, ez tartotlta bennem a Ielket,
ORVOSNO: Nem levert néha?
BETEG: 'Nem.
ORVOSNO: Nem gondolja, jobb lett volna, ha nem a szüleitől, hanem az orvo
soktól tudja meg a valóságot?
BÉTEG: Nem, nagyon örülök, hogy ők mondták meg,
ORVOSTANHALLGATÚ: Megváltomtlt-e a személyiség)e azóta?
BETEG: Igen, mindig több emberrel tudok jó kapCSolatot tartani. LátogaJtom a
betegeket és segítek nekik. Ha az emibemek valami baja van, jót tesz, ha embe
rékkel bl$zélhet.
HALLGATO: Ogy találja, hogy' a környezete, csa1ádtagjai és barátai is másképp
viselkednek ÖDnel?
BETEG: sokkai1 közelebb kerültem a hozzátartozóimhoz. A bátyámmal mindig
ls jól megértettük egymást, ő tizennyol<: éves, én tizenhét. csak tizennégy hónap
van köztünk. A nővéremmel is mindig ~on jóban voltunk, ez most még. foko
zódott, a testvéreim és a 'Szüleim is nagyon iCözel kerültek egymáshoz. Jobban
tudok velük beszélgetni.
ORVOSNO: Hogy élt, mielőttmeebetegedett?

BETEG: Nagyon szerettem csatangOlni,sP<>r1x>lni és SZÓ1"ll1a'mli.
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HALLGATO: Ha vísszagondol, nem lett volna jobb. ha a szülei még várnak az
zal, hogy megmondják az igazat1
BETEG: Nem, ÖI.'i1lök. hogy Hyen hamar megtudtam. S6t, azt hiszem, a legjobb
lett volna, ha az első perctől kezdve tudok arról. hogy ebből a betelllSégbc51 nem
gyógyulok meg.
ORVOSNO: Gondolja, hogy jó. ha mí, orvosok a halálos betegekkel nrl1:tan be
szélünk az elkövetkezendőkről1 MHyen tanácsot adna, ha azt kérdeznénk, hogyan
segíthetünk a betegeken 'r
BETEG: Vannak orvosok, akik bejönnek a szobába.. körülnéznek és azt mondják:
"Na, hogy va,gyunJt ma1" - vagy más süleüenséget. AZ embert bosszantja. hQJty
azért, mert beteg, így beszélnek vele. Ez azértseriJ. jó, mert ha az ember Myen
viszonyban van az orvossal, már el6re fél a látogatásáJtól. Ha az orvos barátságos.
és emberi, az nagyon sokat segit.

A beszélgetések alapján Dr. KÜlbler-Ross arra a me~désre jutott. h~y a
betegekhaláHad kapcsolatos reakciója több fázison megy át. Az elsó sza/Qasz el
zárkózás a halál tudomásulvétele elóI. Az. elsó reakciója minden betegnek, akár
köZÖltek vele az igazságot, akár maga jött rá, kőrillbelűl igy. fejezhető ki: .,Nem.
ez nem lehet ígaz!" Votlt olyan beteg, aki inkább azt tételezte fel, ho$W a rönt
genfelvételet elcserélték. és ragaszkodott új felvétel elkéS'zítéséhez. Különösen azok
reagálnak ilyen mödon a halál gondolatára, akikikel minden bevezetés nélkül Iili..
zölték az igazságot. A tudomásu~ nem vétel védekezési reakció a .beteg rémJér61;
ütköző, amelyet a beteg önmaga és az ijesztő diagnózis kÖZlé ékel. Az volt az ér
dekes, hogya betegek olyankor is készek voltak a halál kérdé3éről beszélni,
amikor az orvosok szerínt még nem álltnpgyon közel h07Zájuk a halá}. A tapasz
talat szerint lélektanilag is jobb akkor beszélni erről, amikor a halál még ..több
rnérföldnyí" távolságra van, mint amikor már a küszöbön áll. A család számára
iselőnyÖlS, és a beteget is megnyugtatja, ha még teljes szellemi képessége! bir
tokában lehet vele megbeszélni a családban jelentke7JÓ problémákat. Egyébként
ez a szakasz, amikor a halál tudatát a beteg el akarja hárítani. csak rövid. át-

• meneti jellegű. A kétszáz beteg között, akikkel- a csoport tagjai foglalkoztak, mind
össze három akadt, aki míndvégíg tiltakozott a halál tudomásulvétele eMen.

A második szakasz a harag. Az első reakci6t, amit így fejezhetünk ki: "Nem,
velem ez nem történhet meg!". k~eti a második, amikor már a beteg önmaga
el6tt sem ti1Jkolja, hogy tudja, most rajta a SOI\ Ennek a szakasznak az érzelmei
harag, lázadás és irigység. Egyetlen kérdé; az ur8ilikodó: "Miért éPPen nekem
kell meghalnom?" Dr. G. fogalmazta ezt meg egy bes:zJélgetés során: "Gondotlom,.
hogyahelyemben mindenki valaki másra gondol és azt kérdezi: Miért nem 61
Ez nekem is többször megfordult a fejemben. Itt van Példáw egy ember. akit
gyermekkorom óta ismerek, nyolcvankét éves. és amennyire egy halandó meg
ítélhetí, semmi haszna sincs már a világban. - reumás, nyomorék, pi~. igazán
senki sem szeretne a helyében lenni. Mindig ez a kérdés tör fel bel61em: Miért
nem az öreg George?"

Ebben a stádiumban nehéz dolga van a családtagoknak és az á!Polószemé!y
zetnek. mert a betegnek saját .sorsa felett érzett haragla. rájuk zúdul: Az orvosok"
nem érnek semmit, nem tudják, milyen vimgálatO'kat kellene elvégezni, és rní
lyen diétát kellene előírníuk. A beteget feleslegesen ott tartják a kórházban, és
semmibe veszik kívánságait. Megengedik, hogy kellemetlen szobatársat kapjon.
pedig a betegnek legalább egy kis nyugaJomhoz joga lenne, és így tovább. Az
ápo161fóknek is kijár: ha fel akarja rázni a prárnát és kisimítani a lepedőt, a beteg
azt mondia, hogy 'soha nem hagyják nyugton; ha kimegy. azonnal szól a cse~6:

mái' igazán megigazíthatnák az ágyát. A család látogatásait örömtelenül ' várja.
a hozzátartozók számára valóságos lidércnyomás a talélkozás, amit könnyekkel
és búntudaittaa fogadnak, s elhatározzák. ezentúl ritkábbaIl látogatják:, ha a jelen
létük ennyire idegesíti. Ahová csak néz a beteg, mindenütt haragra talál. okot.
A tévében vidáman táncoló fiatalokat lát, míg ó a.lig tud megmozdulní az ágyban;
a rádió katasztrófákról ad hírt, és az ó tragédiájálr61 kÖ1Jben elfeledkeznek. Nem.
ezt nem engedheti I & mind hangosabb lesz, egyre újabb kivánságokkail ~ép fel,
panaszkodik és mintha azt mondaná: ,,Ne felejtsétek el. még élek! Még hallat
hatom a hangomat! Még nem haltam meg!" Ha megértésre talál. ha időt és fi
gyelmet szentelnek neki. megnyugszik, és nem lesz annyira követe16dző. Rájön,
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· hogy szívesebben néznek be hozzá, ha nem dühkitörésekkel fogadja áoolóit és
látogatóit. De a 'betegnek sokszor valóságos oka is van a türelmetlenségre. Volt
egy férfi, aki dühösen szidta az ápolónőt, rnert az az ágya ráesát míndíg fel
húzta, ezáltal úgy érezte magát, rnmtha koporsóban feküdne, és megtagadta azt
a kívánságát,hQgy néha ültesse ki az ágy szélére. Az ápolónő azzal védekezett,
hogya rács felhúzására szükség van, különben félő, a, beteg kiesik az ágyból.
Valójában a beteget míndenáron nyugodtan akarta tartani, hogy a szoba sarkába
vonulva olvashasson. Egy másik betegnek nem teljesítették azt a kívánságát, hogy
a kórterem ajtaját hagyják nyitva. Nagy türelemmel és figyelemmel azonban át
lehet segíteni a beteget ezen a fázison is.

A harmadik szakasz az alkudozás. A harmadik, rendszerint csak futó idő

szak, kevéssé ismert, de a beteg számára nagyon fontos periódus. Ha nem ért
célt sem azzal, hogy nem ismeri el a tényeket, sem pedig a .körnvezetére zúdított
dühkitörésekkel, megpróbálkozik egy harmadik módszerrel : az elkerülhetetlent
valamiféle alkudozással próbálja kitolni. Olyasféleképpen. ahogy a gyermek ön
ként vállalja valami munka elvégzését, hogy érte különös engedményt csikarfon
ki a felnőttől: "Ha egész héten jó leszek és minden este eltörölgetek, akkor elme
hetek a kírándulásra?" A halálos beteg ugyanezt a taktíkát alkalmazza. és reméli,
hogy jó magaviseletéért jutalmat kap. Fő kívánsága míndíg egy ikis haladék, egy
pár nappal, hónappal meghosszabbított élet, de lehetőleg fájdalmak és panaszok
nélkül. Az egyik betegnek, egy operaénekesnőnek, akinek rosszindulatú daganat
nőtt az állkapcsán. mínderi vágya az volt, hogy még egyszer szlnpadra léphessen.
Amikor megértette, hogy ez lehetetlen, élete Iegmegrendítőbb produkcióját adta
elő: a "szeminárium" résztvevői előtt énekelt. Ennek a szűk körű közönségnek
beszélt páJyájáról, sikereiről és tragédiájáról. Most csak azt kívánta, hogy még
egyszer, utoljára énekelhassen. mielőtt a sugárkezelés. miatt ki húzzák a fogait.
- Egy másik asszonyt tűrhetetlen fájdalmakkal szállítottak kórházba. A'Handó
Injekciókkal tudták csak fájdalmait csillapítani, ezért erősen a kórházhoz kötő
dött. KÖZJben egyik fia esküvőre készült, és az anyának csak egyetlen kívánsága
volt, hogy az esküvőn részt vehessen. Az orvosok erőfeszítéseivel,és némi önszug
geszttóval sikerült is elérni, hogy néhány órát fájdalom nélkül tudjon eltölteni.
Az esküvő előtt egy ragyogó, elegáns, örömtől sugárzó asszony hagyta el a kIi
níkát, akiről senki sem sejthette volna valódi állapotát. Amikor kimerülten. de
boldogan visszatért, már messziről kiáltotta az orvosnő felé: "Ne feleitse el hogy
még egy fiam van!" . . .

Sokszor fogadja meg a halálos beteg, hogy ha meggyógvul, életét az Isten
szolgálatának szenteli. Ezek 'az alkudozásole rendszerint titkosak, legfeljebb a
gyóntató tud róla. Az Igérgetések lélektaní eredete az, hogya beteg úgy érzi, bűnei

miatt sújtja a 'betegség. Az említett csoportrnunkában lelkész is részt vett, aki
a betegeket az ilyen' aggodalmaiktól meg tudta szabadítani. Ebben a szakaszban
tehát leülönösen fontos, hogy a beszélgetések folyamán megnyugtassuk a beteget,
és ha hivő, a lelkipásztor gondjaira bízzuk.·

A negyedik szakasz a depresszió. Amikor a halálos beteg már nem tudja
tovább tagadni állapotát és egyre újabb beavatkozás, hosszú kórházi tartózkodás
válík.i szüleségessé, a beteg rníndíg elesettebb lesz és már nem tud többé veszte
ségei . felett napirendre térní. Ez a veszteség többféle lehet: a mellrákban szen
vedő beteg megváltozott külseje. rníatt bánkódik; a m~rákkaloperált beteg nem
érzi magát teljes értékű nőnek; az operaénekesnőt ké égbe ejtette az a kilátás,
hogy arca eltorzul és művészetéről le kell mondanía, s b. de ez csak egy része a
nyugtalanság és szomorúság okainak. A betegségnek még a betegségbiztosítás mel
lett is vannak anyagi kihatásai, ha más nem, a fizetés és táppénz közötti különo
ség, vagy. az esetleges mellékkereset kíesése. Ennél is kínzóbb azonban az az aggo
dalom, amit anyák és feleségek a családjuk sorsáért éreznek. Ha az anya beteg',
a gyermekeket esetleg idegenek veszik gondozásba, De ne felejtsük el, hogy a
világtól való közeli búcsú fájdalma is a betegre nehezedik. Egy· kis átérzéssel
felismerhetjük a depresszió okát. az indokolatlan szégyenérzést és a bűntudatot 
amit tehetetlenségük míatt éreznek ....:., megértésünkkel enyhíthetjük. Jólesik a méh
operácién keresztülment betegnek, ha egy, a nőnek szóló bókot mondunk neki,
vagy ha a mellmútétes figyeimét felhívjuk a műtét nyomai eltüntetésenek lehető

ségére. Nagy segítséget jelent, ha valaki megoldja a háztartás átállításának prob
lémáját, gondoskodik az ellátatlanul maradt gyermekekről vagy öregekről. A dep-
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resszió másik formája a köszöbön álló, várható veszteség miatt keletkezik. Ha
szomorú emberrel· találkozunk, első reakciónk az, hogy megpróbáljuk felvidítani
és elmagyarázzuk, hogy nem kell a dolgokat olyan sötéten látni. Ez sokszor saját
magunk kedvéért történik: mi nem tudunk szomorú arcot, gyászt, bánatot sokáig
elviselni magunk körül. Pedig a betegnek erre a depresszióra is szüksége van.
Ha valaki míndig csak vidám dolgokrólbes'Zél vele, valósággal megtíltja, hogy a
halálra gondoljon. Mindnyájan éreztünk már gyászt, f.ájdal,mat. Tudjuk. mílven
megkönnyebbülést jelent, ha f,ájdatlmainkat kifejezhetjük. A halálos beteg is hálás,
ha mellette vagyunk, anélkül, hogy görcsösen felvidítani akarnánk Ez a meg
nyugvásra előkészítő fájdalom nem igényel sok beszédet, ellentétben az előzövel,

amikor konkrét dolgokat kellett a beteggel megbeszélni. Itt csak arra van szük
ség, hogy csendben üljünk mellette és egy-egy gesztussal értésére adjuk, mennvíre
vele érzünk. Talán azt szeretné a beteg, hogy imádkozzunk vele. mert már kezd
az odaát levő dolgokra felkészülni. Egy ebben a stádiumban folytatott beszélgetést
röviden ismertetünk.

H. úr példája j61 illusztrálja a depressziós szakaszt, amit esetében az is súlyos
bított, hogy a környezete, különösen a felesége, nem ismerte fel, vagy nem
akarta megérteni, mire van szüksége, A depresszió mindkét .formája megmutat
~ozott nála: először a bűntudat saját sikertelen élete miatt, ezt pedig csak növelte
Iokozódó gyengesége, aminek következtében nem tudott a családjáról gondoskodni.
A kilátásba helyezett újabb kezelés nem derítette fel, sőt nyugtalanította, hogy
újból fel kebl vennie a harcot az életéért, holott a halált lényegében már elfo
gadta.

ORVOSNO: Nos, semmit nem tudunk önről. Ezért kérjük, mondía el röviden,
hány éves, mi a foglalkozása, és mióta van kórházban?
BETEG: Talán két hete. Vegyésztechnikus vagyok, főiskolai díplomám van. Ezen
kivül tanfolyamokat hallgattam az egyetemen a kommunikációról.
'LELKÉSZ: Személyesen érdekelte a kommunikáció kérdése, vagy' hívatásából ki
folyólag foglalkozott vele?
BETEG: Személy szerínt érdekelt.
ORVOSNO: 'Míért van itt a klinikán?
BETEG: Ebben a kórházban először vagyok. Idén áprilisban egy másik kórházban
operáltak.
ORVOSNO: Akkor állapították meg, hogy rákja van?
BETEG: Igen, és akkor kértem, hogy erre a klíníkára hozzanak.
ORVOSNO: Mit válaszolt, amikor közölték önnel, hogy rákja van?
BETEG: Természetesen nagy csapás volt, főleg azért, mert eleinte semmi remény
nyel nem biztattak.
ORVOSNO: Hogyan tud az ember ilyesmit elíntézní magában?
BETEG: Hát, ebben az időben olyan sok személyes bajom volt, hogy nem is ragasz
kodtam az élethez.
LELKÉSZ: Milyen problémái voltak?
BETEG: Meghalt az apám, anyám és a bátyám. És aztán meghalt a huszonnyolc
éves lányom is.' Két kisgyermeket hagyott hátra, akiket három évig, múlt év de
cernberéíg mi neveltünk. Ez volt a legnehezebb, mert mindíg őrá emlékeztettek.
ORVOSNO; Miben halt meg a lánya?
BETEG: Nem bírta a perzsiai klímát, a több mint negyven fokot árnyékban.
ORVOSNO: Vannak még gyermekei?
BETEG: Van, három.
ORVOSNO: Velük rní van?
BETEG: Ok jól vannak.
ORVOSNO: Ilyen sok szomorúság után nehéz úíabb bajt elviselni. De hogyan segít
hetnénk önnek? Kitől vár segítséget?
BETEG: Még senkitől sem kértem segítséget.
ORVOSNO: Akkor hát senkivel nem is beszélgetett a problémáiról? A feleségé
vel sem?
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BETEG: Nem.
ORvbsNO:A felesége még míndíg bánkódik a leányuk miatt, vagy ó már kihe
verte a csapást?
BETEG: Ezt nála nem lehet tudni.
ORVOSNO: Milyen ember a felesége?
BETEG: Erőteljes egyéniség, tele jóakarattaa. Mindent jól csinál, és míndent meg
tesz a családért.
LELK!SZ: Azért nem akara feleségével az állapotáról beszélni, hogy ne terhelje
ezzel?
BETEG: Nálunk más a probléma. O· nagyon aendületes egyéniség és úgy gondolja.
hogy én kudarcot vallottam az életemmel, elsósorban a munkámban.
ORVOSNO : Milyen vonatkozásban?
BETEG: Sosem volt tehetségem a pénzszeriJéshez, és végül is négy gyermekünk
volt. Ezenkívül úgy gondolta, hogy nem tettem meg mindent a leg>kisebb fiunk
nevelése érdekében, aki fogyatékos.
ORVOSNO: tos a másik két gyennek? '
BETEG: A kÖZél)s6 fíunk miatt is nekem tesz szemrehá.q,yást. P.roblémAk vannak
vele az iskolában, 'és az .anyja úgy gondolja, ha valaki a sarkában volna. jó tanuló
lehetne. A legid6sebb fiunkkal nincs 'baj, most vizsgázik elektronikából.
ORVOSNO: Úgy iIátom, azt akarja mondaní, hogy felesége rendkívül tevékeny és
energilws, és szeretné, ha a gyermekei is olyanok lennének.
BETEG: Pontosan ígty van.
ORVOSNO: .Ez pedig nehezére esik. mert a betegsége következtében egyre gyen
gébb és még kevesebb. pénzt tud keresni.
iiETEG: Amikor egyszer azt mondtam, hogy nem tudom túlélni a lánvunk halá
lát, így felelt: Fel a fejjel! Nem szabad üyen pesszimistának lenni.
ORVOSNO: Nagyon fontos volna, hogy ikibes7kljék magukat.
BETEG: A feleségem az e1s6 mondat közepén félbeszakítana.
ORVOSNO: Gondolt már a halálra?
LELK&SZ: Szeretném tJudni, 'hogyan gondolkozik az életéről a halál tudatában?
BETEG: Be kell vallanom, soha nem a halálra gondolok, hanem arra. hogy az
életemnek nincs ér1elme.
LELK!SZ: Miért nincs értelme?
BETEG: Ha holnap meghalok, a feleségem hajszál.ra ugyanúgy fog élni. mint
eddig.
LELKl!5Z: Mi ad mégis tartalmat az életének?
BETEG: Az egyházban vég2ett munkám nagy örömet és kielégülést szerzett. !vek
óta dolgozem a presbiteriánus egyház egyik gyülekezetében. Itt sok mindennel
fogIalkozom., amit a feleségem nem értékel: kórusban énekeltem, gyermek-isten.;,
tiszteaeteket vezettem, í.rásbeU munkákat vállaltam. Ezt a tevékenységet én na
gyon fontosnak tartom, és ez a munka sokat segített nekem. De a feleségem
semmire sem becsüli az ilyesmit, mert nem hoz a konyhára.
ORVOSNO: Mit jelent önnek a halál?
BETEG: Mit jelent a halál? Minden hasznos tevékenység végét. De én ..hasznos"
tevékenységen mást értek, mint a feleségem.
LELK&sZ,: Gondolja, hogy a felesége hajlandó lenne beszélni velünk?
BETEG: Egészen biztosan.
ORVOSNO: Akkor megpróbáljuk. 11:s talán egyik nap meglátogatjuk a körteremben.
BETEG: Önök nagyon sokat segítettek nekem. Csakhogy az állapotom nem fOll:
megjavulni.
ÖRVOSNO: Ijesztő gondolat ez az ön számára? Nem látom, hogy félne a haláltól.
BETEG: Nem is félek. Hivó ember vagyok, és ez szilárd alapot ad nekem. Ke
vésbé félek a haláltól, mint attól akilátástól. hogy az életemet ú~y kell majd
folytatnom; mínt eddig. A hívatásomban 606e1ll értem el annyi eredményt, mint
amikor emberekkel foglalkoztam. .
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ORVOSNO: Van még valami, amit szeretne elmondani?
BETEG: Nos, ha az ember nagyon elcsüggedt, akkor in~'bb papra van szük~e,

mint pszichiáterra. Nagyon roesz," hogy éjjel vagy hajna~ban, amikor a leggyak
rabban szükségünk lenne rá, nincsen sehol.
ORVOSNO: A [elenlevö lelkész például egész éjjel betegeket látogatott. A kór
házi ápolásról mi a véleménye?
BETEG: Az a helyzet, hogy éppen olyankor kivántam ·a lelkész vigaszát, más
szóval akkor voltam átalában kíborulva, ha napközben egy bizonyos nővér volt
szolgálatban. Megkérem például, segítsen ,egy kicsit az evésnél. Azt válaszolja:
"en erre nem érek rá. Ha enni akar. akkor bíztosan sikerülni is fog, ha pedig
nem akar enni, akkor ne egyen". Egy másik ápoIónő nagyon készséges, de soha
.el nem mosolyodna, .en pedig megszoktam, hogy mindenkihez barátságosan kö
zeledjek.
ORV:OSNO: Ideje, hogy befejezzük a beszélgetést. Mi~'Őtt elkezdtü~. azt mondta,
öt percnél tovább nem tud fönn lenni. Most pedig már majdnem eltV órája be
szélgetünk.
BETEG: Meglepően jól érzem magam, egyáltalán nem vagyok fáradt.

Ezt a beteget baráts·ágta.lan, zárkózott embernek ismerték., s ne~ hitték:, ~0lo/
hajlandó lesz részt venni a beszélgetésben. A beszélgetés során VIlágosan kíraí
zolódtak a problémái: a családjában előforduló halálesetek leverték. Az is kide
rült, hogy helyzetét azért érzi reménytelennek, mert a feleségével nem értik meg
egymást. A felesége viselkedése, szemrehányásai azt az érzés~keltik 'benne, hogy
míndenben kudarcot vallott.

Az volt tehát a feladatunk, hogy elősegítsük - f,Ma KoÜIbler-Ross - egy utolsó
kommunikáció létrejöttét a beteg és a felesége között. Másna.p találkoztunk a fele
séggel: egészséges, erőteljes, energikus asszonynak látszott, éppen olyannak, ami
lyennek. a férje leírta. Megel'lŐSítette, amit a férje mondott: "Ha már nem lesz
köztünk, minden ugyanúgy fog menní, mint eddig. Mostanában már a füvet sem
tudta lenyírni." Igen, tudja, hogy már nincs sok ideje hátra. de sainos nem tudja
hazavínní, úgy gondolta, hogy egy otthonban helyezi el. Az orvosnő hangosan
összefoglalta, amit az asszony mondott: ,,A férje tehát semmiben nem f~elt meg
várakozásainak, nem volt eredményes a dolgaiban. Nem nagyon fogják' megsi
ratni. Az életében nem lehet találni semmit, amire érdemes lenne visszaemlé
kezni." H.-né ekkor felkiáltott: ,,Hogy mondhat ilyetI O a világ legrendeseób,
legh~gesebb embere!" Ezután elmondták neki, mirol beszélgettek 'a férjével.
azután együtt keresték fel őt. ,.sosem fogom elfelejteni a beteg várakozásteli
arekifejeZlését. Az arca felderült, amikor a felesége ezt mondta: ..... és akkor
megmondtam nekik, hogy te vagy a legrendesebb ·ember a Világon. Hazafelé
menet 'benézek a templomba, és elhozok neked: valami .munkát, amit szoktál
végezni. A követke7JŐ napokban egy kicsit elfoglalhatod magad v~e." A beteg így
búcsúzott: ..Ezt, míg élek, nem felejtem el önöknek!" Tudtuk. hogy ez nem valami
hosszií idő, de hiszen nem is ez a fontos." .

AZ öt&lik szaktJsz a. megnyug-uás. Ha a betegnek elég ideje van. az első sza
k.aszokban érzett nehézségek lelcilzdése után olyan stádiumba kerül. amikor a sor
sát már levertség vagy harag nélJ'tül el tudja viselni. Kifejezésre juttatta már
érzéseit, és most többé-kevésbé nyugodt várakozással tekint az e1kerlllhetetlen elé.
Fáradt, gyenge, és egyre gyakrabban szunnyad el. Mind több alvásra van szük
sége, mígnem színte az egész napot átalussza, mint .a csecsemők.

A megnyugvás stádiumát azonban nem szabad úgy elképzelnünk, mint vala
mi boldog időszakot. Ez csaknem minden érzelemtől mentes szakasz. 'Ogy látszik,
hogy a nagy fájdalmak elmúltak, a küzdelem véget ért. Most következik "az
utolsó nyugalom a hosszú út előtt". Ebben az időszakban inkálbb· a cbládnak van
szüksége segítségre és megértésre. A beteg már elért egy bízonyos békét és meg
nyugvást, érdeklődési köre egyre szükül. Azt kívánja, hagyják békében. ne zavar
ják a külvilág híreivel és problémáival. A látogatóknak sem' igen örül. Kommu
nikációnk. vele .már osak egyes szavakra ésgesztusokra korlátozódik. gyakran
csak egy kézmm.dulat int a maradásra. Előfordul, hogy· a ·beteg fogja kezünket
és ezzel kéri, maradjunk mellette.. Ha valakinek nem esik nehezére a haldokló
mellett ülni, akkor ez az együtthallgatás a legbeszédesebb kommunikáció lehet.
Jelenlétünk jelzi a betegnek, hogy mindvégig rendelkezésére állunk. Már nem kell
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beszélnie. minden dolgát elrendezte. és csak. idő kérdése. hogy örökre behunyja
a szemét. Megnyugodva, tapasztalja azonban, hogy nincs magára hagyva akkor
sem, ha már nem tud beszélni.

Hogyan lehetne összefoglalni Kübler -Ross "szemináriumának" tanulságait? A
szerző szerint a leglényegesebb tanulság. hog} minden súlyos beteg tisztában van
válságos állapotávat. akár közöltJék vele az iguzságot, akár nem, még ha nem is
hozza ezt családja vagy rokonsága tudtára. Megkönnyebbülést jelent számukra,
ha nyiltan beszélhetnek közelgő halálukről '.:\D a még előttük álló feladatokról.
A vallásos betegek viselkedése ritkán tér el lényegesen a nem hívő betegek visel
kedésétől. Általában kevés igazán hívő emberrel lehet találkozni, mint ahogy
meggyőződéses ateístával is alig.

Ha a betegek elérkeztek a megadás és elszakadás stádíumába. akkor az orvosi
beavatkozások heves tiltakozást váltanak ki belőlük; Ez a szakasz félr-eérthetet
lenill [elzí a halál k.ö1Jeiatigét.
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