
Az Élet és Irodalom
1993. január 29-i szá
mában megjelent beszél
getés némilegrövidített
változata.

Azoka műiétek, amelye
ket Ön végez, egyfe/8l
rutinmunkának tekint
het8k. MJisfe/8l viszont
kritikus, s/5t válságos
helyzeteket jelenthet
Önre és stábjára nézve
egyaránt. Hogy éli meg
ezt?

" ...Öljük életünk
lehetőségeit..."
]elenczki István beszélgetése Papp Lajossal

"Ahogy meggyalázzák a haldoklót, a holttestet, úgy gyalázzuk meg éle
tünket, létezésünket. A társadalom műkodése, halálképe. viszonya, eluta
sítása a haldoklóval, a halottal, pontosan tükrözi mindazt az embertelen
séget, kiszolgáltatottságot, élei-, létezésnélküliséget, ami ittlétünkben, jelen
nem levésünkben velünk megtörténik. S hűen tükrözi mindazi, amit mi
követünk el egymás ellen..." (Jelenczki István)

Nincs olyan műtét, ami rutinmunkának számítana. A műtét során
vannak olyan cselekvéssorok, amelyeket minél többször végez az
ember, annál gyakorlottabban megy. A gyakorlás valójában egy ref
lexsort épít ki. És akkor mondhatja az ember, hogy valamit jól csi
nál a műtét során, ha abban szinte nem gondolkodik, hanem ref
lexszerűen cselekszik. Ez nem jelenti azt, hogy közben az ember
nem gondolkodik - pont fordítva van. Azzal, hogy nem kell fi
gyelni a kezére, nem kell figyelni a cselekvéssorra. ezzel a figyelem
egy más, magasabbrendűdologra összpontosulhat, a műtét lényegi
részére. Tehát a külső szemlélő számára egy rutinos cselekvéssor
mögött nagyon-nagyon tudatos, felépített cselekvéssor rejtőzik.

Minden műtétben természetesen megvannak azok a különbségek
és különlegességek, amelyek egyedivé teszik. Mert abban a pilla
natban, ha egy műtét rutinfeladattá válik, akkor az ember elveszti
a műtét lényegét, az emberért való küzdelmet. Soha nem tudom
magamat úgy kondicionálni, hogy ez rutinfeladat legyen. Épp ezért
mindig maximális lelki, testi felkészültséggel kell odaállnom a rnű

tőasztalhoz. A kritikus helyzetekben mindig készen kell állnia va
lamilyen sztereotípiának a megoldás módjára. Ez csupán annyit je
lent, hogy a sztereotípia a műtét során keretet adhat a cselekvés
sornak. Az improvizációs lehetőségek száma - bármennyire fur
csán hangzik - nagyon csekély. Minden döntés, igen és nem dön
tés; de a lehetőségek száma nem olyan nagy, mint azt sokan gon
dolnák. Mert egy adott szituációban a veszélyhelyzet nemcsak az
operatőrre mint a csapatot vezető személyre jelent nagy feladatot,
hanem a csapatra is. Ahhoz, hogy a gyorsan, hirtelen kialakuló
váratlan eseményeknek meg tudjunk felelni, nagyon nagy rutint
kell szerezni. Minél több ember vesz részt ebben a munkában, an
nál több bukópontja lehet a cselekvéssornak. És mint mindenki tud
ja, a szívsebészetben valójában nem egy ember operál, hanem egy
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Hogyan élimeg,miköz
ben a stábbal együtt
azon dolgozik, hogy
újabb lehet6ségeket, egy
megnyújtottidőteretad
jon a betegének, a meg
hosszabbított élet remé
nyét?

Professzor úr, mi a vi
szonya a halálhoz és az
élethez? Mi a viszonya
a halálfélelemhez? Mi a
viszonyaa saját halálfé
lelméhez?

nagyon-nagyon összeszokott teammunka adja meg, vagy adhatja
meg a műtét sikerét. Itt valóban nagyon sok múlik azon, hogy a
csapat koordináltan dolgozzon.

Nagyon nehezen. Az élet fogalma, nem... nem is igazán tisztázható.
A halál egy végállapotot jelenthet. Én úgy gondolom, hogy maga a
halál is egy folyamat. És épp ezért, mert a halál egy folyamat 
fokozatosan halunk meg -, nem lehet egy adott időpillanatban

biztosan kijelenteni, hogy az egyén halott-e vagy sem. A halál fo
galmát az orvosok az elektromos agyi tevékenység megszűnéséhez,

bizonyos reflexek megszűnéséhez kötik. És eszerint határozzák
meg, hogy ki mikor hal meg mint egyén. De pont a szívsebészetben
van egy nagyon érdekes dolog. Minden szívműtétnél, amikor az
emberi testet egy bizonyos hőfok alá lehűtjük, adott esetben 15 Cel
sius-fok alá, akkor azok az életfunkciók, amelyet az élethez szoktak
kötni, semmiféle műszerrel nem regisztrálhatók: mert nincsenek.
Bennem soha nem fordul meg az a gondolat, hogy halott embert
operálok. Én egy élő embert operálok. Nem tudom megfogalmazni,
mi az, ami bennem azt az érzést kelti - hiszen ez az ember hideg,
mint a boncteremben. Ez az ember semmiféle kommunikációra
nem képes, semmiféle reflex-élettevékenysége nincs, és mégis él!
Ez az ember él, hiszen ha a szívét megindítom, a szív újból dobog,
és ha fölmelegítem, akkor minden életfunkciója, még a legmagasabb
rendű életfunkció, az agyi tevékenység is visszatér. Tehát akkor hol
van a halál és az élet? Hol van az élet vége, hol van a halál kezdete?

A létezésnek, azt hiszem, csak ez a két formája van. Az élet és a
halál. A halott ember fogalma számomra misztikum. Nem tartom
elképzelhetetlennek, hogy amit ma a tudomány gondol, az holnap
másképp lesz. És amit ma kritériumként jelölünk meg a halál fo
galmában, az holnap megváltozik... És abszolút bizonytalan va
gyok abban, hogy a halál valóban azt jelenti-e, amit az emberiség
ma a halálról gondol? Ezért úgy tekintem a halált, mint az életet
magyarul: szentnek. Nincs különbség számomra az élő és a halott
ember között. Talán csak annyi, hogy ha halott ember közelében
vagyok, akkor mindig megborzongok... Nagyon sok operált beteg
nél - ez tudatosan nem követhető, hogy miért, mikor következik
be, ahogy magamban szoktam fogalmazni - megérzem a halál
"szagát"... Ezt fizikai értelemben mondom... Ahogy az ember
visszagondol nagyon sok elvesztett betegére; mindig fölelevene
dik egyfajta szagélmény, ami borzasztó. Mert akárhányszor meg
élem és megérzem a következő műtét előtt, nem akarom elhinni,
hogy ez a halál szaga... megcsinálom a műtétet, és a beteg meghal.
Ez egy tudományos igényű fejtegetés során megfoghatatlan és el
fogadhatatlan. De pontosan azt akarom mondani ezzel, hogy félek,
hogy a tudomány nem tudja megfogni a halál és az élet fogalmát.
Inkább érzések vannak.
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Önnekmi a viszonyaaz
éppen a műtőasztalon

fekv5beteg halálféleImé
hez?Abbanahelyzetben
Ön képviseli a beteget.

Hogy éli mega szembe
nézést a halál leheUisé
gével?

Az Ön gyakorlatában a
műiéiek során adódott-e
olyan válságos helyzet,
amelyben kritikus dön
téselékerült?Adódott-e
olyanhelyzet,amelyben
[elmerult az eutanázia
problémája?

Ez rendkívül furcsa érzés. Vannak betegek, akik nagyon világosan
és tisztán tudják azt, hogy milyen rendkívül nehéz a műtét, milyen
nehézségek várnak rájuk - és egy pillanatig sem érzek bennük
halálfélelmet. Ezek a betegek élnek a műtét után, légyen az a leg
súlyosabb betegség és a legnehezebb műtét. Magyarul: nem én ér
zek félelmet, hanem a beteg félelmét, amit ő érez, azt átveszem,
és a műtét során végigkísért ez a félelem... szinte kivétel nélkül.
Ezt tudományosan szintén nem tudom bizonyítani: azok a betegek
halnak meg, akiknek óriási halálfélelmük volt. A műtét előtt a be
tegek döntő része megérzi a halált.

Számtalanszor megfordult a fejemben, és esetenként meg is tettem,
ha megéreztem a halált, nem végeztem el a műtétet. Az esetek zö
mében nem foglalkoztat a műtét előtt az, hogy a beteg meghalhat
vagy sem. A beteggel való beszélgetés után, amikor ez fölmerül
bennem, a műtét előtti éjszakák valójában rémálmot jelentenek szá
momra, mert én is megélem azt a döntést, amit a beteg nagyon
nehezen hozott meg: hogy vállalja a műtétet. Ezért védekezem.
Minden betegnek, akit megoperálok, elmondom, hogy csak akkor
akarja a műtétet, ha százszázalékosan bízik a műtétben. Csakhogy
az emberek becsapják magukat, és ezzel becsapnak engem is. Akik
meghalnak a bízók közül, szinte kivétel nélkül a családjuknak a
műtét előtti este elmondják halálfélelmüket. végrendelkeztek, és a
haláluk utáni életről döntöttek. Ha ez tudomásomra jutott volna,
nem tudom, miként döntöttem volna a másnapi műtétről? Na
gyon nehéz szétválasztani az ember érzését az objektív tényezőktől.

Mert a súlyos esetekben fél az ember a halálos szövődménytől. A
saját halálfélelmem épp ezért nem zavarhatott eddig, mert én mind
ez ideig életemben két-három alkalommal éreztem halálfélelmet 
és ez a halálfélelem semmiféle testi bajhoz nem kapcsolódott. Haj
nali ébredés... a legjobb jólét közepette hirtelen megsemmisülésér
zés ... amely visszagondolva, lehetett halálfélelem. Magyarul: nem
is gondolkodhatom a saját halálomon, nem gondolkodhatom ak
kor, amikor élem ezt az élményt, mert olyan hirtelen jön, hogy ezt
később föl kell magamban dolgozni... Ha a tapasztalataim alapján
beszélek, akkor azt hiszem, hogy nem félek a haláltól. Ez nem je
lenti azt, hogy nem fogok félni a haláltól.

Olyan kristálytisztán, mint a szívsebészetben, talán sehol nem me
rül fel az eutanázia kérdése. Tudniillik a legközelebb eső szakma,
az intenzív terápia és az újraélesztett ember körüli ténykedés 
leggyakrabban az a kérdés merül föl, hogy kikapcsoljuk-e a lélegez
tetőgépet? Ez a kérdés akkor merül fel, amikor a beteg életfunkciói
az orvos vagy az orvoscsoport megítélése szerint - visszafordítha
tatlanul károsodtak -, leginkább az agyhalálhoz köti, és az agy
működés súlyos hiányát jelzi. Ilyenkor minden esetben a szívmű

ködés megtartott. tehát a keringés funkciója ép, vagy nem olyan
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Megfogalmazható-e egyál

talánaz a határ, az a haj
szálvékony valami, ami
kor a döntés1wzót - ez
esetben Önt vagy egy
másikorvost- az egyik
oldalra vagy a másik ol
dalra kényszeríti?

Mi az Ön véleményeaz
eutanáziáról?

súlyosan károsodott, hogy az életet ne biztosítaná, abban az eset
ben/ ha a légzést fenntartj uk. A szívsebészeti műtétek nagy részé
ben a szív működésképtelensége a kérdés. Csakhogy ilyenkor is
egy géphez vagyunk kötve, amit szív-tüdő pumpának hívnak, és
számtalanszor előfordult, hogy a szívmotorpumpát lekapcsoltuk.
Minden szívsebész életében ez az esemény egyszer vagy többször
bekövetkezik. Erről nem beszélünk, de ez a legborzalmasabb dön
tés. És mindenki próbálja ezt a döntést elodázni, és magát becsapni.
Magyarul: a gép kikapcsolásához olyan eseménysort próbálunk
kreálni, amely minden épeszű orvos tudatában nyilvánvalóan nem
élet, hanem már halál, de mégis a leírásban nem az szerepel, hogy
a gépet kikapcsoltam, hanem az szerepel, hogy a szív átmenetileg
- ami egy, két, három perc - alacsony vérnyomást biztosított,
majd a szív megállt. Csakhogy, ha én a gépet, a szív-tüdő pumpát
működtetem akár napokig is, ezt az állapotot fenn tudom tartani.
Tehát valójában, amikor úgy döntök, hogy a szív-tüdő pumpát le
kapcsolom, akkor eldöntöttem valamerre a beteg sorsát. Nem volt
egyetlenegy eset sem, hogy amikor ez megtörtént, nyugodt lelkiis
merettel aludtam volna a következő éjszaka. Mert számtalan ellen
példa volt/ amikor mások és magam is úgy hittem, hogy az életért
való küzdelem abszolút reménytelen: sikeresen fejeződött be a mű
tét. És számos ember ma is él azok közül, akikre társaim vagy ön
magam is műtét közben kimondtam már a halálos ítéletet azzal,
hogy nincs értelme tovább folytatni a küzdelmet. Esetenként vala
mi ilyenkor mégis dolgozott bennem, hogy ne adjam föl. Nem tu
dom megmondani, hogy a halottaim között, akik meghaltak, há
nyan vannak olyanok, akik az emberi fáradtságnak, a pillanatnyi
rossz döntésnek köszönhetik azt, hogy meghaltak.

Kevés kérdésre tudok biztosan válaszolni, erre igen: Nem! Mert
nemcsak hogy nem vékony hajszál, hanem - azt hiszem - nagyon
széles ez a mezsgye. És ebben a szakmában nem a szokványos
értelemben vett szakmai kvalitásbeli döntések mutatják a különbö
ző eredményeket, hanem pontosan a lelki attitűdök: ki képes elvi
selni tartósan, hosszú ideig, a reménytelenség tudatában azt, hogy
tenni kell a dolgát, hogy fenn kell tartani a művi keringést és a
légzés t/ hogy érdemes azért az emberért küzdeni, aki lehet, hogy a
műtőasztalon, de lehet, hogy az intenzív osztályon fog hirtelen
meghalni, és az újraélesztés eszközeivel kell élnünk. Soha nem tu
dom megmondani, utána semmiképpen nem tudom igazolni, hogy
valamiféle objektív döntés lehetett volna. Hiszen a döntés egypilla
natos döntés. Az objektív felmérés pedig hosszú percekbe vagy
akár félórába telhet. És én egy pillanat alatt döntöm el az igent és
a nemet. Nem tudok a kérdésre választ adni.

Egy embernek, ha joga van az élethez, elvileg joga kell hogy legyen
a halálához. Az orvosnak viszont, esküjéhez híven, csak az élethez
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Milyen érzés a szívvel,
a lélek helyével, ezzel a

szubsztanciával a köz

vetlen tapintás, érintés?

Milyen érzékelni ezt a

nagyon is transzcen

dens lényeget?

szabad segédkezet adni. Ez egyféle farizeusi álláspont - nyilván
valóan. Mert amikor én nem teszek meg mindent a betegért - és
számtalanszor az orvosok nem tesznek meg mindent a betegért -,
akkor az eutanáziát, mégpedig nem is a passzív, hanem - akarva
akaratlan - az aktív eutanáziát gyakorolják. Az a borzasztó, hogy
ezeket a kérdéseket az orvosi berkekben sem tisztázták, hanem va
lamiért folyamatosan homályos ködbe burkolják. Ahhoz, hogy az
eutanáziáról, az aktív vagy a passzív eutanáziáról beszélni lehes
sen, tisztázni kellene az emberi élet fogalmát. Mit tekintünk emberi
életnek? Emberi élet-e az, hogy az életfunkciókat megtartjuk, de
ezzel határtalan szenvedést, mérhetetlen fájdalmat, emberhez mél
tatlan, állati körülményeket konzerválunk? Emberek sokasága azon
ténykedik, hogy az agóniát meghosszabbítsa - és nincs egy hoz
zátartozó, aki szerétetteljesen átkísérje a haldoklót a másvilágra.
Egyik oldalról technokrata, lélektelen tömeg veszi körül a haldoklót
- a másik oldalon pedig, pontosan ebben a nehéz időszakban, az
igazi segítséget nem kapja meg, amit csak szeretteitől kaphat meg.
Ezért tartom rendkívül fontosnak azt, hogy lehetőséget adjanak a
halálban is az intimitásra. A haldoklót külön teremben, és lehetőség

szerint a szerettei között kellene elhelyezni. Erre mindig lehetne és
lenne lehetőség, ez csak szervezési kérdés. Hirtelen halálnál nyilván
nem lehet odaszervezni azonnal a hozzátartozókat. De nem hiszem
el, hogy például elfekvő kórházakban, ha értesítenék a hozzátarto
zókat, nem jelennének meg, és nem lennének ott az utolsó percek
ben. Pontosan azért lenne fontos, mert tudjuk, hogy az elfekvő kór
házakban soha nem lehet olyan szakembergárdát összehozni, akik
segítenek a halálban a haldoklónak. Ezt is így kellene végiggondol
ni ahhoz, hogy a magunk halálát megszervezzük. Azt hiszem, az a
legnagyobb baj, hogy ahogyan az életünket nem tudjuk megszer
vezni, a halálunkat még kevésbé. Hogy a magyar populációnál ma
radjunk, minél egyszerűbb társadalmi rétegben történik a halál, an
nál bensőségesebb. A cigányoknál ugyanolyan családi esemény a
halál, mint bármilyen örömteli ünnep. Körülveszi a család, és min
denki ott van a haldokló körül, mindenki érzi annak az ünnepi
hangulatát, a kisgyerektől a felnőttig, úgy, ahogy az előre meg van
határozva, koreográfiája van a halálnak. Ezek az emberek egészen
másként élik meg a halált, mint az úgynevezett civilizált, magukra
hagyott szerencsétlenek egy-egy kórházi ágyon.

A nem szakemberekben óhatatlanul fel kell hogy merüljön az a
kérdés, amit föltett: hogya szív érintése milyen érzéssel, milyen
gondolatokkal társulhat? Az emberiség történelmében hosszú ideig
a szív érintését lehetetlennek tartották. A múlt század nagy sebész
pápája katedráról hirdette a század végén, hogy aki a szívhez hoz
zányúlna, az méltán veszítené el kollégái bizaImát. Azt hiszem,
hogy tudatunkban, még annak tudatában is, aki naponta hozzá
nyúl a szívhez, ez mélyen bevésődött, ezek genetikusan benne van-
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Ön ezzela "fene" nagy
úrral, ezzel a Halállal,
többször megbirkózott
már.

nak az emberi agyban. Hogy ez mégsem foglalkoztatja az operáló
orvost nap mint nap, azt csak úgy tudom elképzelni, ahogy magam
is megélem, hogy nem tartom a szív megállítását halálnak, hanem
egy abszolút kezelhető állapotnak. Egy pillanatig sem merül föl
bennem az a kérdés, hogy ebben az állapotban megszűnt az ego,
és amikor majd kezdődik az új élet, egy más ember lesz. Bár szám
talan példa van arra, hogy az emberek mégis valamiképpen nem
azonosak régi önmagukkal egy szívindítás után. Ezt tudományosan
szintén nem vizsgálta senki. Bizonyítani nem lehet. Ezek apró, pici
jelek, amelyek, félek, hogy tudományosan nem is foghatók meg.
Pontosabban, csak a szívműtétek utáni lelki zavarok orvosi tárgy
körében vizsgálják. Hiszen egyes irodalmi adatok szerint, az ilyen
nagy szívműtétek,szívmegállítást követő szívmegindítással operált
betegek döntő részénél, 60-80 százalékánál, korábban nem észlelt
lelki problémák jönnek elő. Egészen biztos vagyok abban, hogy
maga ez a beavatkozás - amely az élet alapvető funkcióit jelentő

sen megváltoztatja - nem egyedüli oka a pszichés változásnak.
Mindenképpen a szív megállása, a lüktető, dobogó szív megszűné

se valamiféle nagyon áttétes, de egyértelmű kapcsolattal, a halál
megélését jelenti. Számos esetben a betegek műtét alatti élmények
ről számolnak be - ami elképzelhetetlen, mert abban az időszak

ban, amiről beszámol, nevezetesen a szív újraindításának élménye
ről, abban az állapotban ő, a tudomány mai álláspontja szerint nem
érezhet, és nem élhet. És számos beteg beszámol arról, hogy érezte,
amikor a szívét megindították.

Birkóztam vele, de soha nem tudtam legyőzni. Mindig az volt az
érzésem, hogy nem én győztem, hanem ő engedett. Tehát engedte,
hogy két vállra fektessem. És valójában, nagyon sokszor az volt az
érzésem, hogy valóban "ez egy játék" volt, ami esetenként próbára
tett, hogy meddig bírom a birkózást? Valahogy az életet mindig
jutalornnak éltem meg. Jutalomként azért a hitért, amit az életbe
fektettem, hiszen számos esetben orvos-, nővértársaim magamra
hagytak a beteggel. És valóban - ha így lehet fogalmazni, költői

szavakkal - a haldokló, a halál, meg magam voltam a teremben.
És semmiféle észérvet nem tudok felhozni arra, hogy miért folytat
tam az életfunkciók fenntartását. Magyarul: az esetek döntő részé
ben a keringést úgy tartottam fönn, hogy nyomtam a mellkast rit
mikusan, a lélegeztetőgép lélegez tette a beteget. És semmiféle élet
jel nem volt. Semmiféle objektív jel nem volt arra, hogy amit te
szek, az hatásos, és nem halott emberen végzem ezt a cselekvéssort.
És, hogyha nagyon hittem, és nagyon sokáig csináltam, az esetek
egy részében a jutalom valóban élet volt. Ez mindenképpen birkó
zás. De soha nem éltem meg a győzelem örömét. Itt valami olyas
mit éltem meg, ami mindenkor saját gyengeségemet mutatta. Mert
mindig úgy gondoltam, hogy amit dolgoznom kellett az életért, azt
valahol korábban, sokkal kevesebb munkával vagy sokkal keve-
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Kérem, mondjon erre

példát!

sebb tudással megtehettem volna. De nem vagyok birtokában azok
nak a tudásrészecskéknek. amelyekkel meg tudnám előzni, hogy ez
az állapot bekövetkezzen. Ez nagyon furcsa dolog. Mert vannak az
egészségügyben dogmák. Borzalmasan veszélyesek mindenhol a
dogmák, de pontosan az élet és a halál mezsgyéjén rendkívül ve
szélyesnek és tarthatatlannak ítélem azt, hogy az emberi életet, az
emberi életért való küzdelmet percekhez kössék. Nagyon sok em
ber érzésem szerint azért hal meg, mert azt tanítják az egyetemen,
hogy normál testhőmérsékletenhárom perc után már nem érdemes
újraélesztést végezni, mert az már maradandó agykárosodást okoz,
hat-nyolc perc után a szív sem újraéleszthető. Ezt a dogmát min
denki megtanulja, bár számtalan ellenpéldát él meg az életében.
És mégsem azoknak hisz, hanem a dogmáknak. Természetesen,
tudományosan megalapozott tételek ezek - csak félek, hogy a
tudomány esetenként nem más, mint egy újabb kor előző tudo
mányának teljes tagadása. Tehát nem érzem annyira magam tudónak,
hogy az élet végét és a halál kezdetét megállapítsam. Ezért bizonyára
sokszor elkövetem azt a hibát, hogy már halotton is végzem az újra
élesztési manővereket. De azt hiszem, ebben kisebb ahibalehetőség.

Olyan példát, amely azért döbbenetes, mert az emberi életet való
ban bizonyos minőségi ismérvekhez kötöm. Egy fiatalember szív
műtéte után, már az intenzív osztályon történő kezelés során hir
telen halálállapot alakult ki: szívmegállás. Mint ilyenkor mindig,
legalább tíz-tizenkét ember serénykedett az életfunkciók, szívfunk
ciók beindításán. Teljesen reménytelenül folytattuk az újraélesztési
manővereket több mint fél órán keresztül. Én már csak azt észlel
tem, hogy az újraélesztés kezdetétől számítva körülbelül egy óra
múlva egyedül maradtam. Ez a fiatalember, aki akkor harminc-har
mincegy éves volt, valóban, mint egy rongybaba, élettelenül vonag
lott a kezeim alatt, ahogy a szívkompressziókat, a mellkas nyomá
sát kiviteleztem. Ez a fiatalember egy óra és néhány perc múltán
újra élt: elkezdett dobogni a szíve. Ez a fiatalember az eszmélésének
különböző fázisaiban röviden leírta élményeit - hiszen ő valóban
nagyon messziről jött vissza. Akárhányszor meglátogat - e törté
net kezdete tíz évre nyúlik vissza -, ez az élmény mindig előkerül.

Azóta teljes életet él, és akisgyerekei felnőtté váltak, a feleségével
együtt öregszenek, és az égvilágon semmiféle maradványtünete az
emléken kívül nincs. Ez az ember rossz házasságban élt betegsége
alatt - nyilvánvalóan betegségéből kifolyólag önzővé, durvává,
követelőzővé vált, gyerekeivel nem sokat törődött, magával volt
elfoglalva. Az élet megnyerése után ez az ember megváltozott.
Nem is a beteg hálás a találkozások során, hanem a feleség, aki
szinte egy új férjet kapott vissza a szívműtét után.
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Az Ön által elmondott
példa vezetela követke
ző kérdésig.Vajon miért
kell egy ilyen válságos
helyzetnek bekövetkez
nie ahhoz, hogyaz em
ber megpróbálja betelje
síteni azt a lehetőséget,

amita saját élete, asaját
létezése jelentszámára?
Ahhoz,hogyvalaki mél
tó halált haljon, ahhoz
méltó életet kell, hogy
éljen. Akkor, amikor
élünk,akkor létezünk-e?
Miértkellegyszioműtéi
ahhoz, hogy szembesül
jünk azzal, hogy azért
nincs halálkuliúránk,

mert nincs életkultú
ránk sem?

Korábban beszéltünkar
ról, hogymilyenfelelős
séggel tartozik az orvos
saját betegének a műtét

során. Úgy gondolom,
hogy beszélnünk kell a
gyógyított ember fele
lősségéről is, csakúgy,
mint az úgynevezett
egészséges ember fele
lősségéről saját környe
zetével szemben.

Egészen biztos vagyok abban, hogy valóban azért nincs halálkultú
ránk, mert nincs életkultúránk. Úgy gondolom, hogy ebben a mai
világban, amelyben élünk, naponta olyan erős ingerek érnek ben
nünket, hogy ahhoz, hogy adaptálódni tudjunk az élethez, elveszít
jük életünk legfontosabb elemét, az emberi érzékenységet a külvi
lággal szemben: az élet megérzését. Az a vak ember, aki valaha
látott, nyilván akkor döbben rá, hogy milyen nagy élmény volt a
látás, amikor elvesztette. A süket hasonlóképpen éli meg ezt a bor
zalmas állapotot. A halál a mai tudásunk szerint nem hordoz
előzetes tapasztalatokat. Talán ha többször tudnánk meghalni, ak
kor különbül tudnánk élni. Ahhoz meg kellene halni, mint ahogy
az előbbi személyes példa is mutatta. Ha valaki megjárta ezt az
utat, talán másként viszonyul az élethez. De más szituációkban is
azok az emberek, akik a túlvilágról visszajönnek, valahogy neme
sebbek, életszeretőbbek, bölcsebbek azoknál, akik nem haltak meg.
Nem érünk rá a napi nyomorúságunkban örülni az életnek: hogy
levegőt kapunk, hogy látunk, hogy hallunk, hogy dobog a szívünk.
A külső ingerek elvakítanak. Ahogy egy sötét szobában egy szál
gyertya világosságot nyújt: mi ahhoz vagyunk szokva, hogy betűz

a nap az ablakon éjjel-nappal. Nem tudjuk érezni a sötétséget és a
világosságot. És nem tudjuk érzékelni a gyertya fényét.

Én ezt a kérdést nem választanám el az aktív és a passzív eutaná
ziától. Mert amit a 20. század embere tesz környezetével, az igenis
aktív eutanázia. Aktív eutanázia azért, mert tudjuk, és tudatosan
rongáljuk az életünk lehetőségeit,öljük életünk lehetőségeit.Sokkal
nagyobb bűnnek tartom a tudatos "kis gyilkosságokat", mint a tu
dattalan nagy gyilkosságokat. És ahogy nem tudom elfogadni az
emberi élet megszűntének az agyműködés- vagy az agyi, a maga
sabb agyi tevékenység megszűnését, ugyanúgy nem tudok elfogad
ni semmiféle kompromisszumot a környezet, az életterünk, az élet
lehetőségeink rombolásában. Azt hiszem, hogy az élet és a halál
kérdéseit úgy kellene átgondolnunk - látva, mi mindent pusztí
tunk el életünk során -, hogy minek is van értelme igazán? Paza
roljuk azokat a dolgokat, amelyek a következő generációknak már
nem juthatnak, mert elhasználtuk. Kell-e az nekünk, amit elhasz
náltunk? Valóban szükség van-e arra, amit elhasználunk? Úgy gon
dolom, hogy a jóléti társadalmakban olyan életpazarlás történik,
ami normális embert el kell gondolkoztasson azon, hogy meddig
tarthat ez a pazarlás. A jövőt különböző társadalomtudósok a ma
guk tudományában megjósolják, meghatározzák. Időnként kong
resszusokat szerveznek, és nagy bölcsességgel megállapítják, hogy
mit kellene csinálni. A mindennapi életünkben ugyanúgy éljük
pazarló életünket - magyarul: aktív eutanáziával küzdünk a
nemlétünkért.
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Mi a helyzet, amikor el
dönthető az Ön számá
ra, hogy meg kell adni
a méltóhalállehetőségét
a betegnek?

Fel vagyunk-e készü/ve
saját halálunkra? Úgy
éljük életünket, ahogy a
halálunkat haljuk. Nyu
godtabban lehet szembe
nézni a halállal, ha az
életünksorán megtettút
felkészíta halálra. Nyu
godtabban lehet szembe
nézni a válságos, kriii
kus helyzetekkel. És azt
gondolom, hogy itt
olyanalapkategóriát kell
bevennünka beszélgeté
sünkbe mint a létezés
szentsége.

Nem tudom eldönteni azt, különösen az én szakmámban, hogy a
szívoperáltaknál mikor alakul a helyzet úgy, hogy abból biztosan
halál következik. Én a halálhoz, az élet utolsó perceihez adnám
meg a lehetőséget, hogy az emberi halál legyen. Itt válik nagyon
érdekessé az élet és halál tisztelete, pontosan azért, mert én nem
tudom megmondani, hogy az a kritikus helyzet hogy oldódik meg.
Úgy, hogy ebből élet lesz - vagy úgy, hogy ebből halál lesz. Van
nak kritikus helyzetek, amikor mind a kettőre föl kell készülni. És
kritikus élethelyzet vagy kritikus halálhelyzet ugyanazt jelenti szá
momra. Tehát a hozzátartozónak, a szeretteinknek joga van a
kritikus helyzetekben jelen lenni, még akkor is, ha ez a szakmai
munkánkat gátolja. A beszélgetésünk elején arról beszéltünk,
hogy a halál nem egy pillanat, hanem egy folyamat. Ahogy az
élet emberi léptékkel hosszabb időtartamú létezés, talán a halált
is úgy lehetne fölfogni, hogy egy különleges létezési állapot, csak
az események sokkal gyorsabban zajlanak le, mint a nagybetűs

élet. A borzasztó valóban az, hogy soha nem tudjuk, hogy ez az
élet mikor lép, mikor kezd átlépni a másik létezési formába, a
halálba. Éppen azért, mert nem tudjuk, ez mikor következik be,
azt hiszem, hogy akkor tévedünk kisebbet, ha a halálra készü
lünk mindig.

A vallásfilozófiák, a vallások próbálják megfogni egészen más
megközelítéssel az élet és a halál fogalmát, tényét, létezését. Min
den ember tudatos élete során gondolkodik afelől, hogy föl le
het-e készülni a halálra. Hiszem azt, hogy az élet során elköve
tett bűneinkért nehéz halállal büntetődünk, Hogy ez rövidebb
vagy hosszabb folyamat? Azt hiszem, hogy a relativitás mint fo
galom, közelebb visz bennünket a kérdéshez; mi mindig térben
és időben gondolkodunk. De talán ha nem térben és időben gon
dolkodnánk, hanem életben és halálban, időtől és tértől függet
lenül, akkor az életnek egyenes folytatása, a halál csak olyan
lehet, mint az életünk. Tehát a halálra csak az tud jól felkészülni,
aki az életében folyamatosan a halálra készül. Ez nem más, mint
olyan fajta élet, amely tudatosan, felelősséggel teszi a dolgokat,
hogy akkor, amikor a halál bekövetkezik, akkor könnyen tudjon
átmenni abba a másik világba. Tehát ugyanúgy, ahogyan a ke
resztény vallásban az életnek a büntetése a pokol, a jutalma a
mennyország; valahol ez a két fogalmazás minden emberben
kell, hogy éljen. És minden ember naponta megéli azt, amit bűn
tudatnak nevezünk, ha rosszat, bűnt követünk el. És azt a jó
érzést, hogy valamilyen jót tettünk. Azt hiszem, hogy tudatos
életünkben ez a legfontosabb, hogy megpróbáljunk jót tenni.
Az elmúlt évtizedekben ezek a fogalmak annyira kikerültek a
mindennapi beszédünkből. hogy már gyanúsan néznek arra is,
aki arról beszél, hogy: szolgálat, hivatás, másokért való élés.
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Munlaim során, amikor
az eutanázia helyzetét
prólxíltam feltámi, elju
tottam azokra aszakieru
leiekre, ahol a legéleseb
ben vetődik fel az euta
názia kérdése. Ahol, ha
tilzvonalról lehet beszél
ni, akkor ott iűzoonal

van. Meg kell mondjam
8szintén,sorraelutasítást
kaptam. Elutasítástolyan
érorendszerrel, hogyabe
tegek érdekeven nem haj
landók beszélni az euia
náziáról. Az eutanázia
semmilyen formájáról.
De nemcsak, hogy az
eutanáziáról nem hajlan
dók beszélni, hanem ma
gáról a problémáról sem.
Miértáll"érdekében"egy
szakmának. Iwgy homok
ba dugja afejét, hogy lila
ködöt teremtsen azzal a
.látszat"érveléssel, hogy
az a betegek érdeke? Hol
vanitt azemberi ésszak
maifelelősség?

úgy gondolom, hogy igazán csak akkor tudunk magunkért élni, ha
másokért élünk.

A kérdés nagyon összetett, s megválaszolása is nehéz. Sorra kell
venni azokat az okokat, amelyek oda vezetnek, hogy ma Ma
gyarországon nemcsak az eutanáziában való döntésben nem
mernek emberek felelősséget vállalni, hanem sokkal kisebb vo
lumenű döntéseket sem mernek vállalni. Az okok egyik csoportja
mindenképpen a jelenlegi magyar egészségügyben rejlő rend
kívül merev, hierarchikus viszonyulási rendszerben keresendő.

A magyar orvoslásban ma nem individuumok gyógyítanak be
tegeket, hanem orvosi csoportok, szigorúan meghatározott hi
erarchikus rendszerben. Gyógyítani csak orvos tud. Közalkal
mazott csak közalkalmazottként tud viselkedni. Az orvosi tevé
kenység nagyon súlyos döntések vállalását jelenti. A jelenlegi
magyar orvoslás lehetőséget ad arra, hogya döntéseket el
odázzák, a döntéseket tovább taszítsák. Nem alakul ki olyan
orvosképzés Magyarországon, ahol ezek a döntések, a döntés
meghozatalának készsége, vállalása megtörténne. Egyszerűen

azért nem, mert a vezető poszton lévő legmagasabb hierarchia
sem vállalja a döntést.

Ez kialakított egy olyan viszonyulási formát - természetesen
azért a gyógyítás folyik, és esetenként nem is rosszul -, melyben soha
nem világlik ki, hogy egy adott orvosi kérdésben ki hozta meg a dön
tést? Valójában nem másról van szó, mint bújócskáról. Bújócskát
játszunk, elbújunk saját felelősségünk elől, megpróbáljuk to
vábbadni azt. Ha tudunk valamivel takarózni, akkor esetleg döntést
hozunk, de úgy, hogy az ne a saját nevünkben történjen, hanem hi
vatkozhassunk valami felsőbb hatalomra. És ez játék, ide és oda menő

játék. Ha ebben a játékban a kérdező soha nem teszi fel azt a kérdést,
hogy "ki döntött?", akkor ez a játék jól megy. Ha fölteszik azt a kér
dést, hogy "ki dönt ebben a kérdésben?", a játék megakad. Ebben az
országban nagyon aktívan folyik passzív és aktív eutanázia, megcsi
nálják név nélkül, de vállalni nem fogják, hogy megteszik. Mert egy
részt az orvoserkölcsi. etikai háttere nincs tisztázva a passzív és aktív
eutanáziának. Nem tudja, hogy mit vállalhat föl, nincs leírva, hogy
meddig mehet el. Hanem egy nagy - ahogy fogalmazott - lila ködbe
van burkolva az, hogy ki meddig mehet ebben a felelősségvállalásban.

Ha valaki meg is teszi azt, amit meg kell tennie - most nem csak a
passzív és aktív eutanáziáról beszélek -, akkor is fél attól, hogy leírja
azt, hogy "én saját nevemben ezt a döntést vállaltarn" . Tehát
elképzelhetetlen, hogy ez a kérdés a közeljövőben tisztázód
jék. Ahhoz teljesen más orvoserkö1csi alapnevelés és beteghez
való irányulás kell.
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A legszomorúbb tapasz
talatom az volt, hogy
gyakorló orvosok nekem,
négyszemközt mind eti
kai, mind orvosi szem
pontból a nyilvánosság
előtt is vállalható véle
ményeket mondtak el,
amelyekmögött látható
an megélt élménysoro
zat, szakmai korrektség
van, ugyanakkor rövid
idő után ezekaz emberek
elzárkóztakabeszélgetés
elől. És akkor óhatatla
nul fólmerült bennem a
kérdés, hogy mi az, amit
nem vállalnak? Önma
gukat nem vállalják?

Az eutanáziáról csak
őszintén lehet beszélni,
őszintén kell beszélnünk
a halálról, a halálfélel
münkről, anemlétez{jha
/áltudatunkról. És úgy
tűnik, hogycsak olyanok
kal lehet őszintén beszél
ni, akik személyek. Úgy
tűnik, hogy személyek
csak társadalomban ala
kulnak ki... Úgy tűnik,

hogy nincs társadalom,
és nagyon kevés az in
dividuum.

Egykorábbi riportban egy
intenzíves orvos mond
ta, hogynemelég csak jó
orvosnak lenni,jóember
nek is kell lenni. Bár
mennyire egyszeranek és
vulgárisnak hangzik, de
nagyon igaz.

Igen, azt hiszem, hogy önmagukat nem vállalják. Az önmagukat
való vállalás nem egyéb, mint az, amit látunk, hallunk, tapasz
talunk, jónak vélünk - magyarul: véleményünk mellett ki kell, ki
kellene állni; és nem állunk ki, nem vállaljuk a véleményünket sem
szakmai, sem etikai, sem orvoserkölcsi kérdésekben. A kérdést most
már úgy lehet föltenni: vajon miért? Nem egyszerű a kérdés meg
válaszolása. Ez nem csak egzisztenciális kérdés. Félek attól, hogy
ha lelkiismeretem, orvosi, emberi becsületem szerint járok el, te
szek, nyilatkozom, akkor az egzisztenciám kerül veszélybe. Ez a
kérdés egyik oldala. A másik oldala sokkal érdekesebb. Mert ha
ennek csak és kizárólag egzisztenciális következményei lennének,
akkor el tudnám fogadni, ha valaki a családjáért, az egzisztenciájá
ért nem minden esetben megy tűzbe. De nem tudom elfogadni,
hogy olyan emberek gyógyítanak betegeket, akik mindig fonto
sabbnak tartják saját egzisztenciájukat, mint betegeik érdekét.
Mert ez jelenti azt, hogy egy orvosnak, ha orvos, akkor nemcsak
éjszaka kell fölkelnie a betegéhez. nemcsak okosnak kell lennie és jól
kell gyógyítania, hanem mindent el kell követnie azért, hogy a meg
lévő rosszak megváltozzanak. Ma nagyon sok orvos tudja, hogy mi a
rossz... hol kellene változtatni. A felismerésig nagyon sokan eljutnak.
Az aktív cselekvésig nagyon kevesek.

Nem egészen értem, hogy miért várja el pont az orvosi rétegtől azt,
hogy őszinte legyen, hogy individuum legyen, amikor több tíz éven
keresztül több generációba a hazugságot, a képmutatást, a negatív
emberi értékeket sulykolták. Az orvosi réteg egy kis rétege a társa
dalomnak. A borzasztó az, hogy ennek a kis rétegnek egy egész nép
egészsége van a kezében. Valóban, azt a kérdést föl lehetne tenni,
hogy vajon az orvosok között miért nincsenek nagyobb számban
individuumok? Miért nincsenek betegeikért nagyobb számban ag
gódó orvosok? A kérdésre lehet válaszolni, hogy egészen biztosan
vannak betegért aggódó orvosok, csak nem lépnek át egy határt,
mert ha átlépik, abból betegüknek semmi haszna nem származik,
egyéni életük viszont súlyos veszélyhelyzetbe kerül. Ki kell mon
dani, hogy a társadalomnak nincs igénye az igaz, tiszta beszédre.
Ha a társadalomnak lesz igénye arra, hogy igaz emberek, igaz mó
don megszólaljanak, akkor valószínű, hogy sokan meg fognak szó
lalni.

A véleményem az, hogy orvos csak a jó emberekből kerülhetne ki.
Hogy ma nagyon sok orvos, orvosi diplomával rendelkező ember
gyógyít betegeket - ez nyilvánvaló. Ebben az előbbi meghatáro
zásban benne van az egész lehetetlensége a jelenlegi orvoslásnak...
Mert a kérdést nem szabad így megfogalmazni. Hiszen nem dol
gozhatna egyetlen orvos sem magas emberi, erkölcsi tulajdonságok
nélkül... Egy orvostól, amit elvárhatunk - teljesen mindegy, hogy
milyen esküvel fogadta orvosi ténykedését, legyen az Hippokra-
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tész, vagy bármilyen más orvosi eskü. Az orvosok nagy része nem
az orvosi eskü szellemében jár el, mert az orvos a mindenkori tár
sadalmak legnemesebbikébőlkellett volna, hogy kikerüljön. Nem
ez történt, és nem ez történik. Többször elhangzott ez a szó, hogy
kontraszelekció. A mai orvostól nagyon nagy tudást követelnek.
Nem biztos, hogy már az orvosegyetemre is az orvosnak való em
berek jutnak be. Hanem azok az emberek, akik azoknak il tudásbeli
követelményeknek megfelelnek, amelyek a felvételekhez kellenek.
Tessék nekem akár egyetlen példát mondani, egyetlenegyet az el
múlt negyvenöt év orvosegyetemi felvételéből, ahol alkalmasságot
vizsgáltak volna? Alkalmasságot arra, hogy orvosnak alkalmas-e az
illető? Csak egyet vizsgáltak: a tudásszintet - és nem az alkalmas
ságot. Nagyon sok okos ember van a pályán, és nagyon kevés orvos.

Hamarosan megjelenik
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