
ÉLET ÉS HALÁL HATÁRMEZSGYÉJÉN

(Egy orvos naplólából)

Fiatal felnőtt koromban találkoztam először egészen közelről a szenvedés és a
halál gondolatával. Tartósan súlyos beteg voltam, hosszú időt töltöttem kórház
ban, láttam magam körül meghalni fiatalokat, öregeket egyaránt. Azóta évtize
dek teltek el, és foglalkozásom folyamatosan szoros kapcsolatban tart a betegek
kel, haldoklókkal, halottakkal. Néztem a szenvedő embereket, és szorongva gon
doltam arra, hogy viselkednék helyükben? Milyen lennék Auschwitz körülmé
nyei között? És hogyan viselkedem életem utolsó eseménye, halálom szituációjá
ban? Sok-sok embert láttam meghalni, és szorongásom fokozatosan oldódott. A
halál nem ítéletvégrehajtás, tehát nem kivégzés. Olyan esemény, amiről semmit
sem tudunk, amíg nem kerülünk biológiai veszélyhelyzetbe, tehát nem érzünk
rá, hogy meg fogunk halni. Amíg ez az érzés meg nem született, a halál nem léte
zik, csak mások számára. De amint megfogant bennünk meghalásunk közvetlen
lehetősége, fogva tart, vonz, egyre inkább birtokba vesz egy legyőzhetetlen erő,

ami kezdetben akaratunk ellenére, majd egyre inkább beleegyezésünkkel egy
befonódva visz el utolsó óránkig. A legelső reakció erre a felismerésre a félelem,
szorongás, bizonyos értelemben csalódottság. Nem gondoltuk, hogy a halál sze
mélyesen ránk is vonatkozik, öröklétre rendezkedtünk be, még akkor is, ha
számtalanszor emlegettük halálunkat. Ha az életet el kell hagynunk, kívánato
sabbá válik, mint volt legboldogabb pillanatainkban. Nem akarjuk elengedni sa
játnak hitt életünket, szeretteinket, mindazt, amit magunkénak gondoltunk. És
számbavett életünk tartozásai, elégtelenségei megrémítenek, félünk a számadás
tól, attól, hogy Isten előtt meglátjuk lecsupaszított önmagunkat. És félünk az
ismeretlentől, a fájdalomtól, az élet megszakadásának titokzatos pillanatától. De
ezek a félelmek nem véglegesek: Úgy tűnik, a halál elfogadása mintha ki is húz
ná a félelem méregfogát - és felváltja valamilyen formájú megnyugvás, beletörő
dés. Ha nem történhet másként, hát legyen meg. Mint minden előttem járó em
ber, vállalom a közös sorsot, a végességet. Sokat gondolkoztam azon, mi váltja
ki ezt az egyensúlyt? Mi kerül a halálfélelemmel szemben a mérleg másik serpe
nyőjébe, ami egyenrangú lesz a félelemmel, sőt, legyőzi azt? Hiszen akármilyen
képtelenül hangzik, tanúsíthatom, hogy sok-sok ember halálközelben már kíván
ja is a halált! Talán a szenvedés, a testi-lelki fájdalom, ami által már nem kívá
natos az élet? De ez az egyensúly kialakul azoknál a betegeknél is, akik nem so
kat szenvednek. Elmondhatatlan megkönnyebbülést jelentett, mikor megérez
tem, hogy sok betegem halálközelben vágyakozik a meghalásra. És minél iga
zabb, teljesebb, tudatosabb életet élt, annál egyértelműbbensimul a halálba.

Hordozok a lelkem mélyén néhány pillanatképet, legkedvesebb halottaim al
bumát. Tőlük tanultam meg Isten kezéből elfogadni a halált általánosságban az
Ember és magam számára. És ez az elfogadás felszabadított, és boldogabbá tett.
"Ha beleegyezünk a saját .halálunkba, újra rátalálunk az élet áramlására."
(Frére Roger)
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75 éves néni. Magas, szikár, de nagyon kedves, meleg tekintetű. Élete utolsó
napján ismertem meg - ügyeletes voltam azon az osztályon, ahol két hete kezel
ték szívbetegséggel. Légszomja miatt beszélni nem tud, nem is akar. Szeretném
életben tartani, de ő mosolyog rajtam. Kedvesen fogad, de el is küld - végezzem
csak a többi dolgom, amit vele teszek, már teljesen értelmetlen. A szobában fek
szik egy fiatalasszony, banális betegséggel. Férje beszökött soron kívüli látoga
tásra, most örülnek egymásnak, hangosan nevetgélnek. A betegtársak suttogva
figyelmeztetik, hogy legyenek tekintettel a haldoklóra. A néni a fejét rázza. Le
gyenek csak boldogok, nekik most ez a dolguk, neki pedig a sajátja. Többet nem
szólt, csendben halt meg, észre sem vettük, melyik percben. Pedig mindannyian
rá figyeltünk.

Másnap megkeresett a családja. Elmondtam nekik, milyen volt a néni halála 
azt felelték, hogy ilyen volt az élete is. Figyelmes, szeretetteljes, szorgos jóság
ban telt az élete fiatal kora óta. Úgy gondolják, nagyon boldogan élt. Azt hiszem,
így is halt meg.

25 éves férfi. Élte fiatal életét, ahogy a többi. Értelmes, energikus, a szó jó értel
mében becsvágyó volt. Felfelé Ívelő karrierje kötötte le a figyelmét, alig hitte el,
hogy beteg. Aztán már nem lehetett elhessegetni a gondolatot, a betegség elural
kodott rajta. Összeszorított szájjal fogadta. Harcolt. Magával, a fájdalmaival, de
elsősorban az Istennel. Addig nem is gondolt rá, hogy Isten létezik. Most fel kel
lett tenni a kérdést: van-e? És ő válaszolt: Remélem, nincs. Mert ha van, gonosz,
ha ilyen szenvedést mér az emberre. Becsukott szemmel feküdt, merev arccal,
szinte összerándultak izmai a belső küzdelemben. Nem beszélt a lelkében vias
kodó angyalról, soha nem tudtam meg, mi zajlott le benne. Szorongva és imádj
kozva figyeltem, lényegében tehetetlenül. Két nappal a halála előtt az ápolónő

megkérdezte, nem kívánja-e, hogy papot hozzanak hozzá? Nem kívánta. Harcolt
tovább. Egy nap múlva kinyitotta a szemét, ránk mosolygott, és kérte, hogy most
már hívjunk papot. Amekkora energiával harcolt, olyannal adta most meg ma
gát. És a következő nap kisímulva, békésen meghalt.

Idős nő. Nyugodt, mosolygós, nyílt, meleg tekintetű. Jó testtartással áll előttem,

nem kelti elöregedett, sőt, még beteg ember benyomását sem. Szívbetegséggel
utalták be - kérdezgetem a panaszait. Néhány semmitmondó apróság után kere
ken kimondja: "Úgy érzem, néhány napon belül meghalok. Letelt az életem."
Megdöbbenek. Nincs semmi elkeseredés, rémület, még szomorúság sem a hang
jában. ,,~gen - folytatja - elvégeztem a dolgom, a gyerekeim felnőttek, állnak a
maguk lábán. Teljesnek és nagyon szépnek látom visszafelé az életet, és hálás
vagyok érte. Mégis, fájdalom nélkül visszaadom Annak, Akitől kaptam. Tessék
elhinni, akármit tesznek velem, meghalok."

Még jobban megdöbbenek. Miért is jön kórházba, ha ezt érzi, sőt, akarja, és
nem igényli az emberi segítséget? "A rend kedvéért - feleli -. Amit most el
mondtam, nem tudja a családom, senkim. Nem akarom megrémíteni őket. Jár
jam csak azt az utat, amit a többi. Így tudják, hogy halálom elkerülhetetlen volt,
és nem hordoznak lelkiismeretfurdalást az emlékemmel."

Nagyon rosszul érzem magam. Nem szeretem, ha a betegek érzik halálukat,
túlságosan sokszor volt igazuk a praxisomban. Gondosan, aprólékosan utána né-
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zek mindennek - csak banális eltéréseket találok. Aztán két nap múlva az esti
órákban befolyásolhatatlan szívritmuszavarban meghalt.

A családja sirdogált felette, de békés megnyugvással.

35 éves nő. Intelligens, okos, csinos. Gyógyíthatatlan beteg, tudja. Két gyereke,
férje miatt nem akar kórházban feküdni. Aztán romlik az állapota, kénytelen
belátni, hogy nem halogathatja a kezelést. Mielőtt kórházba jön, kirándulni viszi
családját. Mosolyog, jókedvű, aranyos a kiránduláson. Aztán jelentkezik a kór
házban. Hosszú, kínos 'hetek következnek - nem beszél róla, mit érez, mit gon
dol életről, halálról, de nagyon szereti, ha csöndben ülünk az ágya szélén, kezét
fogjuk. Lassan elfogy, és elmegy. Halála után tudom meg: megírta előre a gyász
jelentését, rajta Babits-idézet:

"Szenvedni annyi, mint diadalt aratni:
Óh hány éles vasnak kell rajtunk faragni,
míg méltók nem leszünk, hogy az Ég királya
beállítson majdan szobros csarnokába."

55 éves férfi. Eszméletlenül vesszük fel, májbetegsége már befolyásolhatatlan.
Egész életén át ivott, ezért felesége és gyerekei elhagyták, azt mondják, nem le
hetett vele élni. Lassan tér vissza a tudata" egyre elviselhetetlenebbül agresszív.
Értem a hozzátartozóit, tényleg nagyon rossz a közelében lenni. Aztán teljesen
feltisztul a tudata, és lecsendesül. Elvált felesége és gyerekei látogatják, egyre
gyakrabban. Majd egyszer csak kezdenek aggódni, kérdezgetik, javul-e? Nem biz
tatom őket, erre sirdogálnak. Sajnálják, hogy elmegy. Megint rosszabbra fordul
az állapota, szemét lecsukva, mozdulatlanul fekszik, nagyon sokat szenved. Ha
mellé állok, megfogja a kezem. A haldoklóknak más a kézfogásuk, mint az élet
ben maradóknak - nem enged el, fogva tart a kezük. Így fog kezet ő is. Ha meg
tovább megyek, kinyitja a szemét és fogva tart a szemével. Állok a szoba köze
pén, ő néz rám, és nagyon halkan mondja: "Engeszteljen értem."

Nagyon soká agonizált. Akkor már mindenki sajnálta, szerette, megbékélt ve
le. Remélem, ő is Istenével. Kiengesztelt és kiengesztelődött.

Idős házaspár; A férj a beteg. Szenved, fogy, fájdalmak gyötrik, felesége alig bír
ja ki a látványt. Állandóan szaladgálorvoshoz, nővérhez, mindennel elégedetlen,
mindenben kifogást talál. Sürgetné az eseményeket, a beteg nem gyógyul, bizto
san az orvos hibájából. Aztán kiderül, hogy a betegség gyógyíthatatlan, férje rö
videsen meghal. Próbáljuk elmagyarázni a feleségnek, miről van szó, de nem ér
ti, nem fogja fel. Még a félelmes szó is elhangzik: rák. Még mindig három nap
kell hozzá, hogy megértse. Akkor megváltozik. Elcsendesedik, nem elégedetlen,
nem veszekszik. Szinte ünnepélyes. Ha élet-halál kérdéséről van szó, a dolog át
tevődött Isten kezébe, már nem figyel a férje körül tevékenykedő emberekre.
Pár nap múlva a folyosón találkozunk, akkor megállít, hogy elmondja: "Tetszik
tudni, mi mindig Isten jelenlétében próbáltunk élni, most is egészen Rá bízzuk
magunkat. A férjem tudja, hogy meghal, megbeszéltük. Fogjuk egymás kezét, és
hálát adunk, hogy olyan szép volt az életünk. Megköszönjük, hogy egymásnak
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adott minket. Nem fél a férjem a haláltól. Tegnap este, mikor elbúcsúztunk, azt
mondta: Tudod, nem az a baj, hogy meg kell halni, hanem csak az, hogy nem
együtt halunk meg."

Többet nem beszéltünk. A nénike jött és ment hangtalanul, maga elé nézve.
Három nap múlva férje csendesen elaludt.

60 év körüli pap. Mel1ékszereplővolt a praxisomban, soha nem kezeltem. Barát
ja - szintén pap - volt a betegem. Hirtelen, súlyosan betegedett meg, váratlanul
érte a tehetetlenné válás. Kezdetben szinte szabadkozott a kiszolgálás ellen, za
varta. Eddig mindig ő szolgált, és nem igényelte, hogy gondoskodjanak róla. Az
tán egymást érték a betegség szövődményei, figyeimét arra kellett összpontosíta
nia, hogy kibírja. Egy reggelre megbénult a fél oldala, beszédzavara jelentkezett.
Két könnycsepp gördült le az arcán, de délután már visszamosolygott. Kollégám
mal - nem vallásos, de jó ember és jó orvos - aggódva figyeltük. Mikor kijöttünk
a kórteremből, csendesen megjegyezte: A szenvedésben is látszik rajta, hogy
pap ... Végül is jobban lett, járóképes, beszéde szinte hibátlan, már csak ápolás
ra szorult, hazaengedtük. Barátja - pap-társa - jött érte, és elvitte magához.
Messze lakott, több órás autóútra. Időnként, míndig pontosan a megbeszélt idő

re, elhozta ellenőrző vízsgálatra. Egy alkalommal mellékesen megjegyezte, hogy
két napja rosszul volt, de vele ne törődjünk. Kezelő orvosánál járt, ellátta gyógy
szerekkel, most már jobban van. Szívinfarktusa volt, anginái azóta is jelentkez
nek. Hanem a barátja miatt elégedetlen. Gyakran fullad, rosszul érzi magát, ke
veset eszik, nagyon elcsendesedett. Igaza volt, a beteg állapota romlott, de nem
akart ismét kórházba feküdni, így megbeszéltük a további gyógyszerelést és
elengedtük. Szemmel látható örömmel vitte haza ismét ápolója. A legközelebbi
kontrollra azonban a beteg késve érkezett, és más kísérővel. Megtudtuk, hogya
kedves barát és ápoló egyik éjszaka csendesen elaludt, reggel nem ébredt föl
többé. Ápoltja hónapokkal túlélte.

Úgy látszik, könnyűvé válhat az agóniánk, ·ha önként magunkra vesszük a má
sokét.

*

Meddig kéne folytatni a sort? Hiszen minden egyes halál teljesen egyéni, mert
egyszeri, megismételhetetlen személyiség hal meg. Szeretek lapozgatni ebben az
élő-halott albumban. Úgy érzem, összemosódik az élet és a halál, hiszen annyira
élnek bennem halottjaim. Együtt vagyok velük, együtt vannak velünk.

És együtt várjuk az "új eget és új földet". Úgy érzem, ez az a nagy várakozás,
amit halálközelben érzek betegeimen. Az ember minden sejtjében reméli a be
teljesedést, az új Jeruzsálemet, ahol "nem lesz többé halál, sem gyász, sem jaj
gatás, sem vesződség,mert a régi világ elmúlt".

Maugham egyik novellájában a menekülő csoportban haldoklik egy ember.
Megáll a csapat, bár az időveszteség az életükbe kerülhet. Körülveszik a haldok
lót, és vele vannak, míg meg nem hal. Aztán továbbmennek.

Így kéne körülvennünk egymást, életben, haldoklásban, meghalásban. Úgy
gondolom, kioldódna halálfélelmünk ...
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