
Gondolattöredékek
a halál mezsgyéjéről
Ha valaki megkérdezné tőlem, hogyan járul hozzá orvosi mun-
kámhoz a hitem, Jézussal való kapcsolatom, válaszom meglepő
lenne és végtelenül egyszerű: sehogy. Nem tudom szétválasztani
az embert, a munkát és a hitet. Ezzel talán meg is válaszoltam volna
a kérdést, letehetem a tollat, s hátra dőlhetek, ám valójában mégsem
ilyen egyszerű. Harminchat éves orvosi pályából több mint har-
mincat intenzív osztályon tölteni, felét osztályvezetőként, s mellette
még pontosan tíz év mentőorvosi tevékenység...

És mégis megismétlem a kérdésre a választ, sehogy…
Legalábbis soha nem éreztem…
S ezt nagyon őszintén mondom, soha nem éreztem, pedig állan-

dó an az élet és halál határmezsgyéjén végeztem a munkámat, az
életért küzdöttem szemben a halállal (sorssal?), a túlélésért a halál
ellenében. Harcoltam kilencvenöt évnél idősebb ember életéért
ugyanúgy, ahogy koraszülött csecsemőért, akit egy lakótelepi ház
fürdőszobájában élesztettem újra...

Soha nem éreztem… munka közben…

A vérbeli intenzíves, rosszul mondom: „az” intenzíves nem mérle-
gel, ha hirtelen halállal találkozik. Azonnal elkezdi az újraélesztést,
azonnal elkezdi a küzdelmet, s képes folytatni akár órákon át, ha a
reménynek már csak a leghalványabb fénye pislákol, még akkor is,
s ha feladja, vagy azért teszi, mert a közben megszerzett informá-
ciók tudatják vele, hogy az alapbetegség miatt reménytelen a harc,
vagy azért, s ez a legfájóbb, amikor „valami miatt” eleve nem akar
összejönni a siker — az élet maga —, nem indul be a légzés, hiába
rendezi újra és újra elektromos csapással a kamrafibrillációt, az kér-
lelhetetlen kegyetlenséggel megint és megint visszatér, s aztán a
másikra vár, a társra, a társakra, az asszisztenciára, mondja már ki
végre valaki, hogy elég, ne tovább, nem érdemes…

Az Oxford University John Radcliff Hospital Sürgősségi Osztályá-
nak minden intenzíves ágya fölött ott van egy hatalmas fehér óra,
az újraélesztés megkezdésének pillanatában kapcsolják be, a mére-
tes piros és fekete mutató különböző sebességgel járja kegyetlen
körbe-útját, a rezidensek óraműszerű pontossággal, összehangolt
kamarazenekarként végzik prestissimo tempójú rutintevékenysé-
güket, a senior orvos (a karmester) az ágy végére támaszkodva hal-
kan, a fogai közül szisszeni a vezényszavakat, s közben újra és újra
az órára néz, az ember határozottan azt érzi, nem is az orvos, az óra
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üteme diktálja a drámai ritmust (miért ne: haláltáncot!), Úristen,
éreztem, mennyivel egyszerűbb ez, nem nekik kell dönteni, az a ke-
tyegő, kérlelhetetlenül kattogó műszer majd dönt helyettük…

S ahogy megállítják az órát (ősi népi szokás megállítani a falióra
ingáját!), ahogy mi is leállunk… dermedt csend, lassú, ólmos moz-
dulatok, ez messze több, mint puszta csalódás, mindenki érzi, és
ebben a megállt néma időben van valami más is, valami meg nem
nevezhető, talán ünnepélyes, talán emelkedett, nyomot-hagyó ér -
zés. Hosszú évek után tudatosan szoktattam rá magam, hogy min-
den halál után imával segítsem az „átkerülőt”, pedig rohanni kell,
még egyszer megnézni a pupillát, kikapcsolni a monitort, leszívni
a garatot, kiszedni a tubust, nekiállni az adminisztrációnak…

Sokan haltak meg a kezeim között, sokszor láttam az elúszó szem-
párokat, hallottam a beszéd közben egyre lassuló szavakat… — rend-
őrtábornokot hoztak be az osztályomra, túlhajtott élete mellett az
aznapi számtalan szoborkoszorúzás és protokoll-szereplés is köz-
rejátszott szívinfarktusában. Az ágya mellett álltam, természetes
volt számomra, ahogy rutinszerűen fogom a csuklóját, ő pedig csak
beszélt…

A mérgezések intenzíves kezelése rendkívül hatásos és látványos
tud lenni, főleg, ha időben érkezik a beteg. Kivéve a Gramoxont!
Százat messze meghaladó gramoxonos beteggel találkoztam, s a
zöme mélyen megviselte a lelkemet. Ezzel a „közepesen mérgező”
gyomírtószerrel az amerikai repülőgépek magasról permetezve a
dzsungelben lombtalanítást végeztek, hogy beláthatóvá tegyék a te-
repet, s a magasból észrevegyék a vietkongok gépi és emberi moz-
gását. Véletlen baleset hívta fel az újságolvasók figyelmét, hogy óva-
tosan kell bánni vele, mert a „közepesnél” azért sokkal veszélyesebb.

Tizenhat éves kislány rá akart ijeszteni kedvesére, egyetlen kor-
tyot ivott mindössze. Egy héten keresztül mosolygott vissza rám, s
már rég tudta, hogy nincs visszaút, nincs menekvés, s tehetetlen
volt ő is, én is, soha el nem felejthetők azok a hatalmas tiszta kék
szemek, ahogy nézett az enyémbe, s egyre csak azt kérdezte, biztos,
tényleg biztos, biztos, hogy biztos…

A másik kegyetlen hangélményként visszhangzik emlékeimben:
Siófokról hozták a pécsi intenzívre, fiatal fiú volt, éjszaka két óra le-
hetett, amikor a mentősök áttették a hordágyról a fekvőkocsira, s ő is
már tisztában volt azzal, mi vár reá (nagyon sokat ivott), a lift elindult
a mélyföldszintről a hatodik emelet felé, s amint a lépcsőházban áll-
tam, legszívesebben befogtam volna a fülemet, mert elviselhetetlen
volt hallani, ahogy a sokszintű épület minden zugát betöltötte teli to-
rokból üvöltő hangja, nem akarok meghalni, nem akarok…

Közel kétezer infarktus kezelése, számtalan halálos veszélyű rit-
mus zavar megoldása, életmentő pacemaker-elektróda bevezetése,
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mérgezések antidotálása áll mögöttem. Munkámat mindig a feladat
megoldása, a cél elérése vezette, mindig hajtott a siker vágya, az
egészséges sikeré, ami persze végül is mindenképp talmi, de az ágy-
ban fekvő beteg boldog mosolyát jelentette, visszaadott és vissza-
kapott édesanyákat, édesapákat, testvéreket és gyermekeket. Ezt a
munkát szeretni kellett, erre a munkára predesztinált az ember, erre
a munkára predesztinálja az embert valaki… valaki? Tényleg, talán
nem is én választottam ezt a munkát, hanem az választott engem…
vagy tán ez sem így igaz?

Mélyen vallásosnak érzem magam, s akként is próbálom élni éle-
tem, minden felszín és külsőség nélkül, de nyíltan vállalva önma-
gam, mint ahogy tettem azt évtizedeken keresztül akkor is, amikor
ez tilos volt, mi több, büntetendő, ministráltam, asszisztáltam, s
közben láttam az ügynököt, amint ballonkabátja ujjába rejtett gép-
pel készíti titkos felvételeit a főpapi ceremónia résztvevőiről. Fe-
rences diák voltomat soha nem kárpótolhatóan édesapámon torol-
ták meg, majd később pártgyűlés témája volt intézetemből való
kirúgatásom, mert megengedhetetlen, hogy egyetemi oktató ke-
resztet viseljen a nyakában, hogy aztán évekkel később azt is meg-
érjem, hogy amikor regényemért sajtóper vádlottja lettem, a per biz-
tos megnyerését garantálja az elhárítás vezető tisztje, ha igent
mondok és sikerül a befűzésem, s meggyőzésként (zsarolásként) ki-
nyitotta vaskos dossziémat, amelyben többek között viszontláttam
gyertyát tartó akolitus tevékenységem fényképes dokumentumait
a Székesegyház Szentélyében…

Napi rendszerességgel vagyok lélek-közelben Jézushoz, nagyon
szeretem kötetlen beszélgetéseinket, számomra Jézus testközeli lény,
minden misztikusság nélkül, mondhatni partner, tanácsadó barát (if-
júságom rendkívüli olvasmányélménye volt „Kicsoda nekem Jézus
Krisztus?”), édesanyámtól élete utolsó éveiben heti rendszeresség-
gel hallottam, „ha én egyszer meghalok, az olyan lesz, hogy elalszom,
és arra ébredek fel, hogy Jézus lábainál fogok kuporogni…”

Az utóbbi másfél-két évtizedben szakmám (intenzív terápia, kar-
diológia, sürgősségi orvostan) gyakorlása mellett bizonyos egyéb
feladatok is belekerültek napi életembe, nem is vettem észre, hol és
mikor kezdődött, mintegy belesodródtam. Ha nagy szavakat sze-
retnék használni, annyit mondanék, lélekmentés…

De nehéz volt! Főleg az elején…

Pár hónapja fiatal nőbeteggel beszélgettem. A férje, régi ismerősöm,
kért meg arra, hogy látogassam meg a klinikán. Nem operálható,
sokszorosan áttétes nőgyógyászati rák okozta bélelzáródás miatt ke-
rült a sebészetre. Meglátogattam. Nagy fájdalmai ellenére is tele volt
tervekkel, eszébe sem jutott, milyen közel van az idő. Vagy mégis.
Hirtelen váltott, engem is meglepett. Meddig tart még? Kezeivel az
alhasát nyomta, ellensúlyozva a belülről markoló heves fájdalmakat.
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— Mire tetszik gondolni? — naiv volt a kérdésem, csak időhúzásra jó.
— Mennyi időm van még?
— Napok… talán annyi sem…
— Tud segíteni?
— Igen… — nagyon gyors volt a válaszom, gyanúsan gyors, de
nem vette észre…

És tudtam. A közeli Piusz templom csodálatos Sándor atyája (egy
mindig rohanó, hetven felett is örökké szaladó főtisztelendő) még
aznap meglátogatta…

A legemlékezetesebb élményem (Úristen, melyik nem az?!) két éve
történt. Nevezzük így, egy sztárprofesszor „esete”. Élete valóban
sikertörténet, irigylésre méltó életpálya, csúcskarrier az ötvennyol-
cadik életévéig.

A szokásos reggeli referátumon hallottam róla először, pontosan
arról, hogy átmeneti nehézlégzéssel a V. I. P. kórterembe felvették
ezt a professzort. Napokkal később én voltam a soros kardiológus
konzílium adó, amikor megkértek az osztályosok, hogy kardioló-
giai szempontból nézzem meg ezt a beteget.

— Szia, de rég láttalak! — meglepődtem ezen a fogadtatáson, ő
pedig azonnal mesélni kezdett, hogy milyen jól érezte magát azon
a bizonyos szilveszteri éjszakán ott a színházban, szerinte sokkal
jobb volt, mint az azelőtti szilveszterek bármelyike…

Január közepe volt, s ő december 17-én tudta meg, hogy tüdőrákja
van, sem operáció, sem kemoterápia nem jött szóba, s most itt van, jól
érzi magát, tulajdonképpen minden rendben van, még néhány nap,
és haza is mehet… 

Megviselt a vele való találkozás, s megviselte az éjszakámat is,
másnap már délelőtt visszamentem hozzá. Hamar a lényegre tér-
tem, az érdekelt, hogyan tudta mindezt feldolgozni…

— Sehogy. Ezt nem lehet feldolgozni…
— Azért valahogy mégis csak szembe néztél a tényekkel! 
— Pszichiáterhez mentem…
— Segített?
— Hogy tudott volna?! Keleti módszerek, önszuggesztió, min-

den egy nagy marhaság…
— És Isten?
— Arra még ráérek.
— Segíthetek?
— Te sem tudsz…
— Összehozlak vele…
— Majd ha itt lesz az ideje…
— Van egy barátom. Innen a szomszéd templomból, minden

pénteken átjön a betegekhez…
— Szólni fogok…
— Ma péntek van, ma is átjön…
— Inkább a jövő héten, fel kell készülnöm rá…
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— Legalább ismerkedjetek össze… — kifejezetten bosszús volt,
sokára és kissé indulatosan válaszolt. — Egyet kérek, a feleségem ne
tudja meg! Ő református…

A hétfő reggeli referátumon a hétvégi események között csak fel-
sorolásszerűen szerepelt a halála, a szombati ügyeletesektől tudtam
meg a részleteket. Jól töltötte a péntek éjszakát, szombat délelőtt is
jól volt, feleségével együtt rendelték meg kedvenc vendéglőjükből a
szokásos vacsorájukat, aztán dél felé hirtelen fulladni kezdett, ez
csak fokozódott, sürgős konzíliumokat szerveztek, egymás után
adták a vénás injekciókat, délután fél kettőig…

Felhívtam Sanyi atyát, aki már mindenről tudott. Hangja derűs
volt, mint mindig...

— Magához vette az Úr testét, nem kellett győzködni…

Hogyan járul hozzá orvosi munkámhoz a hitem, Jézussal való kap-
csolatom?

Sehogy!
Legalábbis nem tudom…
Tényleg nem…
Talán Ő…

A feladatokat kapjuk
Általános iskolába a Rökk Szilárd (tegnap és ma Somogyi Béla) utcai
iskolába jártam. Az iskola felújítása miatt az alsósokat átpakolták a
közeli rabbiképző üres termeibe. A hely szelleme vagy a hittanórák
hatása lehetett, mikor egyik osztálytársammal heves hitvitába keve -
redtem. Már az alapoknál elakadtunk. Én állítottam, hogy van Isten,
Gerelyes viszont tagadta. Katekézisünk viszonylag kevés szókincs-
csel érvelt. „Van!” „Nincs!” „Van!!” „Nincs!!” És így folytatódott
egy re emelkedő amplitúdóval. A kifejlet persze verekedés lett. Illet -
ve pofozkodás, jobban mondva a „nincsek”-et csengő pofonokkal
toroltam meg, kifulladva az érvekből. Gerelyes szipogva bőgött,
nem ütött vissza, gyávasága még jobban ingerelt. Osztályfőnöki in -
tőt kaptam, plusz behívatták a szüleimet, hogy az mégsem járja,
hogy kisdobos létemre térítek, méghozzá pofonokkal.

Cseppet sem helyeslem, ahogy akkor viselkedtem. A tehetetlen ma-
gány és elszigeteltség érzete váltotta ki belőlem a heves reakciót.
Akkoriban helyezték át szeretett hittantanáromat, később tudtam
csak meg, hogy börtönbe, és nem másik plébániára.

Sem bokszoló, sem misszionárius nem lett belőlem.

DÉR ANDRÁS
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