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1. Kórház
 

A  halált  követő  állapot  mibenlétét  meghatározni  ugyanúgy lehetetlenség,  mint  azt
megállapítani, hogy mit álmodnak a kisbabák. Bizonyítani még az állítólagos médiumok sem
tudnak semmit, miként az anya értelme és az alany gügyörészése is édeskevés ahhoz, hogy a
kisded elmúlt álma akkurátus feltérképezésre kerülhessen.

Van-e lelkünk? Létezik-e transzcendens értelemben vett,  a  testünktől  elválasztható
tudatunk, vagy csak sorvadó agyunk van? Mit bír, mit tesz, mit érez, hová lesz a lélek a test
elhagyása  után?  Mi  a  tudat  státusza,  közege,  mik  a  kapacitásai,  lehetőségei  az  agy
elpusztultával?

Kipurcanván  fejlettebb  egyéniségűek,  vagy  inkább  –  porhüvelyünk  és  agyunk
koordináló  keretének  hiányából  adódóan  –  primitívebbek  leszünk?

Ha lélekről nem, csak továbbélő tudatról beszélhetünk, akkor az csupán gondolkodik,
érezni nem érez?

A Jane Roberts könyveit – állítólagosan – diktáló Seth pszichének nevezi azt a komplex,
személyiséggel rendelkező, fizikai testen kívüli, metafizikai entitást, mely mintha lelket és
szellemet  elegyítene.  Furcsa  is  volna,  ha  csupán  gondolkodnánk  érzés  nélkül,  hisz  a
gondolkodási  folyamat  maga  is  érzeleminspiráltnak  tűnik.  Egy-egy  új  gondolatot  az
aktuálisan érvényes érzelem hív elő. Az érzelemmentesség a meditatív állapotban fordul elő,
azaz a gondolkodásmentességgel ekvivalens.

Tehát  nincs,  aki  visszanézne  a  túlvilágról,  és  egyértelműen,  hitelt  érdemlően
tájékoztatna bennünket róla, hogy milyen a másvilág. Elméletileg megjelenhetne levegőben
lebegően egy angyal, neadjisten Isten, mondjuk mannafehéren ragyogó palástban, oldalán
tekintélyes, aranyló karddal, fiatal és jóképű férfiként, szemei igézően vilángolnának, hangja
pedig meggyőzően mennydöröghet; csakhogy:

1.  A  szemtanúk  legnagyobb  része  végső  soron  puszta  bűvészmutatványt,
szemfényvesztést  feltételezne.

2. Másik jelentős rész a Sátán praktikáinak tulajdonítaná a természetfeletti fellépést.
3. És akadnának  agnosztikus beállítottságúak, akik ugyan nem zárkóznak  el attól a

választól, hogy konkrétan mennyei angyallal van dolgunk, viszont nincsenek meggyőződve
arról, hogy, akárki is a jelenség, szavahihető, illetve tévedhetetlen.

Vagyis a halál utáni élet bebizonyítása nem (csak) szándék kérdése: talán éppen azért
nem is történik rá kísérlet, mert egyszerűen nem lehet. Aki azt állítja, hogy halottakkal vált
információkat, azt itt úgyis tébolyodottnak minősítik.

Nem tudjuk,  nem tudhatjuk,  mik vagyunk,  hol  vagyunk földi  elmúlásunk után.  Ha
vagyunk.

Annmaria  Zacker  abban az  öntudatlan,  de  nem tudatlan  elmeállapotban leledzett,
amely  során  önmagunkról  nem  tudunk,  a  környezetünkben  elhelyezkedő  egyének
ténykedését ugyanakkor érzékeljük – sőt inkább azt kellene mondanunk: észleljük. Mintha
rajtad kívül létezne minden, mintha egy volnál mindenkivel;  egyfajta értelmi fogyatékos
tudatminőség, melynek folyamán fogadói, megismerői igen, megértői azonban nem vagyunk
a történéseknek. Félálomban élhető át hasonló talán.

Aztán kezdett kijózanodni. S fokozatosan, de eléggé gyorsan öntudatához tért. Mint
ahogy Han Solo fogalmazta meg: „Azt hiszem, javul a látásom. Nagy, sötét folt helyett nagy,
világos foltot látok.” Az amerikai lánynál is ez lett a következő fázis. Egyszerre egyenletes



fehérségben találta magát. Ez volna hát a mennyország?...
Végül körvonalazódtak e világos miliő alakjai, formái, és hamar felismerte, hogy inkább

egy betegszobában van.
Az ember gondolkozását vagy a múlt, vagy a jelen, vagy a jövő határozza meg. A múltra

Annmaria  jelenleg  teljesen  vak  volt  –  na  nem  azért,  mintha  elvesztette  volna
emlékezőképességét, hanem egyszerűen elmefókuszának nulla százalékát fordította most
múltbéli eseményekre. Azzal tisztában volt, hogy súlyos balesetet szenvedett, az azonban
nem élt  benne,  hogy  a  balesetig  miképp  jutott  el.  Ez  mellesleg  egy  lelkileg  kedvező,
nyugalmat kiváltó tudatállapotnak bizonyult: egyelőre nem gyötörtek a nem éppen hízelgő
emlékek.

Abból  is  következtethetett  arra,  hogy  a  mennyországba  került,  hogy  előtte  egy
angyalszerű, daliás férfi állt. Egy markáns, ám kedves arcú fiatal férfi fehér köpenyben.
Barátságosan mosolygott le az ágyon hanyatt fekvő Annmariára.

– Miss Zacker! Örömmel látom, hogy magához tért.
„Honnan tudja a nevem?” – tépelődött a még azért kábult lány. Megkönnyebbült a

választól,  melyet  megadott  magának:  lezuhant  kocsija  retiküljét,  abban  személyi
igazolványát  is  szállította,  batyujának  nagy  részét  márpedig  előbányászhatták.

Mellékszál,  de  az  orvos  megszólításáról  az  is  eszébe  jutott,  hogy  az  uniformizáló
nemiségellenesek a választékos és gyönyörű szép „Miss” előtagot is törekedtek betiltani, az
újbeszél nyelv érvényesítése végett. Az új, republikánus Fehér Ház – kiemelten a First Lady
– szerencsére újfent forszírozta és divatba hozta ezt a szép, színes szokást.

– Hogy érzi magát?
Annmaria még nem volt abban az állapotban, hogy ezt akkurátusan megfogalmazhassa.

Egyébként kicsit úgy érezte magát, mintha egy szolidabb présgépből húzták volna ki; jobban
mondva:  a csontoknak azt  a zsibbadását szenvedte,  amely különösen magas láz esetén
szokott jelentkezni (és amely nem kifejezetten kellemetlen!).

– Sajgok – nyökögte.
–  Alaposan  összezúzta  magát.  Testének  majd’  minden  pontját  –  tájékoztatta  a

fehérköpenyes.
Annmaria halálra rémült. Ez azt jelenti, hogy…
– …Az arcom…?! – kapott fejéhez zúzott kezeivel; attól rettegett ugyanis, a leginkább a

világon, hogy valami miatt orcája végérvényesen elcsúfulhat. Ha szépségét is elveszítené,
azt már semmiképpen nem bírná kiheverni, akkor már egyáltalán nem volna miért életben
maradnia.

Következőleg  viszont  karjainak  hirtelen  mozdulata  miatt  kellett  rikkantania,  mivel
rettentően fájtak.

A doktor úr kézgesztussal is igyekezett megnyugtatni a riadt lányt:
– Az arcának semmi komoly baja. Pár karcolás. A sérülések többsége egyszerű zúzódás;

igaz, abból sok van. Csodálatos módon még csak csonttörést sem szenvedett.
Annmaria megnyugtatásul kapott egy kistükröt, hogy megbizonyosodhasson az orvos

állításainak valóságtartalmáról.
És tényleg… nem festett sokkal rosszabban, mint egy sírós, kialvatlan időszak után.

Tekintete sápadt és kissé hervadt, arcán két-három macskakarmolás jellegű vágás, jobb
halántékán pedig diónyi horzsolás látszott. Aminek látható nyoma nem volt, viszont éktelen
fájdalmat generált, az a feje búbján, valamint a tarkóján viselt jól kitapintható duzzanat –
ezeken a helyeken nagyon beütötte magát.

– A feje fájhat még egy picit. Agyrázkódáson esett át. De mikor először megnéztük, már



akkor láttuk, hogy nagy tragédia szerencsére nem történt. Egyetlen egy maradandónak tűnő
károsodás  érte,  ezzel  azonban  együtt  tud  majd  élni:  megállapítottuk,  hogy  agya
hippokampusz  nevű  része  megsérült,  ami  problémát  idézhet  elő  a  tájékozódásban…

Annmariának  ekkor,  csak  ekkor  jutott  újra  eszébe  anyja  –  jóllehet  jórészt  annak
köszönhetően került ide. Elöntötte a bánat ő és édesanyja viszonyának tudatára.

– …Nem. Ez már korábban is  sérült  volt.  Anyám nem vigyázott  rám, és majdnem
megfulladtam. Az oxigénhiány okozta.

– Ó… – reagálta némi csodálattal, és persze őszinte együttérzéssel a doktor. – Akartam
ajánlani, hogy felhívjuk szüleit, de akkor ezek szerint…

– Ne, könyörgök, ne – rimánkodta a feszengő beteg. – Gyűlöl engem, hallani sem akar
rólam, és most nekem is jobb nélküle.

Kevés dologtól viszolygott annyira Annmaria, mint a Johannával való szembesüléstől
ezek után. Roppant kellemetlen tud lenni, mikor a társaságunkba rángatnak valakit, akivel
ki nem állhatjuk egymást.

– Emiatt is történt az egész… mármint… szörnyű lelkiállapotban voltam, és… nem
szabadott volna így kocsiba ülnöm.

– Ez most már mindegy – intett komolyan az orvos. Mi betegeink gyógyításával, nem
bírálatával foglalkozunk. Nem számít, hogy miként jutott abba a helyzetbe, a lényeg, hogy
túl van rajta.

Annmaria hálásan elmosolyodott.  Édesapja után végre egy újabb személy, aki nem
vádolja, nem hibáztatja őt!

– És apja? – érdeklődött a férfiú, mintha olvasta volna Annmaria gondolatát.
– Halott – felelte prózai egyszerűséggel, abban azonban (l)átható keserűséggel a leány.
– Ó… sajnálom. Ő viszont boldog az égben, hogy magával minden rendben.
Annmaria elgondolkodott.
– Doktor úr… kérdezhetnék valamit? Korábban úgy fogalmazott, hogy „nagy tragédia

szerencsére nem történt”… Most pedig az eget emlegeti… Én… hiszek abban, hogy semmi
nem véletlen és hogy létezik Isten… Csak én, hülye bölcsész volnék naiv? Maga, orvosként
miképp vélekedik?

A leányzó feszülten kíváncsi volt egy ilyesfajta tudós intellektuel figura meglátására. Az
orvos sóhajtott.

– Nézze. A materializmus nem magyarázat a tudat létrejöttére, az élet keletkezésére…
Isten viszont nem magyarázat az életre magára.

A férfi a nőre pillantott. Rövid szünet.
– Értem, mire gondol. Itt a kórházban rettenetesen sok borzalmat láthatott – tapintott

rá Annmaria.
– …Én készséggel elismerném Isten létezését… azt viszont nehezen tudom elfogadni,

hogy  célunk  betöltésének  nem  volna  kellemesebb  módja,  ennél  az  életnek  csúfolt
kálváriánál. Oké, hogy fejlődnünk kell meg minden, hogy a nehézségek tesznek erőssé, de…
túl sok a horror. Úgyhogy tanácstalan vagyok. Inkább agnosztikus, mint szilárd hívő.

Tűnődés mindkettejük részéről.
– Abban mindenesetre egyetértek magával – folytatta a doktor –, hogy ez az egész nem

kezdődhetett anyagként. Transzcendensből ered ez a tervezett-szervezett világegyetem. Én
csak abban kételkedem, hogy a származtató őstudat, ősszellem vagy őslélek épp a vallások
által magasztalt, nagybetűs „Isten”. Mert ha csak anyag van, akkor felmerül a kérdés, hogy
a kezdeti matéria mitől volt jelen. Nyilvánvalóan tudat hívta létre az anyagot, nem pedig
anyag a tudatot.



– Erre a materialisták úgy érvelnek, hogy „na és akkor a tudat mitől volt jelen?” –
szúrta közbe a nő.

– Metafizikai tényezőnek lehet jellemzője az örökkévalóság, míg fizikainak nem. A fizika
nem  létezhetett  mindig,  az  örökkévalóság  a  természettudományban  értelmezhetetlen
fogalom.  Isten  definíciója  ellenben  megengedi,  hogy  ő  „mindig  volt”.  Emiatt  élvez
lépéselőnyt  a  transzcendencia  elmélete.  Ha  Isten,  akkor  bármi  megtörténhet  onnantól
kezdve. Az anyag viszont korlátos dolog. Superman legyőzné Batmant, mivel előbbi képes
varázsolni is.

Annmaria felidézte a lukácsi passzust: „…az Istennek semmi sem lehetetlen.”
– Nem áll távol tőlem a maga világnézete. Bár én kizártnak tartom, hogy magunkra

vagyunk utalva. Ragaszkodom a gondoskodó, keresztény Istenhez – jelentette ki.
– Ha már itt tartunk… elnézve nem mindennapi balesetét, apja tényleg őrangyala lehet

– mondta elismeréssel a férfi. – Hihetetlen, hogy ilyen olcsón megúszta.
– Az ő autójában ültem.
– Oh… Így minden világos – mosolygott az orvos, persze nem túlzottan komolyan véve

az információt.
– …Mondjuk… akkor már az is előfordulhat, hogy épp ez a kisiklás volt a bosszú, amiért

a kocsi még korábban megrongálódott…
– Ugyan… Ennyire azért ne legyünk babonásak.
– A doktor úr soha, kicsit sem érezte még úgy, mintha megszólította volna Isten? –

kötötte az ebet a karóhoz Annmaria.
Hallgatás. A doktor úr töprengése.
– Erre igazán őszintén csak nemmel felelhetek – felelte a férfi.  –  Valami olyasmit

tudnék  mondani,  mint  amit  a  Christian  Clavier  alakította  Napóleon  a  pápának:  aki  a
harcmező poklában jár nap mint nap – miként szerénységem –, az bizony már nem lát isteni
tartalmat a történésekben. Képtelen vagyok belátni, hogy annak a sok borzalomnak „úgy
kellett lennie”. És hogy azok megtörténtekor is gyámkodott felettünk valami, amit Istennek
nevezhetünk.

– De hát megannyi sikerben is része van, nem csak szörnyűségekben. Biztos vagyok
benne – hangsúlyozta a lány.

– Nagyjából véletlenszerűnek tűnik számomra, hogy egy-egy esetből szakmai siker vagy
kudarc kerekedik-e – szögezte le kiábrándultan a fehérköpenyes. – Illetve amennyire nem
véletlen, annyira az én érdemem vagy saram. Nem látom Istent.

– Számos eseményről én is csak utólag láttam, hogy szükségszerű volt. Azt hittem,
vágyom egy bizonyos dologra, aztán kiderült, hogy ha azt kaptam volna, végső soron rosszul
sült volna el, és jobban jártam nélküle. Ez olyasmi, mint az „aha-élmény”.

– Próbáltam én nagyobb távlatból is szemlélni a dolgokat, de igazából sosem állt össze
a kép – közölte rezignált hanglejtéssel a férfi. – Talán mert nincs is…

– Amikor először megpillantottam… és végignéztem magán… olyan derűlátó, optimista,
jó kedélyű egyéniségnek tűnt…

Ezt  egyáltalán  nem  kritikus,  pláne  nem  offenzív,  szemrehányó  hangon  mondta
Annmaria,  sőt:  nem  volt  ellenére  az  elégedetlen,  megcsömörlött,  kemény,  kegyetlenül
őszinte férfikarakter; inkább csodálattal viszonyult a jelenséghez.

– …Aztán kiderült, hogy én is csak emberből vagyok, mi? – mosolygott a másik. – Pedig
most  se  vagyok  pesszimista,  nehogy  azt  higgye;  eltökéltség,  magabiztosság  kell  a
szakmához. Csak épp nem vagyok elragadtatva mindennapi valóságunktól. De mit gondol:
egy orvos lehet-e derűlátó? Mi a górcsővel az élet legsötétebb oldalára helyezzük a fókuszt.



A páciensekhez pedig legjobb esetben is csak realisták lehetünk – hitegetni itt kegyeletsértő
bűn volna. Ez nem a politikusi színtér, ahol belefér a kegyes hazugság. Felénk életre-halálra
megy a játék. Ha tudnék arról, hogy Jézus meglátogatja, azonnal értesíteném a betegemet.
De nem tudok.

– A spirituális bölcsek azt tanítják, hogy az egyén testében saját lelke vetül ki; azaz ő
maga a felelős önnön sorsának alakulásáért. Buddha így fogalmaz: ”…annak az embernek,
akiben nincs gonosz, nem árthat a gonosz.”

–  Tudja,  Miss  Zacker,  hány  magához  hasonló,  fiatal,  ártatlan  teremtéssel  kellett
közölnöm olyan fejleményeket,  amelyekről  maga hallani  sem akar?  –  ezt  már csaknem
haragosan, indulatosan kommunikálta a doktor. – Halt meg a kezeim között földre szállt
angyal is – emlékezett keserű tekintettel. – Ők mivel váltották ki mindazt a gonoszt, ami
történt velük?

– Nem tudhatjuk…
– Helyben vagyunk. Nem tudok semmit, nem hiszek semmit. Ugyanakkor pedig akármi

előfordulhat. Valamiféle igazságosztó Isten is.


