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Joni 1967-ben 17 éves
korában fejesugrás köz
ben olyan súlyosan meg
sérült, hogy válitól lefelé
egész testére megbénult.
Az orvosok megmentették
azéletét, ésJoni mélysé
ges keresztény hittel elfo
gadta sorsát. Élettörténe
tét bestsellerré vált köny
vekben írta meg. Legú
jabb könyvének megírásá
raazadott alkalmat, hogy
balesete után 25éwel ro
hamosan romlani kezdett
egészségi állapota. így
saját sorsán keresztül kel
lett szembenéznie az
eutanáziának ma sokat vi
tatott kérdésével. Az itt
közölt írás a When is it
Right to Die? Euthanasia
on Trial címü könyvnek
egyik fejezete.

1 Bobs, Ed: Saying Life is
Not Enough, the Disabled
Demands Rights and
Choices. New York Times,
1991. január 31.

Miért ne válasszuk
a halált?
Nem fért több újságkivágás az asztalornra. Elővettem egy dossziét,
belehajigáltam az összeset, aztán az egyik polera tettem. Pedig a
cikkekben fölvetett kérdések semmiképpen sem illenek egy köny
vespolc nyugalmához.

Mikor kell meghalnunk?
Ada Walkerrel együtt ezrek hitték, hogy megtalálták a meg

nyugtató választ. A Mozgássérültek Nemzetközi Intézetének felmé
rése szerint "országszerte nagyon sok mozgássérült követett el ön
gyilkosságot, mert jövőjét kilátástalannak, reménytelennek ítélte".1

Hát ez a válasz? Ha az ember nem lát reménységet és kiutat,
feltétlenül meg kell halnia? A halált kell választania, ha egyre na
gyobb fájdalommal kell szembenéznie, ha megfizethetetlen a keze
lés költsége, vagy ha megrendül emberi méltósága? Hol a határ, és
kinek van joga megszabni? Mikor mondhatja valaki, hogy nem bír
többet elviselni?

Ezeken a kérdéseken tűnődtem, és közben béna lábam bámul
tam. Egyszer csak a hatos elosztóra esett pillantásom. Ott egy ki
menet a számítógéphez. Egy a nyomtatóhoz. Egy másik a magnó
hoz. Egy a kis hősugárzóhoz. Többet viszont nem bír el. Nem lehet
mást bedugni, mert kiég a biztosíték, és nem lesz villany a dolgo
zószobában.

Az emberek egy része is ilyen. Halálos betegség, kemoterápia.
Sugárkezelés. Újabb műtét. Aztán talán még újabb. További kezelés.
És akkor valami megpattan. Elfogy az erejük, és egyszeruen nem
bírnak elviselni többet.

Vajon tényleg úgy működik a dolog? Jogunk van aszerint meg
szabni halálunk időpontját, mennyire tűrjük a fájdalmat, a
megaláztatást, vagy meddig bírjuk a költségeket? Mély meggyőző

désem, hogy halálunknak megvan a kiszabott órája, és arra fel kell
készülnünk. De nagy kérdés, mikor is jön el.

Mikor kell meghalnunk?
Nem tartozik másra.

- Akarod tudni az időpontot? Hát majd én megmondom. - Gyak
ran hallottam Arlene-től ezt a mondatot. - Akkor jön el, ha te

akarod, és punktum.
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Arlene Randolph mozgékony, sportos lány volt. Ám egyszer,
amikor Kalifornia partmenti hegyeiben túrázott, elesett és megsé
rült a gerincveleje. Szinte teljesen megbénult. Az orvosok nem
győzték biztatni: majd könnyebb lesz az élete, ha már fel tud ül
ni. .., ha jobb tolószéke lesz.., ha speciális ágyra fektetik. .., ha ha
zamehet. Arlene sorsa azonban sajnos nem javult ilyen könnye
dén és egyértelmúen. Ahogy férje, Phil fogalmazott. Ami baj csak
jöhetett, az mind jött is.

Arlene, ez az öntudatos fiatalasszony pontosan tudta, kié az
élete. Egyedül az övé. Nem a férjéé, és nem is a két gyerekéé.
Nem az orvosoké és nem a nővéreké. Az élet és halál közti vívó
dásai természetesen nem tartoztak sem a rabbira, sem arra a lel
kipásztorra, aki a közösségben tevékenykedő önkénteseket fogta
össze.

A baleset után alig egy évvel Arlene határozott. Használhatat
lan kézzel és mozgásképtelen lábbal nem akart élni. Úgy döntött,
éhen hal. A férje támogatta elhatározását. Világéletében határozott
volt, és soha nem keseredett el - állította.

Tudom, hogy Arlene betegsége nem volt halálos, és még
messze járt a másvilág kapujától. Mozgássérült volt, hozzám ha
sonlóan. 6 az öngyilkosságot választotta. Tudtam, milyen fájda
lom kíséri az éhezést, ezért aztán írtam neki egy levelet. "Lehet,
hogy helyzetünk nem ugyanolyan - fogalmaztam -, de én is át
érzem a magányt, a zavarodottságot, a harag küzdelmeit és a töb
bit." Mint mozgássérült sorstárs, próbáltam rávenni, gondolja
meg magát. 6 mégis meghalt, nem sokkal e levél után.

Halálát követően telefonon beszéltem Phillel. - Nem gondolja,
hogy jobb lett volna, ha Arlene még vár egy kicsit, mielőtt az ön
gyilkosságot választja? - kérdeztem.

Hosszú csönd volt a vonal túlsó végén, végül aztán kibökte: 
De. De. Egyfolytában ez jár a fejemben. - Aztán gyorsan hoz
zátette: - Nem tarthattam vissza. Igazság szerint mindannyian
támogattuk. Az egész család.

Arlene halála kizárólag saját magára tartozott. 6 úgy véleke
dett. És hiába állnak ma már a mozgássérültek rendelkezésére a
lehető legjobb eszközök ahhoz, hogy elviseljék a fájdalmakat és
független életet éljenek, az egyre kényelmesebb tolószékek, a spe
ciális ágyak, a szakellátás és az átalakított otthoni környezet so
kak számára mégis teljesen mellékes. Az a lényeg, hogy nem
akarnak rokkantan élni, és azt hiszik, halálukról kizárólag saját
maguk dönthetnek.

El kell mondanom, milyen volt Arlene élete a baleset előtt. A
legegyszerubb úgy elképzelni, ahogy éppen a Big Sur szikláit
mássza meg, és jelet vág a vadonban, vagy ahogy csomagjait ma
ga mögött hagyva kerekezik előre. Halálos döntése pedig bizo
nyos értelemben illik ehhez az önálló stílushoz. Arlene minden
szempontból egyéniség volt. Tipikus amerikai, aki nagyra tartotta
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az individualizmust. Halálos döntése ennek az önállóságnak logi
kus végkifejlete. A sors iróniája, hogy az individualizmust hagyo
mányos értékként szemlélő társadalomban ez az elhatározás na
gyon is szokványos, elfogadott és a legkevésbé sem meglepő.

Mégis, halála vajon csak és kizárólag a saját ügye? Hatalmunk
ban áll dönteni, mielőtt magától utoléme a vég. De ez a döntés
nem az önzés legvégső kifejezése?

Mikor kell meghalnunk?
Ha az élet túl drága.

- Kérem szépen! Sokak szerint sokkal olcsóbb meghalni, mint élni!
Álmomban sem gondoltam volna, hogya keresztény egész

ségügyi dolgozók rendezvényén ez a kérdés foglalkoztatja majd a
legtöbb embert. Az est szervezői engem kértek fel, hogy tartsak
előadást a Segítséggel végrehajtott öngyilkosság a mozgássérültek köré
ben témakörben. A hozzászólások során a növekvő kezelési kiadá
sokra terelődött a szó. Az egyik orvos megrázta a fejét és így
szólt: - A kezelés sokszorosába kerül annak, amit lehetőségeink

engednek. A számlák olyan magas összegekre rúgnak, amelyeket
egyetlen biztosító sem áll. - Az asztalon dobolt ujjaival, majd
hozzátette: - Szerintem ezt az egész élet-halál kérdést előbb

utóbb a gazdaság fogja szabályozni.
Összerázkódtam. Akaratlanul is arra a nagymamára gondol

tam/ aki az öregek otthonában nem igényli az orvosi kezelést,
mert a tízezer dolláros havi költség fölemészti unokái egész tan
díját. Az is megfordult a fejemben, milyen finom eszközökkel
gyakorol nyomást a társadalom a haldoklókra, a halálos betegek
re és az elesettekre, ha szüntelenül emlékezteti őket, hogy a költ
séges kezelésnek is megvannak a maga határai.

Odáig jutottunk volna, hogy az egészségügyi kiadások nyomá
sára különböző árcédulákat ragasztunk emberi életekre? Vajon mi
lesz a legrászorultabbakkal? A gazdagok és a magas összegű biz
tosítással rendelkezők számára csak az egyik lehetséges megol
dás, ha kivédik a hosszas kezelést, és inkább a gyors halált vá
lasztják, de könnyen elképzelhető,hogy a szegények, az elhagya
tottak és a rászorultak számára ez marad az egyetlen lehetőség.

Mikor kell meghalnunk?
Ha a halál könnyebbnek ígérkezik, mint az élet.

- Előfordul, hogy az élet válik ellenségünkké és a halál a bará
tunkká.

Fekete bajusz és szakáll. Fekete ing. Fekete nadrág, cipő és
zokni. Ez tűnt fel először Ken Bergstedten, ahogy apja betolta a
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dolgozószobámba. Beszélgetésünk aztán mégis meglepően önfe
ledt volt. Amíg az apa helyet foglalt a kanapén, Kennel a beteg
ségünkről kezdtünk társalogni. Milyen bosszantó, hogy a toló
székek gyártói csillagászati árakat szabnak! Tényleg, de jó ötlet,
hogy az alváshoz használt báránybőrt kétszer öblítsük át!

Az együtt töltött óra egy szempillantás alatt eltelt. Kent utána
apja visszavitte a lélegeztetőgéphez, és másnap hazaindultak Las
Vegasba.

Ken távozása után elgondolkodtam, miben hasonlítunk és mi
ben különbözünk. Betegségünk szempontiából sorstársak va
gyunk, de egészen másképp viszonyulunk a hit kérdéséhez. Az
én betegségem megerősítette a hitemet, az övé viszont kivette be
lőle minden lelkierejét. Mindenesetre örültem, hogy tartotta velem
a kapcsolatot. Pár hónappal később kaptam tőle egy levelet, és
néhány fényképet is küldött, hogy megmutassa, apja hogyan sze
relte hozzá a lélegeztetőt a tolószékhez.

Egy év múlva az újságban olvastam róla. Rövid, szűkszavú

cikk közölte, hogy Ken Bergstedt, egy lélegeztető géppel élő ne
vadai férfi arra kérte apját, segítsen neki öngyilkosságában. Elke
seredett lépését rettegése váltotta ki: félt, hogy apja a megromlott
egészsége miatt hamarosan maghal. Mindketten aggódtak, hogy
az ő halála után Kenről nem fognak megfelelően gondoskodni.

Attól kezdve, hogy a média Kennel kezdett foglalkozni, szinte
lehetetlen volt elérni. Mégis próbáltam fölvenni vele a kapcsola
tot. Ezt írtam: Igaz, amit az újságban nyilatkozott? Hogy az élet
től már nem remélhet derűt és boldogságot, és állandó félelem és
szorongás kiséri napjait? Dermesztő szavak. Emlékeztetnek arra
az időre, amikor még én is pontosan így gondolkoztam. De sem
miképpen se engedje, hogy miattuk levegyék a lélegeztetőt!

Nem hinném, hogy valaha is megkapta volna a levelem. Az
újságokból pedig kiderült, miért is akarta, hogy apja megölje. Az
életet sokkal félelmetesebbnek találta a halálnál.

Négy hónap múlva, amikor belenéztem a reggeli lapba, a cím
lap alján rövid kis hírre figyeltem fel. Ken meghalt, apja pedig
nem sokkal később követte a sírba.

Ken nem tudta elviselni azt a gondolatot, hogy a bensőséges

apai gondoskodás nélkül éljen. A halál még míndig vonzóbbnak
ígérkezett, mint az élet jól ismert pokla. Pedig ez az élet nem fel
tétlenül lett volna pokoli. Személyesen ismertem olyanokat a kör
nyezetében, akik derűsebbé szerették volna tenni a jövőjét. 6
azonban nem kért ebből. Sokkal nyomasztóbbnak találta azt, amit
az életről tudott, mint amit a halálról.

Sokan gondolják, hogya Las Vegas-i Kenneth Bergstedt sokkal
nagyobb kockázatot vállalt, amikor a sötét ismeretlent választotta
a derűsebb élet lehetősége és a változás reménye helyett.
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Mikor kell meghalnunk?
Ha a halál irgalom kérdése.

2 Asimov, Isaac Derek
Humphry Rnat Exit című
könyvéhez írott ajánlata

3 Colson, Chuck: /t's Not
Over, Debbie.

Christianity Today, 1988.
október 7. 80.

4 Wester's New World
Dictionary. New York,

1982.

"Emberséges ember soha nem hagyná szenvedni az állatot, hanem
véget vetne a gyötrődésének. Kizárólag embertársával szemben
olyan kegyetlen, hogy engedi fájdalomban, reménytelenségben

í
él

őhalottként élni, és a kisujját sem mozdítja, hogy segítsen rajta" 
mondta egyszer Isaac Asimov.

Valamikor régen barátaimmal elmentünk megnézni A lovakat
lelövik, ugye? című filmet. Nem sokkal azelőtt jöhettem ki a reha
bilitációs központból, és a barátaim valamilyen péntek esti szóra
kozással akartak meglepni. A film címe pedig lovakat említett,
úgyhogy nyilván csak jó lehet!

Nem éppen. Egy depressziós nőről szólt, aki azt kívánta barát
jától, szabadítsa meg szenvedéseitőlés lője le. Amikor a barát til
takozott, Jane Fonda szívfacsaró hangon így szólt: - A lovakat
lelövik, ugye? Ekkor mi kimentünk a moziból.

A művészet néha az életet utánozza, és lehet, hogy ez a film
húsz évvel ezelőtt, amikor készült, még sokkolóan hatott, ma vi
szont már az amerikaiak 63 százaléka ért egyet bizonyos esetek
ben a "jó halállal".3

Mi vezet arra valakit, hogya "te érdekedben tegyem" jelszavá
val emberi életet oltson ki? Tényleg a kibírhatatlan fájdalmak? Hi
szen ma már a legkifinomultabb és legfejlettebb eszközök segíte
nek, hogy elviselhetővé tegyék őket! Akkor a korlátozott élet? Ki
tudja, hogyan döntött volna Arlene, ha egyáltalán esélyt adott
volna a tolószéknek. Esetleg szeretteink reményvesztett, megaIázó
helyzete? Hát tulajdonképpen tényleg a másik szenvedése késztet
az "irgalmas" emberölésre, vagy valami homályos bűntudat, rész
vét vagy a szenvedés látványa?

"Emberséges ember soha nem hagyná szenvedni az állatot, ha
nem véget vetne a gyötrődésnek" - írja Asimov. Igen ám, de az
állatok nem rendelkeznek olyan emberi kiváltságokkal, mint mél
tóság vagy remény, hiába is érvel ilyen határozottan Asimov úr
vagy a filmesek.

Az irgalom a szótár szerint "jóindulatú, könyörületes bánás
mód".4 Asimov azért bírálja az embereket, mert kisujjukat sem
mozdítják, és nem segítenek a szenvedőknek. Mélységesen egyetér
tek. De vajon nem lehet másképp jóindulatot és könyörület tanúsíta
ni, mint hogy szeretteinket a sötét ismeretlenbe küldjük?

Az élet joga

Hallgassunk meg csak néhány választ arra a kérdésre, mikor kell
meghalnunk, máris belekeveredünk a mikor mellett a ki, miért és
hogyan zűrzavaros összevisszaságába. Az eddig említett példákban
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senki sem haldokolt. De akár haldoklóról, akár halálos betegről,

szenvedőről vagy családtagjáról van szó, mind ugyanazon a nyel
ven beszélnek, és ugyanazokat az érveket sorolhatják fel. A zavar
eloszlatása érdekében tisztázzunk tehát néhány fogalmat.

Az eutanázia elvileg a "jó halált" jelenti, de manapság már
egyáltalán nem egyértelmű a fogalom, mert a legkülönfélébb kép
zeteket társítják vele, a hozzánk nagyon közel álló ember szen
vedéseinek megszüntetésétől egészen a náci Németország tár
sadalmi szempontból haszontalannak ítélt milliónak kiirtásáig. Az
eutanázia lényegében nem más, mint embertársunk halálának
okozása vagy segítségnyújtás ahhoz, hogy saját maga tegye meg,
mert vagy mások, vagy maga a beteg értelmetlennek látja az éle
tet.

A leggyakoribb indok a szenvedéstől való megszabadítás, taka
rékosság vagy a haldoklással járó megaláztatások megszüntetése.
Ez a kiterjedt fogalom más kategóriákat is tartalmaz.

Kívánt eutanázia esetén a beteg beleegyezésével és egyetér
tésévelokozzák halálát.

Megengedett eutanázia akkor következik be, ha az illető nem
egyezik bele ugyan, de családtagja, kórházi kezelőorvosai vagy a
bíróság viszont elfogadja a halálokozást. Ebben az esetben a beteg
nem tud nyilatkozni, és másnak kell eldöntenie, mit akart volna,
vagy mivel teszik neki a legjobbat.

Nem kívánt eutanázia esetén körülményektől függetlenül, az em
ber akarata ellenére okozzák halálát.

A halálra jelölés olyan rendszeresített, nem kívánt eutanázia,
amikor társadalmi szempontból haszontalannak ítélt emberek éle
tét oltják ki. Ez a kategória egész tömegeket fenyeget: öregeket,
visszaeső bűnözőket. elmebetegeket vagy nyomorékokat. Jelenleg
nem létezik olyan csoport, amely hivatalosan ezt a lehetőséget ja
vasolná, de a kérdés vizsgálatakor a két legfőbb érv mindig a né
pesedés és a velejáró kiadások megfékezése.

Az aktív eutanázia olyan "irgalmas emberölés", amikor valaki
bizonyos lépéseket tesz más ember haláláért.

A passzív eutanázia viszont olyan "irgalmas emberölés", amikor
visszaszorítják vagy megvonják az orvosi kezelést vagy a táplálé
kot.

Asszisztált öngyilkosság esetén a beteg az orvos vagy a családtag
támogatásával éri el a halált.

A méltó halál fogalma valójában mást jelent, mint amit ki akar
nak fejezni vele. A halál végső soron maga a legvégső megaláz
tatás, hiszen mindentől megfosztja az embert, amivel valaha is
rendelkezett életében. A Biblia kifejezésével élve a halál az utolsó
ellenség. Megbékélve és higgadtan lehet meghalni, méltósággal
viszont aligha. A kifejezés modem használata mintha azt sejtetné,
hogy az emberölés vagy az öngyilkosság többet ér, mint a termé
szetes halál. Az eutanázia szószólói szerint a méltó halál lehetősé-
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5 Euthanasia: Murder or
Mercy? Backgrounder,

The Berean League,
1987. március 1.

6 The Hemlock
Manuever. Physician

Magazine. 1991,
március-április 2.

get ad az embernek arra, hogy - sokszor az irtózatos orvosi erő

feszítések okozta - fájdalom nélkül, és ne emberi mivoltából ki
vetkőzve haljon meg.

Nem létezik olyan törvény, amely a mindenáron való életben
tartást írná elő. Minden szellemi képességei teljes birtokában lévő

embernek joga van megtagadni a kezelést, ha orvosa megfelelően

tájékoztatta, és ezért átgondolt döntést tud hozni.5

A halálhoz való jog megint olyan kifejezés, amely mást akar
mondani, mint amit valójában jelent. Szó szerinti értelemben
tulajdonképpen fából vaskarika, hiszen egy elkerülhetetlen és
megváltoztathatatlan dolog legkevésbé sem jog kérdése. A köz
nyelvben hol azt jelenti, hogy az embemek joga van arra, hogy
hagyják meghalni, hol pedig azt, hogy joga van ahhoz, hogy
megöljék.

C. Everett Koop, a katonai egészségügyi alakulatok volt főpa

rancsnoka az eutanáziát és a halálhoz való jogot egy szóval írja
le: "Az eutanázia egész kérdésköre egy szóra vezethető vissza: az
indítékra. Ha a beteg halálos agóniájában meg akarjuk könnyíteni
szenvedéseit, és ilyen hatású gyógyszert adunk neki, noha tudjuk,
hogy életét így esetleg néhány órával megrővidítjük, akkor ez
nem eutanázia. Ha viszont azért adunk neki kábítószert, hogy
életét megrövidítsük, akkor kifejezetten az eutanázia indítéka ve
zérel".6

Az életminőség újkeletű kifejezés. Ha valaki ötven évvel ezelőtt

törte el úgy a nyakát, ahogy én, meghalt. Az embemek halála
után már aligha kell az élete minősége miatt izgulnia. Manapság
más a helyzet. Az elmúlt évtizedek orvostechnikai fejlődése fan
tasztikus eszközökkel emeli az élet minőségét. Ez viszont a társa
dalmat arra hatalmazza fel, hogy emberek életéről vagy haláláról
döntsön, attól függően, milyen technikai csodákat vagy milyen
vadonatúj gyógyszereket vet be. A lélegeztetőgép például lehető

vé teszi a paralízisesnek, mint mondjuk Lily barátnőmnek. hogy
levegőhöz jusson. Egy jól kifejlesztett gyógyszer egyensúlyban
tartja mániás depressziós szomszédom, Linda érzelmeit. Egy be
ültetett katéter pedig rendezi a hozzám hasonlók vizeletürítési za
varait.

Művese, pacemaker, inzulin injekció, fájdalomcsillapító és ke
délyjavító gyógyszerek - mindezek kisebb-nagyobb mértékben
javítanak az emberi élet minőségén.

Igen ám, csakhogy a technikai csodáknak és a vadonatúj
gyógyszereknek köszönhetően az életet lassan aszerint kezdik
megbecsülni, mennyire működőképes.Lily a lélegeztetőgép jóvol
tából ülhet tolószékben, és úgy élhet, mint egy "normális" ember.
A Lindához hasonlóak a fájdalomcsillapítók és a kedélyjavítók se
gítségével vállalhatnak akár munkát is, és alapíthatnak családot.
"Működőképesek", ezért a társadalom valamivel előbbre helyezi
őket az úgynevezett életminőségi ranglétrán, mint mondjuk a sú-
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lyos mozgásképteleneket, akiket Bob barátomhoz hasonlóan pél
dául a Lou Gehrig-kór rohamos gyorsasággal döntött le lábukról,
és csak feküdni és pislogni tudnak.

Többek szerint az a társadalom, amely életminőségük szerint
osztályozza tagjait, az életképeseket fogja védelmezni, a többieket
pedig elhanyagolja. Az erős fizikummal és jó szellemi képessé
gekkel rendelkezőknek tulajdonítja majd a legmagasabb életminő

séget/ noha furcsa módon gyakran éppen ők a legszerencsétleneb
bek, ugyanakkor rendkívül alacsonynak tartja a szegényekét és a
gyengékét, holott életük olykor sokkal tartalmasabb. Az életminő

ség kifejezést leggyakrabban az élet sérthetetlenségével együtt
használják. Ez pedig néhány újabb fogalomhoz vezet el minket.

Az abszolút érték hagyományos etikai elve szerint az emberi
élet mindentől, tehát a képességektől függetlenül is teljes értékű.

Bobot eszerint akármilyen súlyosan támadja is meg a Lou Gehrig
kór élete sohasem lesz értéktelen.

A relatív érték esetében az emberi életet bizonyos szempontok
figyelembevételével értékeli, vagyis számítanak például a képes
ségek. Ebben az értelemben Bob életének értéke attól függ,
mennyire válik mozgásképtelenné.

Az élet a különböző álláspontok szerint vagy abszolút vagy re
latív értékű. Mégis melyik? És vajon ezek a különböző álláspon
tok milyen alapon döntik el, megmarad-e Bob, e melegvérű, érző

és lélegző emberi lény élete, aki mozdulatlanul hever az életmi
nőség társadalmi ranglétjárának legalsó fokán.

Álláspontok, irányvonalak

Ki? Mikor? Mit? Hogyan? Miért? Bizony nem könnyű szőrszálha

sogató meghatározások között eligazodni. És bár a szótárak szócik
kei alapján az élet és halál kérdése világos és egyértelmű, a való
ságban korántsem az. A halál, mint mondtam, a nagy megaláztatás
és az utolsó ellenség. Arlene, Ken és a hozzájuk hasonlóak törté
netén bizony meg kellene döbbennünk. Vajon miért nem tessszük
mégsem?

Az eutanázia nem szokatlan dolog. Korábban is szóba került
már bizalmas körökben, kórházi etikai bizottságok előtt egy-egy
halálozási bizonyítvánnyal kapcsolatban, vagy suttogtak róla szü
lészeteken is, amikor súlyosan fogyatékos újszülötteket hagytak
éhen halni.

Bizonyos értelemben jó, hogy végre lerántják a leplet az euta
názia kérdéséről, és nyilvánosan vitát folytatnak róla, hiszen az
embereknek ismemiük kell, ha átgondoltan akarnak dönteni.
Másrészt viszont Arlene, Ken és a hozzájuk hasonlók mind gya
koribbá váló története egyre kevésbé döbbenti meg a köz
véleményt. Már nem háborodnak fel azon, hogy a fogyatékos új-
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szülötteket hagyják éhen halni a kórházban, vagy hogy az Alzhe
imer-kóros fejébe golyót röpítenek. Inkább csak a szélsőségek el
len kezdenek már érvelni, mint a dr. Kevorkían-féle típus ellen,
vagy éppen támogatni kezdik az eutanázia olyan kirívó példáit
is, amikor a betegekkel golyóval, fejükre húzott nejlonzacskóval
vagy arcukra szorított párnával végeznek. Előfordulhat, hogy el
őbb-utóbb elfogadják magát az eutanázia elvét, és már csak a
mód foglalkoztatja őket: végezzék az eutanáziát a kórház tiszta és
biztonságos környezetében, hiszen oda való.

Lassan pedig már senki sem tudja pontosan, hogyan, de elvi
selhető lesz. Aztán elfogadható. Később legális. Végül pedig di
cséretes.

A vita jelenlegi szakaszában még mindig nagy a zavar. Én pe
dig bizonyos szempontból örülök. A csata folyik tovább. Újabb
kérdések és újabb válaszok merülnek fel. A társadalom még nem
jutott el oda, hogy zöld utat engedjen az Arlene-hez és Kenhez
hasonlóknak, vagy bárkinek, aki törvényes vagy törvénytelen mó
dok végrehajtott eutanáziát kíván magának. Egyelőre az ország
egyetlen államában és a világ egyetlen országában sem fogadtak
el kívánt vagy nem kívánt eutanáziát legalizáló törvényt. Egy val
lás sem támogatja, és minden orvosi eskü elítéli. A civilizált or
szágok az ember életét, mindenekelőtt a gyengékét és elesettekét,
évszázadokon át a törvényekkel és a vallással védelmezték. Külö
nős, hogy az eutanázia akkor került be hirtelen a köztudatba,
amikor az erőforrások összehasonlíthatatlanul gazdagabbak, mint
abban a korban, amikor még az irgalmas emberölés hírét sem
hallották.

Most viszont az emberek élvezettel gyakorolják jogaikat. Hatal
mas igyekezettel alkotnak törvényeket. Lendületesen próbálják
korlátok közé szorítani a gyorsan fejlődő orvosi műszergyártást.

Rohanvást szeretnék megalkotni az eutanázia erkölcsi és etikai
rendszerét.

Mindenkinek van véleménye, és a társadalom is hamar kiala
kitja sajátját,

Te mit gondolsz?

Mona Krisztina fordítása
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