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– Ha akarja, megmondom, hogy mit gondolok magáról. Nem gondolok én magáról semmit !
Ez nem igaz. Gondol rám. Valószínűleg valami rosszat, ezért mondja, hogy semmit.
– Kár volt ebbe belefognia. Ez magának nem sikerülhetett, mert ez nem a maga dolga.
Lehetséges. És még ő mondja, hogy nem gondol semmit.
– És maga, doktor, sosem foglalkozott mással, mint a saját dolgával ?
Magába mélyülve hallgat, amiből az következik, hogy sohasem foglalkozott semmi olyan-

nal, ami nem az ő dolga.
– És nem is kényszerítették ?
Hallgat.
Nos, ez tényleg nem sikerülhetett nekem, mert ez nem az én dolgom. Ami nem a te dol-

god, az nem is sikerülhet neked. Ez mindenki számára eleve világos. De sok minden más 
is eleve világos mindenki számára. Például az, hogy meg fog halni, és hogy van annak va-
lószínűsége, bár nem biztos, hogy halála után Isten ítélőszéke elé fog kerülni. És akkor mi 
van ? Mindenki fél az ítélőszéktől ? Valójában mind úgy 
gondolja, hogy mindenki meg fog dögleni, csak ő nem. 
Nem tudni hogyan, de megmenekül a haláltól. Esetleg 
az orvostudomány fejlődése által.

A doktor, vagy az az ember, akit én doktornak hiszek, 
mert tablettákat nyelet le velem, azt mondja :

– Ez nem segít magán.
Nem az orvostudományra gondol. Bár lehet, hogy arra 

is gondol, éppen az orvostudományról beszéltünk. Igyek-
szem nem hallgatni, hanem beszélni és beszélni vele, hogy 
engem hallgasson, hogy énrám figyeljen. Hogy tudato-
sítsa, ki vagyok én, és hasson oda, hogy vegyék le rólam 
a bilincset, amivel az ágyhoz vagyok kötve.

– Tűrjön.
Tűrök… Csak azt akarom, hogy értse meg, nem lehet 

így bánni egy emberrel, aki nem orvos, de arról, hogyan 
alakítják ki az idegsejtek láncaikat és hogyan működnek 
együtt, annyit tud, mint egy orvos.

– Én nem tudom leállítani az aktív kihallgatásokat.
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Rendben, nem tudja leállítani a kínzásokat, amit itt aktív kihallgatásnak hívnak, de hi-
szen orvos, hippokratészi esküt tett, és mindenképpen az én oldalamon köteles állni. Meg-
győzni, kikönyörögni, hogy vegyék le rólam a bilincset, ne kössenek ki az ágyhoz, hogy en-
gedjenek legalább néhány lépést tennem az egyik faltól a másikig. De ő nem próbál senkit 
meggyőzni, nem kér senkitől semmit sem.

– Ez nem az én hatásköröm.
Az ő hatáskörébe az tartozik, hogy megnyomja az asztalon a piros gombot – amint meg-

nyomja azt a gombot, rögtön megjelenik egy szikár nővér, bal szemöldöke felett sebhely 
van. Szó nélkül szív fel egy fecskendőbe valami ocsmányságot, amit a doktor ad oda ne-
ki, vagy az az ember, akit én doktornak hiszek, mert fehér köpenyben van és, mert ő figye-
li meg, hogyan adja be a nővér az injekciót, ami után olyan görcseim lesznek, hogy a fáj-
dalomtól elveszítem az eszméletemet. Amikor magamhoz térek, először felfordul a gyom-
rom, aztán a tudatom fordul ki valahogy : mintha én nem is én lennék – és az, aki nem én 
vagyok, mindenfélével megrágalmazza azt, aki én vagyok. Már annyi mindent mondtam 
magamra, de nekik még mindig kevés, kevés, kevés, kínoznak engem, kínoznak és kínoz-
nak, és haragszanak a doktorra :

– Doktor, maga csökkenti a dózist !… Vagy ő szokik hozzá ?
A doktor nem csökkenti az adagot, én pedig nem szoktam hozzá. Ehhez nem lehet hoz-

zászokni. Egyszerűen nem értem, hogy mit akarnak tőlem, és úgy tűnik, hogy ezt már ők 
maguk sem értik.

És a doktor sem érti.
– Miért ilyen makacs ? Előnyös feltételek…
– Mi az előnyük ?
– Az élet. Ellenkező esetben meghalhat. Az aktív kihallgatásokhoz a maga egészsége…
Ujjaival olyasmit mutogat, hogy egészségi állapotom nem tűnik aktív kihallgatásokra 

alkalmasnak.
Az élet – valóban nem kedvezőtlen feltétel. De miért ők ajánlják fel nekem az életet ? Ki-

csodák ezek ?
– Kicsodák ők – kérdezem a doktort –, hogy felajánlják nekem azt, amit már nélkülük 

megadott nekem az Isten ?
A doktor pofát vág, mindig fintorog, ha az Istent említem. Aztán tablettákat ad, azokat, 

amit mindig, minden injekció előtt egy fél órával szokott adni, és leereszkedő stílusban felel :
– Ők a hatalom, ami Istentől való. Tehát fel is ajánlhatják ugyanazt.
Fél óra múlva jön a következő injekció és a vallatás. Órára, percre eltervezték az aktív ki-

hallgatásaimat. Ami a legrosszabb : az órát figyelni, ami ott lóg az asztal fölött, ahol a piros 
gomb van, és várni.

– Ez hazugság.
Kivesz a kis frizsiderből, aminek a belsejé-

ből, ilyen törpe létére, hihetetlenül erős bú-
gás hallatszik, egy ocsmánysággal teli ampullát.

– Milyen hazugság ?
– Hogy a hatalom Istentől való. A Szentírás 

hiteles szövegében ez áll : „Minden hatalom az 
Istené”. Azt már a papok találták ki a királyok 
számára, mikor lefordították, hogy minden ha-
talom Tőle való, nem pedig az Övé.

Gondolkozik valamin egy kicsit a  doktor, 
majd megszólal :

– Szerintem mégiscsak az áll ott, hogy a ha-
talom Istentől való, de ez nem lényeges. Az Is-
tennek az emberhez, mint emberhez, egyálta-
lán semmi köze. Mert az ember nem ember.

Nem értem : miről beszél ?
– Hanem kicsoda ?
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– Állat. A  legegyszerűbb értelemben. Vár-
jon, ne vitatkozzon ! Minden a megújulásnak 
és a  magafajtája teremtésének mechanizmu-
sán múlik. Milyenek magánál ezek a mecha-
nizmusok ? Pontosan ugyanolyanok, mint bár-
melyik állatfaj mindegyik egyedénél. Hát ak-
kor kicsoda maga ?

– Hát maga ?
– Ha pedig maga nem is ember – folytatja 

a doktor, mintha nem is hallott volna –, ak-
kor a maga számára az Isten sem Isten. És az ő 
számukra sem – bólint az ajtó felé, amely mö-
gött fekete egyenruhában és fekete álarcban 
állnak az őrök. – Egyszóval, kár velük az iste-
ni ítélőszékről beszélnie. Szégyenérzet, lelkiis-
meret… A farkas nem szégyelli magát, ha fel-
falja a nyulat.

A doktor persze nem állat, ez a hencegő nem 
számíthatja magát állatnak. Valami nem jött 
össze az életében, egyébként nem lenne itt, és nem foglalkozna azzal, amivel foglalkozik, és 
ami miatt közönséges embergyűlölővé lett. De azt túl banálisnak tartja, hogy egyszerűen 
mizantróp legyen, ezért látszik még cinikusnak is.. Filozofál.

Mindez azért van, mert nem hisz Istenben. De egyszerűen ateistának lenni ugyanúgy ba-
nalitás, mint egyszerűen mizantrópnak, ezért úgy tesz, mintha hívő lenne, aki kiábrándult 
a kereszténységből. „Az Isten Fia – magyarázza, hogy miért ábrándult ki – nem lehet már-
tír, aki maga vonszolja keresztjét a Kálváriára, hogy aztán őt feszítsék keresztre mások bű-
neiért. Mindenki csak a sajátjaiért lehet felelős.”

Csalódván a kereszténységben, a doktor hinduista lett, de nem hívő, ő a filozófiai rend-
szert vallja magáénak, a Bhagavad-gíta harmadik énekének harmincegyedik részét, amit 
a reinkarnációnak szenteltek, minden idők legjobb filozófiai értekezésének tartja, mert eb-
ben oldják meg a jó és a rossz együttélésének problémáját.

– Ha Isten – szeretet és jóság, akkor honnan van a gonosz és a szenvedés ? Miért van, 
hogy gyerekek halnak meg ? A pópák és a papok olyanokat találnak ki, hogy maguk sem 
értik, mert erre nincs válasz sem az Ótestamentumban, sem az Újtestamentumban. A Vé-
dákban pedig van : a reinkarnáció. Az előző élet bűneiért a következő életben ér el a bün-
tetés. Logikus az egész.

A doktornak van egy olyan tulajdonsága, ami mindenkire jellemző, akinek túlzott az 
önbecsülése : úgy gondolják, hogy senki, aki előttük élt, nem értett meg semmit az evilá-
gi életről. Tessék : arról, amit a Védákban a jóról és a gonoszról írnak, a doktor úgy beszél, 
mintha ő maga írta volna.

– Isten nem a cselekedetekben van, hanem az okokban.
– Ugyan már ! – nyomja meg a doktor a piros gombot, miután letette az asztalra az am-

pullát. – Valaha egy német azt mondta, hogy „Isten halott !” De ez a német, mint az ösz-
szes német, elsiette a dolgot. Isten egészen addig élni fog, amíg nem meg nem állapítjuk, 
mi a tudatunk forrása.

Honnan veszi azt, hogy minden német siet ?
– De hát már megállapítottuk. – És elmondom neki kívülről, hogyan képezik láncaikat 

agyamban az idegsejtek, és hogyan működnek együtt, hogy szóról szóra jegyzek meg olyan 
szövegeket, amikre semmi szükségem : „Az elképzelést, hogy az idegsejtek képtelenek az át-
alakulásra, egymás közötti kapcsolataik megváltoztatására – megcáfolták. A kapcsolatváltá-
si folyamatokat egyelőre az emberi agynak csupán mikroszkopikus részén sikerült kimutat-
ni, de ez már elegendő ahhoz, hogy tudatunk lényegét megértsük.”

Én úgy hiszem, hogy ez mégsem elég tudatunk megértéséhez, de a doktort nem az bosz-
szantja, hogy mit gondolok, hanem az, hogy abba kontárkodok bele, ami nem is az én dol-
gom, ezért dühös, ököllel veri a frizsider tetejét – mire az elhallgat.
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– Maga csak ne törődjön a más dolgával ! 
A németek megint csak elsiették – az, amit ki-
mutattak, nem jelent semmit ! És nem is hat ki 
semmire ! Hacsak a Nobel-díj bizottság szak-
értőire nem. – És a három borús alak felé bic-
centve az ajtó mögött, amit beléptekor kinyi-
tott a nővér, halkabban folytatja. – De ezekre 
az elvtársakra biztosan nem.

A doktor tudja, hogy az idegsejtek közöt-
ti kapcsolatváltás folyamatát nemrégen éppen 
a németek fedezték fel, az a három elvtárs pe-
dig, aki a nővér után jön be a kék csempés, 
hullaházra hasonlító terembe, ahol már ötö-
dik napja tartanak engem fogva, semmit sem 
tud erről és nem is akar tudni. Egyikük, a tá-
bornok elvtárs, odabólint a doktornak, emez 
visszabólint neki, sehogy sem tudom megérte-
ni : mit jelentenek ezek az egymásnak szóló bó-
logatások ? – hozzám pedig odalépnek az őrök, 
az ágyra szorítanak, a nővér letöri az ampul-
la fejét, teleszívja a fecskendőt, könyök fölött 
egy gumiszalaggal átszorítja a  jobb karomat, 
amelyiken nincsen bilincs, beadja az injekci-

ót, és én már előbb belerándulok, minthogy az az ocsmányság a vérembe kezd áramolni…
– Nyugi, nyugi – mondja a doktor, miközben azt figyeli, hogyan nyomja ki a fecsken-

dőből a nővér az utolsó cseppet is. – Nincs miért rángatóznia. Még nem fáj annyira, hogy 
rángatózzon.

Én már tudom, hogyan fog fájni, és ezért már előbb kezdem érezni a fájdalmat, mint-
hogy az összerándítana, kicsavarna engem, sarkamtól az agyamig nyilallna, ahol a fájdalom 
előérzetétől az idegsejtek pánikba esve kezdenek nyüzsögni, megszakítva egymás között és 
velem mindenféle kapcsolatot.

A nővér csöndben kimegy és becsukja az ajtót. Az a kettő, aki a tábornokkal együtt jött 
be, egy idősebb és egy fiatalabb, szintén a doktorra néz, ő pedig bólint. Nem értem, hogy 
ez mit jelent, minek bólint a doktor a tábornoknak is, meg ennek a kettőnek, de azt tudom, 
hogy mindegyikük között a legfiatalabb valójában a legfontosabb. Ő a fő fejes, mert annak 
az embernek a fia, aki mindannyiukat iderendeli hozzám, ebbe a hullaházba.

Négy napja hoztak ide. Éjjel, bekötött szemmel. Télvíz idején, nem éreztem szagokat 
a hó szagán kívül, de a csöndből ítélve, ami betöltötte a fülem, amikor kivezettek a kocsi-
ból, egy erdőbe hozhattak. Az erdő csöndje nem ugyanolyan, mint egy folyóé vagy mezőé, 
még gyerekkoromban megtanultam felismerni őket. Csakhogy gyerekkoromban, amikor 
az erdő csöndjét hallgattam, eszembe se juthatott, hogy egy erdőben fognak majd megölni, 
most pedig erre gondoltam, mert az első kihallgatásaimon, a börtönben, ahonnan éjszaka 
az erdőbe hoztak át, pontosan ezzel fenyegettek…

Karomnál fogva vezettek le egy lépcsőn, tehát az erdőben volt valamilyen épület, és ami-
kor levették a szememről a kötést, ezt hűvös-kopár, kék csempével kirakott, hullaházra ha-
sonlító termet láttam meg. A közepén állt egy ágy ; az egyik fal mellett, amelyen egy óra 
volt, állt egy asztal egy székkel és egy kis frizsider ; a másik mellett pedig egy ágyra hasonlító 
valami, kusza vezetékekkel, különböző műszerekkel és eszközökkel körülvéve, köztük egy 
gumikamra, olyan mint egy labdabelső, amilyennel gyerekkoromban fociztunk. Azt gon-
doltam, hogy ez valami lélegeztető készülék lehet, és nem tévedtem : az a kusza vezetékek-
kel körbefont, műszerekkel és különböző eszközökkel körülvett ágy a mesterséges életfenn-
tartáshoz szükséges gépezet volt.

Akit idehoznak, nem hagyják meghalni… Ha valaki nem bírta ki a terem közepén álló 
ágyon, átfektették a fal mellettire. Aztán vissza a terem közepén levő ágyra.

Istenem, mit csinálnak ezek velem ?…
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– Nincs választása… – mondja, már sokadszor, a tábornok. – Elmondja, hogy milyen 
országok, konkrét szervek és személyek segítették magát az államcsíny előkészítésében, mi 
beadunk magának egy készítményt, és nincs több fájdalma.

Államcsíny, készítmény… Nekem már most fájdalmain vannak, ő meg : nem lesz fájdal-
ma. Mit jelent, hogy nem lesz ?… Valami olyant adnak be, amitől megdöglök ?

– Nem készítettem elő államcsínyt.
– Maga elmondja, hogy milyen országok, konkrét szervek és konkrét személyek…
A doktor azt mondja : «Mindenkinek megvan a saját fájdalomküszöbe, amit el tud visel-

ni. A küszöb után jön – a halál. A fájdalomtól megáll a szívverés». Ezt akár ne is mondta 
volna, így is mindig meglepődöm, mikor alábbhagy a fájdalom, hogy a szívem nem szakadt 
ketté. Már rengeteg országot, szervet és személyt találtam ki, akik engem segítettek, de ezek 
nem azok az országok, nem azok a szervek és nem azok az emberek – nekik másmilyenek 
kellenek. Kérdem : «Milyenek ?…» – de ezek nem mondják meg. Mert maguk sem tudják, 
hogy milyenek ? Úgy tűnik, ezek egyáltalán nem is tudják, mit akar tőlem az az ember, aki 
irányítja és ideküldi őket hozzám.

– Mindenkinek meg van a saját fájdalomküszöbe, amit el tud viselni, a küszöb után jön 
a halál, a fájdalomtól megáll a szívverés – ismétli a doktor szavait annak az embernek a fia, 
a három közül a legfiatalabb, akiket amaz hozzám küldött. És a doktorhoz fordul. – Így 
van, doki ?

A doktor sokadszor bólint : igen.
Az első görcs ! Istenem, add meg, hogy ne bírjam ki, hagyjál meghalnom !…
A fájdalom elviselhetetlen… úgy tűnik, születésem napjától kezdve tart, és ha ilyen szen-

vedés vár ránk bűneinkért a halálunk után, akkor vagy nem szabadna bűnbe esnünk, vagy 
nem szabadna meghalnunk, pedig én haldoklom, meghallotta szavam a Jóisten… meghal-
lott ugyan, de nem fogadott be, rossz hívő vagyok én, nem is vagyok semmilyen hívő, mert 
nyakig vagyok a kísértésekben, amelyek által mentem bele abba, ami nekem nem sikerül-
hetett, mert nem az én dolgom… és az Isten avval ver meg, hogy élni hagy ezekben a gör-
csökben, ebben a fájdalomban, ami rángat, kicsavar, behatol az agyamba, ahol pánikba es-
ve vergődnek, megszakítva egymás között és velem mindenféle kapcsolatot, az idegsejtek… 
és amikor magamhoz térek, kifordulnak belőlem, kiokádom őket, az idegsejteket, az agya-
mat, amelyben kicsavarodik a tudatom : én mintha már nem is én lennék, és az, aki nem én 
vagyok, folyton rágalmazza valamivel azt, aki én vagyok, rágalmazza és rágalmazza, és a ket-
tő közül, akik a tábornokkal együtt jöttek ide, az idősebb csak felveszi és jegyzeteli, felve-
szi és jegyzeteli a diktafonra és a noteszbe…

– Erős ember maga… – mondja a doktor, 
mikor a tábornok és a másik kettő kimegy. – 
Hány éves korában halt meg az apja ?

Nem emlékszem, hogy hány éves korá-
ban halt meg apám.

– Hát az anyja ?
Anyámra sem emlékszem. Még saját ma-

gamra sem emlékszem… De emlékszem 
a  doktorra, akinek megpróbálom elmon-
dani : «Tegyük fel, hogy nem tudja leállí-
tani, de…»

Nem azért nehéz végigmondanom, mert 
a nyelvem és az ajkaim nem akarnak szót 
fogadni, hanem mert az agyamban az ideg-
sejtek közötti kapcsolatok megszakadtak, és 
a gondolatok, mint holmi vak kiscicák, to-
lakodnak olyan kapcsolati láncokat keresve, 
amelyek épen maradtak.

– Mit «de» ?
– Nem kellene ebben részt vennie.
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A doktor úgy néz rám, mintha az, amit most mondtam, rendkívül meglepte volna.
– De hiszen beszéltünk magával hinduizmusról, karmáról, lélekvándorlásról…
Igen, beszéltünk hinduizmusról, karmáról, lélekvándorlásról, az idegsejtek közötti kapcso-

latváltásról, sok mindenről beszéltünk – és akkor mi van ? Engem kínoznak, ő pedig a hin-
duizmusról értekezik ! A karma törvényéről, ami szerint, ha hóhérnak születtél, hát legelső 
kötelességed – a lefejezéseket a lehető legjobban végezni el.

Ám legyen, bár ez nem egészen így van, de hiszen ő nem hóhér, hanem orvos. Éppen ezt 
akarom neki elmagyarázni, mire ezt mondja : „Lehet, hogy az előző életemben hóhér vol-
tam, teljesítettem a hóhér karmáját és aztán lettem doktor”.

Nem teljesítette a hóhér karmáját, és nem lett doktor. Az orvosok nem kínoznak.
„Miért, talán én kínozom magát ?”
„Hát kicsoda ?”
Az ajtó mögé bólint…
„És ki injekciózza be nekem azt az ocsmányságot ?”
„A nővér. Mindenkinek a saját cselekedetiért kell csak felelnie.”
Tehát ő azért felelős, hogy megnyomja a piros gombot.
Akkor miért felelős a tábornok ? És az, aki vele együtt van ? És annak a fia, aki mindegyi-

küket ide küldi hozzám ?…
Nem teszem fel ezeket a kérdéseket a doktornak, hiszen az ilyen kérdéseket ő meg se hall-

ja, hanem csak maga kérdez : „Én az orvos karmáját teljesítem, hát maga kiét ?”
Azt akarja, hogy csakis arra gondoljak, hogy nem a saját dolgomba ártottam bele magam.
Szerintem a doktor karmáját nem úgy teljesíti, ahogy kellene, de mit számít az, amit 

én gondolok… Én még csak azt sem tudom, hogy egyáltalán gondolkozom-e vagy sem ?
A fájdalom nem tud gondolkozni – egyszerűen fáj.
– Egyébként – mondja a doktor, meg sem várva a választ, hogy kinek a karmáját teljesí-

tem én – nincs kizárva, hogy maga ezt nem is tudja. Ezért is mond önmagára mindenfélét.
– Mindnyájan, önmagunkról semmit sem tudván, bármivel megvádoljuk magunkat.
A doktor egy percig hallgat, majd bólint :
– Lehet, hogy így van. Bár a legfontosabbat mindenki tudja önmagáról.
Nem kérdezem, hogy mi az a legfontosabb, amit mindenki tud magáról – már koráb-

ban elmondta ezt nekem. „Gyakorolj nyomást bárkire – egy adag szar jön ki belőle. És más 
semmi.” Mikor próbálok ellenkezni : „A szart mindenkinek saját magának kell magából ki-
nyomnia” – mindig félbeszakít :

– Engem nem maga érdekel, hanem a fájdalma.
Próbálom megérteni.
Azt mondja : „Minden attól függ, érzel-e fájdalmat, vagy sem, ha pedig fáj, akkor ho-

gyan ?” – és azokban a pillanatok-
ban, amikor nincs fájdalmam, haj-
lok rá, hogy elismerjem, érvelésé-
ben van valami igazság : mindenki 
sajnálja, ha valaki meghal, egy ma-
dár vagy egy hal, vagy ha valami el-
tűnik, egy virág vagy egy nyelv, de 
egyeseknek ez fáj, másoknak pe-
dig nem.

– Azt akarja tudni, hogy fáj-e 
nekem az, ami miatt engem itt, 
a  maga hullaházában az ágyhoz 
bilincseltek ?

– Nem – ereszt meg egy arrogáns 
mosolyt. – Mi fájhatna magának ? 
A  szabadság ? A  demokrácia ? Az 
embernek nincsenek ilyen szervei.

A  fájdalomhoz nem lehet hoz-
zászokni, de a cinizmushoz – igen. 



31

Úgy tűnik, kezdek is hozzászokni, mert 
megkérdezem : „Hát magának fáj a karma, 
vagy a  reinkarnáció ?…” – ő pedig, mint 
mindig, meg se hallván, amit nem akar hal-
lani, folytatja : „Gyomor, vese, mirigyek – 
ezek léteznek. Még két-három injekció, és 
vége annak a  játéknak, amit magának, az 
életben maradása érdekében, nem lenne 
szabad játszania”.

„Én tudom, hogy van bennem még vala-
mi a gyomromon kívül is.”

„El fogja felejteni. Ahogyan az új életben 
elfelejtjük az előző életet. Tényleg, miért is 
nem emlékezünk semmire belőle ? Ebben 
rejlik az alapvető kérdés, ami a  reinkarná-
cióval áll kapcsolatban. A bráhmánok meg-
találták a választ : a születés fájdalmaiban fe-
lejtünk el mindent. Így írják a Védákban. 
Nem a születés, hanem a fájdalom teremti 
meg az új embert, vagy aki csak olyan mint-
ha új lenne, mert hiszen már azelőtt is volt”.

Azt hinné talán, hogy egy új embert hoz 
létre bennem ?

– Maga, doktor, azt hiszi, hogy egy új embert hoz létre bennem ?
– Bizonyos értelemben… Ha fájdalomban jövünk világra, ez mit jelent ?
Szünetet tart, megvárja, amíg az agyamban az idegsejtek olyan kapcsolatokba rendeződ-

nek, amelyek segítségével képes leszek megérteni, hogy miért születünk e világra fájdalom-
ban, én pedig az órát figyelem, mindkét mutatója feltartóztathatatlanul közeledik a fájda-
lom pontjához, és a doktor, némi várakozás után, befejezi :

– Azt jelenti, hogy a fájdalom – az igazsághoz vezető út. Nem hiába, hogy a fájdalom-
tól kiabálnak.

– Miért nem hiába ?
– Mert látják az igazságot.
– Annyira szörnyű ?
– Annyira egyszerű.
Mellesleg, én nem emlékszem, hogy kiabálok-e ? A fájdalomtól nem hallom magamat.
– Én kiabálok ?
– De még mennyire… – az órára pillantva a doktor odamegy a frizsiderhez, hogy kive-

gye azt az ocsmányságot, én pedig szólok neki :
– Nem adott tablettát.
Megáll.
– Na látja : megértett valamit. Végre.
– Mit ?
A doktornak nem jut ideje, hogy elmagyarázza nekem, mi az, amit végre megértettem, 

mert szélesre tárul az ajtó, hárman jelennek meg, és egyikük, a tábornok, még a küszöb-
ről vágja oda :

– Doki, kész van ?
Az injekcióig még egy fél óra.
– Még egy fél óra… – a doktor tanácstalanul néz a tábornokra és arra a kettőre, aki vele 

együtt jött be, annak a fia pedig, aki ezeket ide küldi hozzám, keményen odaszól :
– Kezdje korábban. Hogy hozzá ne szokjon.
Folyton azt hiszi, hogy kezdem megszokni. Próbálná meg saját maga, hozzá tud-e szokni.
– De én nem… – kezdi a doktor, de a tábornok pillantását elkapva, elhallgat, odamegy az 

asztalhoz, megáll, háttal mindenki felé, és megnyomja a piros gombot egyszer… kétszer… 
háromszor…, de a nővér, aki általában azonnal megjelenik, nem jön, nem jön és csak nem 
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jön… az egyik őr pedig az ajtóban bocsá-
natkérően mondja : „Nincs itt. Elment, egy 
félóra múlva jön.”

A tábornok nyaka egyre inkább elvörö-
södik a fehér inggallérja fölött.

– Hogyhogy nincs itt ? Hova ment ? Mi 
ez itt, zárt intézmény vagy kerületi rende-
lőintézet ? – támad az őrökre, majd hirtelen 
sarkon fordul, és a doktorhoz vágja. – Ak-
kor te magad !

A doktor is megfordul :
– Én nem…
És megint nem fejezi be.
– Mit nem ? Nem tudsz egy injekciót be-

adni ? – kérdi a tábornok fenyegető csodál-
kozással, az pedig, aki hibázott, az őr, fel-
ajánlja :

– Majd én… értek hozzá, minket taní-
tottak.

A  tábornok teljesen belevörösödött ab-
ba, hogy a  főnökséget nem egy zárt in-
tézménybe, hanem egy kerületi rendelő-
intézetbe hozta el, amiből neki még ba-
ja lehet, minél gyorsabban szeretne végez-
ni, ezért egyetértően bólint : „Rendben, csi-
náld, ha már megtanítottak…” – és az őr 
már jön is az ágyamhoz, de annak a fia, aki 
mindannyiukat ideküldi hozzám, váratla-
nul közbeszól : „Nem ! Mindenkinek a  sa-
ját dolgáért kell felelnie !”, és mereven néz 
a doktor szemébe, mintha kihallgatta vol-

na azt, amiről a doktorral beszéltünk.
Lehet, hogy tényleg hallotta… Ezek még a kerületi rendelőintézetben is lehallgatnak.
A farkasszemet a doktor nem bírja sokáig, kiveszi a frizsiderből az ampullát azzal az ocs-

mánysággal, lerakja az asztalra, megint megnyomja a piros gombot… egyszer… kétszer… 
háromszor…, és a gombot nyomogató keze remegni kezd…, a nővér pedig csak nem jön, 
nem jön, még mindig nem jön, és – furcsa dolog – : azt szeretném, hogy jöjjön, pedig az el-
lenkezőjét kéne kívánnom, hiszen kicsodám nekem ez a cinikus doktor, aki itt a saját kizá-
rólagosságával hivalkodott, most pedig a saját farkával fogják a szarjába belenyomni, meg-
mutatják neki, hogy mit ér ő, megértetik vele, hogy nem jelent ő semmit sem, de lám, az ő 
számára én jelentek valamit, ha meg akarja nekem mutatni – mert ki másnak ? –, hogy nem 
ugyanolyan, mint emezek, hogy az ő felelőssége csupán a piros gomb, amit csak nyomkod, 
nyomkod és nyomkod, amíg a harmadik, aki bejött, a legidősebb közülük, rá nem kiált : 

„Tedd, amit mondtak !” – a tábornok pedig, akinek már csak egy lázadás hiányzik itt, a ke-
rületi rendelőintézetben, annak a fia szeme láttára, aki mindannyiukat ide küldözgeti hoz-
zám, odamegy az asztalhoz, fogja az ampullát és odanyújtja a doktornak : „Vagy te adod be 
ezt neki, vagy pedig ő – bólint a tábornok a felé az őr felé, aki önként jelentkezett, hogy 
beadja az injekciót – adja be neked”.

A tábornok háttal áll nekem, de még a tábornoki háton is látni, hogy mi vár a doktor-
ra, ha nem veszi el az ampullát, tessék : mennyire feszültek az őrök ! A doktor előttem áll – 
az arca alapján nem mondhatni, hogy készen áll akár egy lépést is tenni az igazság felé, ami 
a fájdalmon át ismerhető meg. Ilyen fejleményre nem számított, agyában szétszakadnak, 
szétrobbannak az idegsejtjei között a megszokott kapcsolatok, de valahogy én nem érzek 
emiatt semmiféle elégedettséget, semmi kárörömöt, hogy nesze, úgymond, a Bhagavad-gíta 
harmadik énekének harmincegyedik része ! Még sajnálom is a doktort, mert bármilyen ci-



33

Uladzimir Nyakljajeu (1946) : ismert belarusz költő, író, politikus (nevét a  magyar sajtó időnként 
oroszosan Nyekljajevnek írja). 1999-től 2003-ig emigrációban élt : Lengyelországban és Finnországban. 
2010-ben a közelgő elnökválasztás előtt ellenzéki mozgalmat alapított „Mondj igazat” néven. esélyes 
jelöltként indult a „választásokon”, ám még a választások napján (2010. december 19.) kora este a ható-
ságok félholtra verték és letartóztatták. Letartóztattak hat másik elnökjelöltet is. Nyakljajeut nemzetközi 
nyomásra 2011. január végén a börtönből házi őrizetbe helyezték át (napi 24 órára beköltöztettek két 
kágébést a Nyakljajeu-házaspár kétszobás lakásába), így zárva el a szükséges kórházi kezeléstől, sőt az 
orvos hívásának lehetőségétől is. Május 20-án két év szabadságvesztést kapott az ítélet végrehajtásának 
kétévi elhalasztásával. A halasztási idő elteltével ezt az ítéletet végül hallgatólagosan megsemmisítették. 
De azóta is, főleg 2016 óta rendszeresen ítélik nagyobb pénzbüntetésekre, ill. 5-15 nap fogvatartásra, 
amit a hatalom előszeretettel rendez úgy, hogy ne lehessenek nála a gyógyszerei (elsősorban a vér-
nyomáscsökkentő). 2018. március 25. a Belarusz Népköztársaság kikiáltásának 100. évfordulója, ennek 
megünneplését a hatalom részben engedélyezte (a koncertet és nagygyűlést igen, a felvonulást nem). 

„Megelőző intézkedésként” március 21-én ismét letartóztatták. Több mint húsz önálló verses- és próza-
kötete jelent meg, számos szovjet, belarusz és nemzetközi irodalmi díjjal jutalmazták. Magyarul több 
novellája jelent meg folyóiratokban (Lettre internationale, 2000; Kalligram, 2012; 2000 folyóirat, 2011 és 
2018; Napút, 2018) és egy könyve (Kandúr a zsákban, Ab Ovo, 2013) – mind Bárász Péter fordításában 
(eleinte „inkognitóban” : Körner gábor aláírásával – mert a fordító félt, hogy Belarusz meg fogja torolni 
ezt a tevékenységét).

Bárász Péter (1950) : a Leningrádi Állami egyetemen végzett matematikusként, szépprózát belaruszból 
és lengyelből fordít. A Belarusz Írók Szövetségének rendes tagja.

nikus is, ő az egyetlen, aki legalább valami szégyent érez amiatt, ami itt történik… vagy ta-
lán nem szégyent, lehet, hogy valami mást, nem tudom, hogy mit éreznek ilyen esetekben 
a cinikus figurák…, de hát valamit csak érez, ha legalább a maradék méltóságát megpróbál-
ja megőrizni, bár nem tűnik úgy, hogy ez sikerülhet neki, hacsak a reinkarnáció után nem, 
majd egy másik életben… de mégis, nincs kizárva, hogy még ebben, mert az ajtón lihegve 
beugrik a nővér : „Bocsánat !…” – és kiveszi a tábornok kezéből az ampullát.

Bizonyára amiatt, hogy a doktor nem adott nekem tablettát, ezzel az alkalommal olyan 
volt a fájdalom, hogy a szívem megállt. „Na látja : megértett valamit… végre…” – hallat-
szott valamilyen ismerős hang a havas erdő csöndjében, ami nem hasonlít sem a folyó, sem 
a mező csöndjére, és én egyre csak azt szerettem volna, hogy eszembe jusson : kinek a hang-
ja ez ?, és meg akartam tudni tőle, hogy mi az, amit végre megértettem ? – de nem valószí-
nű, hogy ezt valaha is megtudjam, mert amikor magamhoz tértem a drótokkal behálózott 
ágyon, és az olyan labda belsőjéhez hasonlító gumikamrán keresztül lélegeztem, amilyen-
nel gyerekkoromban játszottunk, a hűvös-kopár, kék csempével kirakott teremben valaki 
egész mást, egy ismeretlen embert láttam meg, akit, annak alapján, hogy fehér köpenyben 
volt, doktornak lehetett hinni.

Minszk, 2011.02.12–21, háziőrizet.   

Fordítot ta Bárász Péter


