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John Bache békebíró, a Békebírók 
Egyesületének országos elnöke azt mondta: 
„Az igazságot – ahol csak lehetséges – helyben 
kellene szolgáltatni, és mivel 2010 óta a béke-
bíróságok fele bezárt, sok bíróság már aggasz-
tóan messzire került az illetékességi területén 
levő községek egy részétől.”

„A területileg még inkább szétszórt bíró-
ságok kihatással lesznek a békebírók tobor-
zására és megtartására, mivel néhányan majd 
leköszönnek helyi bíróságuk bezárásakor, és 
nem utolsó sorban kevesebb valószínűséggel 
pályáznak majd, ha a legközelebbi bíróság nem 
a közvetlen közelükben van. A nagyobb távol-
ságok miatt többet kell majd szánni a békebírók 
útiköltségének fedezésére is.”

Penelope Gibbs, a Transform Justice 
(’Formáljuk át az igazságszolgáltatást’) jóté-
konysági szervezet igazgatója, a szolgálatot fe-
lügyelő volt békebíró így nyilatkozott: „Anélkül 
zárnak be bíróságokat, hogy alaposan végiggon-
dolnák a következményeket. Nem várható el 
a kiszolgáltatott alperesektől és tanúktól, hogy 
órákig utazzanak bírósági ügyek miatt, és hogy 
jelentős összegeket költsenek erre. Sokan már 
ma sem jelennek meg a saját tárgyalásukon.”

Christina Blacklaws, az ügyvédeket képviselő 
Law Society (jogászok szakmai szövetségének) 
elnöke azt mondta: „Angliában és Walesben az 
emberek nem tudnak eljutni a helyi bíróságaikra, 
és néha órákig kell tömegközlekedési eszközö-
kön más helyszínekre utazniuk – feltéve, hogy 
egyáltalán létezik ilyenfajta tömegközlekedés.”

„Ráadásul a rendőrség és a börtönök szál-
lítási szolgáltatásai is megsínylik a megnöve-
kedett költségeket, amelyek végső soron az 
adófizetőket terhelik. Bizonyítható, hogy az 
alperesek egyre ritkábban jelennek meg a bün-
tetőtárgyalásokon, amely következésképpen a 
bíróság számára időveszteséget, a tanúknak 
kényelmetlenséget, az államkincstárnak pedig 
költségeket jelent.”
Néhány példa a bíróságig megtett hosszú utakra
– A walesi Staylittle lakosai 1 óra 50 perc-

nyi autóútra (119 kilométernyire) vannak 
a caernarfoni büntetőjogi központtól, a 
2017–18-ban bezárt Dolgellau békebíróság 
számára kijelölt „befogadó telephelytől”.

– A northumberlandi Kielder lakosait korábban 
az 54 kilométerre fekvő hexhami Tynedale 
békebíróság szolgálta ki. Most 83 kilomé-
tert kell utazniuk a Newcastle upon Tyne-i 
békebíróságra, amely a Google szerint 2 óra 
53 percig tart tömegközlekedési eszközzel. 
Nincs mindennap járat.

– Régebben a kelet-angliai Mildenhallban élők 
tizennyolc perces autóúttal vagy – bizonyos 
napszakokban – busszal negyven perc alatt 
tudták elérni a thetfordi békebíróságot. Mióta 
azonban 2013–14-ben bezárt, a kijelölt befo-
gadó telephely a norwich-i békebíróság lett, 
ahová autóval 55 perc vagy tömegközleke-
déssel ennél még egy órával több idő alatt 
lehet eljutni, bár a napszaktól függően ez 
hosszabb is lehet.

(The Guardian)

Siddhartha Mukherjee2

Lángolni vagy kiégni

A szakmai elmélyülés a kiégés ellen hat az 
orvosi pályán

Az anatómia-laborban mindig dermesztő hideg 
volt. Orvostanhallgatóként ez volt az első kurzu-
sunk, és már előtte csoportokba szerveződtünk 
– mindegyikbe négy diák került. Valamennyien 
Frank H. Netter Humán anatómiai atlaszának 
egy-egy példányát cipeltük magunkkal; a labor-
ban eltöltött három hónap végére a kötet sárga 
színűvé vált a formaldehidtől, és a homokszínű, 
kemény lapokat hajtogatva éreztük, ahogy ujja-
ink is lassan bebalzsamozódnak. Csoportunkban 
három férfi volt – jómagam, S. és B. –, és egy 
nő, G. Egy hatvan év körüli nő hulláján „osztoz-
tunk”, akit csak nevének kezdőbetűi alapján is-
mertünk: M. C. Halálának oka, mint megtudtuk, 
áttétes mellrák volt. Miközben testét boncoltuk, 
agyában, májában és csontjaiban végül ennek a 
ráknak a torz lerakódásait találtuk meg. Hetente 

2 Siddhartha Mukherjee: indiai származású ameri-
kai rákkutató és író.
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kétszer találkoztunk a hűvös anatómialaborban, 
és heti két előadásunk volt a földszinti előadóte-
remben (mindannyian kaptunk egy koponyát is 
lakkozott mahagóni dobozban, hogy hazavigyük 
tanulmányozásra. „Dr. Goldberger, M. D.3 aján-
déka” – állt az én dobozomon, bár nem tudtam, 
hogy pusztán csak a dobozt vette vagy a koponya 
is ő adománya. Van egy állítólagos, régi sztori a 
jogász professzorról, aki kijelenti: „Nézzenek 
a baloldali és a jobboldali társukra. Egyikőjük 
biztosan ki fog hullani a vizsgán.” Hamarosan 
megtanultuk, hogy az orvosin nem a kibukásban 
állt a veszély. Itt a kiégés jelenségéről volt szó 
– ami arra hajt, hogy képzéssel és praktizálással 
töltött évek, sőt akár évtizedek után elhagyjuk a 
szakmát. „Nézzenek a baloldali és a jobboldali 
társukra – mondhatta volna az anatómia-oktató 
egy reggel – Egyikőjük biztosan ki fog hullani 
az orvosi pályáról.” Ahogy teltek a hetek azon 
az első évfolyamon, kezdtünk hallani bentlakó 
orvosokról, egyetemet végzett ösztöndíjasokról, 
sőt vezető állásban lévő orvosokról, akik össze-
pakolták a szikéjüket és a sztetoszkópjukat, és 
otthagyták a pályát. Az 1990-es évek végén jár-
tunk, és akkoriban kezdték átalakítani a gyakor-
ló orvoslást ezernyi műtéti vágással. A kórházak 
akkor váltottak át elektronikus egészségügyi 
nyilvántartásra, és – bár nekünk úgy adták el a 
dolgot, mint egy munkafolyamatokat megköny-
nyítő és a betegek biztonságát garantáló eszközt 
(ezeket tényleg meg is valósította) – az orvosok 
napját gépiesebbé és embertelenebbé tette: a re-
zidensek az osztályokon idejük túlnyomó részét 
azzal töltötték, hogy feljegyzéseket dokumentál-
tak, kódokat ellenőriztek, és gombokat nyomo-
gattak a nyilvántartó rendszerben. Emlékszem, 
ahogy egyik éjszaka fültanúja voltam, amikor 
egy fiatal rezidens kolléganő könnyekben tört 
ki – arcának körvonalai kirajzolódtak a számító-
gép éles fényében, miközben őrült sebességgel 
gépelt: „Két éjszakát töltöttem a kórházban, és 
még csak hozzá sem értem egy beteghez. Nem 
ezért jöttem ide.” Mindezen zűrzavar közepette 
kicsiny anatómiacsoportunk különböző felál-
lásokban továbbra is összejött hébe-hóba egy 
gyorsan lehörpintett kávéra a kórház büféjében. 
Beszélgettünk arról, hogy milyen agyonhaj-

3 Medicinae Doctor.

szoltnak érezzük magunkat, hogy egyre elé-
gedetlenebbek vagyunk az orvoslással, hogy 
eltávolodunk a betegeinktől, és hogy egyre ke-
vesebb a kapcsolatunk a többi orvossal. Addigra 
már különböző helyekre sodort minket az élet. 
B. ugrott egy évfolyamot, és épp akkor nyert el 
egy hematológiai és onkológiai ösztöndíjat; S. 
egy kutatólaboratóriumba ment, hogy befejez-
ze idegtudományi PhD-ját; G. pszichiáternek 
készült. A három megelőző hónap azonban, 
amely során egymáshoz láncolódtunk a közös 
cél által – testeket boncoltunk nappal, és a 
saját lelkünket marcangoltuk éjszaka – vala-
miképpen összekovácsolt bennünket, és meg-
szabta számunkra az irányt. Megedződtünk, 
akárcsak a fémrúd, amely eltört, majd meg-
olvasztották és megjavították. Mi soha nem 
fogunk kiégni, biztosítottuk egymást (jóllehet 
hallgatólagosan) azokon a találkozókon. Majd 
ötven év múlva ismét találkozunk, szakmai pá-
lyafutásunk túlsó oldalán.

1981-ben Christina Maslach pszichológus 
több munkatársával közösen nekiállt egy teszt 
kidolgozásának, amely a munkahelyi kiégést 
volt hivatott mérni. Végül a Maslach Kiégés 
Leltárnak nevezett skála úgy próbálta felmérni a 
kiégés veszélyét, hogy három alapvető dimenzi-
óban tesztelte az alanyokat: érzelmi kimerültség, 
elszemélytelenedés és személyes teljesítmény. 
Az összesen kilenc kérdésből álló első csoport a 
tartós túlfeszítettség érzését és az érzelmi kime-
rültséget mérte a munkahelyen. A második, öt 
kérdés által, azt az érzést próbálta megragadni, 
amikor közönyössé válunk vagy érzelmileg nem 
kötődünk már azokhoz, akiknek szolgáltatása-
inkat nyújtjuk: a kisgyermekekhez az óvónők 
esetében vagy a betegekhez orvosok esetében. 
(„Még csak hozzá sem értem egy beteghez”, 
ahogy a rezidens fogalmazott.) A Maslach által 
felfedezett legvégső dimenzió, amelyre nyolc 
kérdés vonatkozott, a személyes teljesítmény 
csökkenése, az az érzés, hogy semmit sem sike-
rült elérni. Maslachnak talán Viktor Frankl Az 
ember az értelemre irányuló kérdéssel szemben 
című könyve adta az ihletet.4 Franklt osztrák ne-
urológusként és pszichológusként az auschwitzi 

4 Ford. Molnár Mária – Schaffhauser Ferenc, 
Kötet Kiadó, Bp., 1996.
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koncentrációs táborba küldték, majd a dachaui 
koncentrációs táborhoz tartozó Kauferingben 
tartották fogva. Ott kezdte el foglalkoztatni a 
túlélés tapasztalata: Mitől adatik meg némely 
ember számára, hogy megőrizze életképességét 
a legkegyetlenebb, emberi mivoltunkból leg-
inkább kivetkőztető tapasztalatok közepette? 
Frankl nem a siker és a hatalom irányába vi-
vő rugalmasság gyökereit kereste, hanem azét, 
amely a céltudatossá tesz, és értelemmel ruházza 
fel a dolgokat. Később egyes írók, köztük Daniel 
Pink, három dimenzió mentén tágították ki 
Frankl értelemről szóló elméletét: cél, kiválóság 
és autonómia. Rugalmasság alakul ki bennünk, 
ha látjuk munkánk célját. Saját területünkön ki-
válóságra – szaktudásra, készségekre, elkötele-
zettségre és elismerésre – törekszünk. Azonkívül 
szükségünk van autonómiára – függetlenségre 
– abban, amit teszünk.

Mi lett a mi kis anatómiacsoportunk sorsa? 
B. nem sok időt vesztegetett rezidensként, és 
teljesen belemerült a transzlációs kutatások-
ba (amelyek az alaptudományok felfedezéseit 
„fordítják át” a gyógyászatba). Jelenleg a világ-
szintű szaktekintélyek közé tartozik különle-
ges, nemrégiben leírt betegségek egy csoportját 
tekintve, amelyekben egyetlen sejt veheti át az 
egész vérrendszer feletti uralmat, és rákközeli 
állapot alakul ki, de soha nem fordul át teljesen 
nyíltan rosszindulatúvá. S. nagyrészt klinikai 
laboratóriumi kutatóorvos, aki azt vizsgálja, 
hogyan válnak áttétessé a daganatok. G., akivel 
a legkevesebb kapcsolatban vagyok, pszichiá-
ter, aki egy sajátos szakterületre, a gyermekek 
és felnőttek szorongásos állapotaira szakoso-
dott. Jómagam egy leukémiával és őssejtekkel 
foglalkozó laboratóriumot vezetek, könyveket 
írok, kísérleteket végzek és betegeket gyógyí-
tok, de nem olyan minőségben, hogy az végte-
len mennyiségű adat számítógépre vitelét köve-
telné meg. Más orvosok, akiknek nem kutatásra 
irányult a praxisuk, sajátos érdeklődési körökre 
összpontosítva gazdagították szakmai életüket. 
Egy családorvos ismerősöm a klinikáján talált 
magának egy kisebb kutatási területet, a kö-
zépkorú HIV-fertőzött betegekkel foglalkozik. 
Valamennyien megmenekültünk a kiégéstől, de 
ez nem sokon múlott – talán csak azért, mert 

személyes, gyakran igen szűk szakterületre 
korlátozódó célt találtunk munkánkban.

Mások nem voltak ilyen szerencsések. A 
rezidens évek végére évfolyamtársaink las-
sanként kezdtek elszivárogni az orvosi pá-
lyáról (néhányan a Szilícium-völgyi műszaki 
cégekhez szegődtek; mások vállalkozók let-
tek). Akkori legközelebbi barátom egy ideg-
tudományi laboratóriumba ment dolgozni, de 
aztán otthagyta, hogy főállású szülő legyen. 
2018-ra mindenütt csak az elégedetlenség ér-
ződött. Egy tanulmány szerint az orvosok 42 
százaléka panaszkodott kiégésről. A leginkább 
a nőgyógyászokat, a belgyógyászokat és az 
intenzív osztályos orvosokat érintette a prob-
léma – a vészhelyzetben végzendő munkát 
kívánó szakterületek dolgozóit, akiket gyakran 
perelnek be, és akiktől állandó papírmunkát, 
problémamegoldást és pénzügyi nyilvántartás-
vezetést várnak el. A legkevésbé a plasztikai 
sebészek és szemészek voltak érintettek – azok, 
akiknek szakterületén fontosabbak voltak az 
orvosi eljárások és a készségek. A kiégés leg-
gyakoribb okaiként a mindent elárasztó bürok-
ráciát és papírmunkát, a munkahelyen töltött 
elképesztő mennyiségű időt, illetve a közigaz-
gatásban dolgozók és a munkaadók részéről 
megnyilvánuló tiszteletlenséget sorolták fel. A 
megfelelő anyagi ellenszolgáltatás hiánya csak 
ötödikként szerepelt a listán. Úgy tűnt, hogy az 
orvosok körében is ugyanazon lényeges dimen-
ziók mentén tapasztalható a rugalmasság iránti 
igény és a kitartás.

Nehezen lehet felmérni a kiégés következ-
ményeit – a jelenség egyenes arányban nő az 
orvos tapasztaltabbá válásával, mígnem körül-
belül hatvanéves kor körül végül alábbhagy. 
Ahogy azonban Abraham Verghese belgyó-
gyász és író nemrégiben írta ebben a folyóirat-
ban: „Egy orvos kiképzésének teljes költsége 
90 000 dollár (kb. 26 millió forint) körül van; 
viszont a kieső bevétel pályaelhagyó orvoson-
ként 500 000 és 1 millió dollár (kb. (kb. 143-
284 millió forint) közé esik, jól jövedelmező 
szakterületeken még ennél magasabb is lehet. 
Az elvándorlás még több elvándorlást szül, 
mert akik hátramaradnak, jobban ki vannak 
téve a stressznek. A kiégett orvosok műhibákat 
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követnek el, a kiégés pedig ragályos lehet, és 
a csapat más tagjaira is átterjed. Épp emiatt 
a kiégés elleni javaslatok jórészt gyakorla-
ti célokat szolgálnak. A terhek enyhítéséről 
szólnak: a betegellátásra kedvezőtlenül ható 
papírmunka megszüntetéséről, a bürokrácia 
terheinek könnyítéséről, és az újkori orvoslás 
űrlapkitöltő, kódszámokban diagnózist adó, 
gombnyomogató kultúrájának felszámolásáról. 
Az anatómiacsoportunk által javasolt megoldá-
sok – amelyek egy kötetlen, aprócska, tudomá-
nyos igényűnek aligha nevezhető felmérésből 
születtek – azonban még több munkáról szól-
nak. Úgy vélem, kitartásunk a kutatás iránti 
elkötelezettségünk elmélyülésének köszönhe-
tő. Az orvostudomány sajátos hiányterülete-
in próbáltunk egyre magasabb szintre jutni. 
Saját tudományos érdeklődésünk lenyűgöző 
birodalma tartott meg bennünket. Az áttétek 
rejtélyei, a szorongásos állapotok makacssága 
és a vérsejtek különös új betegségei éberen tar-
tották az agyunkat és a lelkünket, miközben a 
kórházi bürokrácia számára adatokat ütögettük 
be a gépbe. Talán azért nem égtük ki, mert egy 
kicsivel többet égettünk energiáinkból.

(The New York Times)

Elizabeth Paton és Milena Lazazzera

Az olasz árnyékgazdaság belülről nézve

A súlyos gondokkal küzdő munkaerőpia-
con alulfizetett otthoni munkát végzők ez-
rei munkaszerződés és társadalombiztosítás 
nélkül készítenek fényűző ruházati cikkeket.

2018 nyarát írjuk, Olaszország Bari megyéjé-
ben, Santeramo in Collében. A dél-olasz kisvá-
ros egy második emeleti lakásában egy közép-
korú nő fekete bélelt széken ülve elmélyülten 
dolgozik a konyhaasztalánál. Gondosan öltöget 
egy finom gyapjúkabáton; az ilyen stílusú dara-
bokért 800-2000 eurót is elkérhetnek, ha majd 
az olasz luxusdivat-márka, a Maxmara őszi-téli 
kollekciójának részeként megérkezik a boltok-

ba. Az asszony azonban, aki neve elhallgatását 
kérte, félvén, hogy elveszíti megélhetését, csak 
1 eurót kap az őt alkalmazó gyártól a szövet 
minden egyes elkészült méteréért. „Körülbelül 
egy óráig tart, amíg megvarrok egy métert, az-
az közel négy-öt órába telik egy teljes kabát be-
fejezése” – mondta a nő, aki szerződés és bizto-
sítás nélkül dolgozik, és havonta készpénzben 
fizetik ki. „Próbálok két kabátot megcsinálni 
naponta.” A lakásában végzett feketemunkát 
a helyi gyár szervezi ki, amely a luxusüzletág 
legismertebb nevei, köztük Louis Vuitton és 
Fendi számára is gyárt felsőruházati cikkeket. 
Elmondása szerint eddig 24 euró volt a legtöbb, 
amit egy kabátért kapott.

Az otthoni munka – az otthonunkban vagy 
egy kis műhelyben végzett munka a gyárban 
végzettel szemben – a gyorsan változó, olcsó 
modellekkel dolgozó fast fashion ellátási láncá-
nak sarokköve. Különösen olyan országokban 
terjedt el, mint India, Banglades, Vietnám és 
Kína, ahol alulfizetett és túlnyomórészt női 
bedolgozók az iparág legvédtelenebbjei közé 
tartoznak, rendezetlen munkaviszonyuk, el-
szigeteltségük és a jogorvoslat hiánya miatt. 
Ugyanakkor talán megdöbbentő azok számára, 
akik a „Made in Italy” márkát a kifinomult 
mestermunka megtestesítőjének tartják, hogy 
hasonló viszonyok uralkodnak Olaszországban, 
és teszik lehetővé a legdrágább ruhatári darabok 
előállítását, amiket pénzért egyáltalán kapni 
lehet. A globalizáció és a piac minden szintjén 
erősödő verseny növekvő nyomása azt jelentik, 
hogy időnként veszélybe kerül a luxus ígéretével 
együtt járó feltételezés – mely szerint egy ilyen 
áru értékének egy részét az adja, hogy a legjobb 
feltételek között, tisztességesen megfizetett, ma-
gasan képzett munkaerő keze alól kerül ki.

Bár a bedolgozók nincsenek kitéve olyan kö-
rülményeknek, amelyeket legtöbbünk – az an-
golul sweatshopoknak nevezett – munkásnyúzó 
üzemeknek tekintene, juttatásaik közel állhat-
nak az ott kizsákmányoltak siralmas béréhez. 
Olaszországban nincs nemzeti minimálbér, de 
sok szakszervezet és tanácsadó cég megfelelő 
mértékűnek tartja a hozzávetőlegesen 5-7 eurós 
órabért. Egészen kirívó esetekben egy magasan 
képzett munkás akár 8-10 eurót is kereshet órán-


