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Az 1922-ben Dél-Afriká-
ban született Barnardnak 
az öccse szívrohamban 

halt meg. Christiaan ekkor ha-
tározta el, hogy szívsebész lesz. 
1945-ben szerzett diplomát és 
1953-ban tett professzori vizs-
gát. A fokvárosi Groote Schuur 
Kórházban dolgozott, 1956 és 
1958 között az Egyesült Álla-
mokban kétéves ösztöndíjjal a 
Minnesotai Egyetemen fejezte 
be orvosi tanulmányait, és veze-
tő szívsebészként tért haza Afri-
kába. Amerikában ismerkedett 
meg Norman Shumway szívse-
bésszel, aki úttörő kutatásokat 
végzett a szívátültetések terén. 
A professzor előzőleg bevezet-
te hazájában a nyitott szívműté-
teket, több új típusú műszívbil-
lentyűt dolgozott ki és szívátül-
tetési kísérletsorozatot végzett 
kutyákon.

Christiaan Barnard 1967. de-
cember 3-án a fokvárosi Groote 

Schuur kórházban hajtotta vég-
re a világ első sikeres szív-
átültetését. Az 54 éves Louis 
Washkansky az ötórás műtét so-
rán egy balesetben elhunyt 25 
éves fiatal lány szervét kapta 
meg. A műtét sikeres volt, de a 
páciens 18 nappal később tüdő-
gyulladásban meghalt. Az orvos 
későbbi műtétei egyre sikere-
sebbek voltak, sok betege hosz-
szú évekig élt új szívvel.

1968. január 2-án egy fehér 
beteg testébe egy fekete bőrű 
donor szívét ültette be. A be-
avatkozás szakmailag sikeres 
volt, politikailag azonban hatal-
mas vihart kavart: az apartheid 

Dél-Afrika fehér közössége fel-
háborodottan tiltakozott az ef-
féle faji meg nem különbözte-
tés ellen.

Barnard professzor (aki 1974-
ben az első kettős szívátültetést 
is végrehajtotta) 1983-ban a ke-
zeit megtámadó ízületi gyulla-
dás miatt kényszerült sebészi 
munkájának feladására. Élet-
kedve megmaradt, tudományos 
munkáját az öregedés prob-
lémáinak tanulmányozásával 
folytatta. Mindeközben homárt 
tenyésztett és farmerkedett, 
vendéglőket nyitott, sőt sci-fi 
íróként is bemutatkozott. A saj-
tó kedvelte, mert mindig hal-

latott magáról, a hölgyek – fia-
talok és idősek egyaránt – bál-
ványozták, mivel igen jóképű, 
gazdag és extravagáns volt. Há-
romszor nősült és háromszor 
vált el, öt gyermeke közül a leg-
kisebb 67 éves korában szü-
letett. Hírbe hozták filmszí-
nésznőkkel, többek között Gina 
Lollobrigidával is. A ciprusi 
Páfosz szigetén halt meg 2001. 
szeptember 2-án 79 éves korá-
ban. A sors iróniája, hogy éppen 
az Ötven út az egészséges szív-
hez című könyvét olvasgatta.

Az első magyar újszíves ma is él

1992. január 3-át írtunk, amikor 
Szabó Zoltán professzor az ak-
kor 29 éves Schwartz Sándoron 
végezte el az életmentő műtétet. 
Az első magyar újszíves ma is él, 
a történelmi napra pedig így em-
lékezik: „A 128 perces beavat-
kozás során kivették belőlem a 
3700 grammos, tehát közel négy-
kilós, szinte már működésképte-
len szívet, s beültették a helyé-
re annak a kómában, az agyha-
lál állapotában lévő, 24 éves fia-

talembernek a szívét, s azóta is 
dolgozik bennem.”

Két héttel Schwartz műtéte 
után újabb szívátültetést végez-
tek a klinikán, akkor Koncz An-
tal kapott új szervet. Ő három 
évvel ezelőtt újabb szívműtéten 
esett át, így a második szívvel 
él. Egyébként Magyarországon 
az elmúlt öt évben több szívátül-
tetést végeztek a klinikán, mint 
az előző húsz évben, 2016-ban 
például 51 ilyen beavatkozást 
hajtottak végre, ezzel a SOTE 
Szív- és Érgyógyászati Klinikája 
az európai centrumok rangsorá-
ban a második helyet foglalja el, 
világviszonylatban pedig az első 
tíz között van.

Ma már világviszonylatban a 
betegek 90 százaléka éli túl a 
transzplantációt, 85 százalékos 
az egyévi és 70–75 százalékos 
az ötévi túlélési esély. 2009. au-
gusztus 10-én bekövetkezett ha-
lálakor Tony Huesman volt az át-
ültetett szívvel legtöbb ideig élő 
ember: 30 évet, 11 hónapot és 10 
napot élt új szívvel.
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Hármas évforduló a szívátültetésben. Magyarországon negyed évszázaddal ezelőtt végezték az elsőt

Új szív, új élet, új remények
Kilencvenöt éve szüle-

tett és 50 éve végezte 

el a világon az első szív-

átültetést Christiaan 

Barnard orvosprofesz-

szor. Magyarországon 

25 évvel ezelőtt történt 

az első szívátültetés.

Botrány a szigetországban: a punkegyüttes és a brit uralkodó
Negyven évvel ezelőtt írta be a 
nevét a rocktörténelembe a Sex 
Pistols nevű együttes: ahogyan a 
zenekritikusok írták, kirobban-
totta „az utolsó és egyben legna-
gyobb zenei alapú morális zűr-
zavart.”

A botrányairól (és kevésbé a 
zenéjéről) elhíresült Sex Pistols 
punkegyüttest 1975-ben London-
ban alapították. Annak ellenére, 
hogy eredeti pályafutásuk mind-
össze két és fél évig tartott, és ez 
idő alatt mindössze négy kisle-
mezt, valamint egy albumot ad-
tak ki, örökre beírták magukat a 
zene történelemkönyvébe.

Az együttes eredetileg egy 
Johnny Rotten (Rothadt Jancsi) 
művésznevet viselő énekesből, 
Steve Jones gitárosból, Paul Cook 
dobosból és Glen Matlock (ké-
sőbb Sid Vicious vette át a helyét) 
basszusgitárosból állt. Malcolm 
McLaren menedzser irányítása 
alatt az együttes olyan botrányo-
kat kavart, amelyek egész Nagy-
Britanniát foglalkoztatták. Kon-
certjeik alatt többször kerültek 
összetűzésbe a szervezőkkel és 
a hatóságokkal, a közönséggel, 
de még egymással is. A csúcsot 
1977 jelentette, amikor a brit ki-
rálynő megkoronázásának 25. 
évfordulóján azzal a God Save 
The Queen kislemezzel kedves-
kedtek őfelségének, amelynek 
borítóján maga a királynő mo-
solygott orrában egy biztosítótű-
vel, kitakart szemekkel. A brit 
himnusszal megegyező című 
dal hosszasan taglalta II. Erzsé-
bet és „fasiszta rezsimje” viselt 
dolgait, és annak ellenére, hogy 

egyetlen rádióadó sem játszotta, 
és a nagyobb boltok nem voltak 
hajlandóak árulni, azonnal az el-
adási listák élére ugrott. Mivel 
egyetlen londoni klub sem vállal-
ta, hogy felléptesse a Pistols-t, az 
évforduló napján egy, a Temzén 
hajózó uszályon tartottak remek 
hangulatú bulit, amíg a rendőr-
ség le nem csapott rájuk.

Az együttesnek ez volt az első 
dala, amelyik nagy eséllyel pá-
lyázott a slágerlisták első helyé-
re. Ám ahogyan azt később so-

kan állították, a BBC meghamísí-
totta a listákat, így a Pistols csak 
a második helyig tudott felka-
paszkodni.

A zenekar tagjai soha nem 
mentek a szomszédba egy jó kis 
botrányért. Sid Vicius (Gonosz 
Sid, a nevet Rothadt Johnny hör-
csögéről kapta), aki zenélni nem 
nagyon tudott, de annál cifráb-
ban káromkodott, sokszor ne-
mes egyszerűséggel leköpte a 
közönséget, és önmagát vagdos-
ta a színpadon. 1979-ben kábí-

tószer túladagolásban halt meg 
alig 21 évesen, miután azzal is 
megvádolták, hogy meggyilkolta 
szeretőjét.

A Sex Pistols üstökösként 
vonult át a zenei élet egén. A 
punkzene leghíresebb és leghír-
hedtebb képviselői igen gyenge 
muzsikusok voltak („ha az em-
berek a zenéért vennék a leme-
zeket, ez az egész már rég meg-
bukott volna” – mondta egyszer a 
menedzserük), magánéletük pe-
dig enyhén szólva viharos volt. 

Egy híres zenekritikus „a 70-
es évek kétségtelenül legradi-
kálisabb együttesének” nevezte 
őket. Bár nem a Sex Pistols volt 
az első punkegyüttes, a fennál-
lásuk alatt kiadott felvételeik a 
punkmozgalom kimagasló és 
egyedi dalai voltak. Az együttes 
pedig amolyan polgárpukkasztó-
nak számított a jóléti társadalom 
kellős közepén.

Mivel a tagok nem sokra vitték 
a feloszlás után, 1996-ban tur-
néra indultak, hogy kissé feltölt-
sék a bankszámláikat. Ez egy-
beesett a brit királynő és fér-
je aranylakodalmával, de a Sex 
Pistols már nem volt a régi: any-
nyira futotta nekik, hogy újra ki-
adták az 1977-es botrányos kis-
lemezt. Az együttes menedzse-
rének elmondása szerint a je-
les hétvégén a banda tagjainak 
„nem volt kedve zenélni”. Vé-
gül mégiscsak sikerült össze-
hozni egy koncertet a Crystal 
Palace-ban a koronázás ötve-
nedik évfordulójára. Rothadt 
Johnny egyenesen az Egyesült 
Államokból érkezett, ahol öreg 
napjait tengeti, és nem hazud-
tolta meg önmagát: már a repü-
lőtéren elkezdte szidni az akko-
ri angol miniszterelnököt, a ki-
rálynőt, és David Beckham fut-
ballsztár sem úszta meg szá-
razon. Rotten egyébként beval-
lotta, egyetlen embert tisztel, az 
azóta elhunyt John Entwistle-t, 
aki a Who együttes basszusgitá-
rosa volt, zenei berkekben pedig 
Ökörnek becéztek...

 
N. CS. 

A Sex Pistols fénykorában: a zenében nem sok maradandót alkottak, botrányból viszont annál többet

Ki kaphat új szívet?

A szívátültetés olyan betegeknél jöhet szóba, akik előrehaladott, 
visszafordíthatatlan szívelégtelenségben szenvednek, és emiatt 
várható élettartamuk korlátozott. Műtéti javaslat előtt meg kell 
próbálkozni gyógyszeres és más terápiákkal is.
Általában a következő betegségek esetén végzik a transzplantá-
ciót: kardiomiopáthia, veleszületett szívrendellenesség, koronaér 
betegség, szívbillentyű betegség, életveszélyes szívritmuszavar.

Christiaan Barnard egy családi tragédia nyomán lett szívsebész
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