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K o m p o l t h y   z s I g m o n d r e g é n y ,   4 .   r é s z

PANNoN 
PESTIS

Tizenegy
A járvány létezésének hivatalos elismerése pillanatától, vagyis amikor már a legcsekélyebb 
remény sem lehetett, hogy a főváros bármely részét megkíméli a hullás, és amikor azok, 
akiknek vidéken házuk, lakásuk vagy barátaik voltak, a családjukkal együtt elmenekül-
tek, hogy a lefizetett határőrök és embercsempészek révén keressenek valami kigázolást 
a helyzetből, nos, ettől a pillanattól kezdve mindenféle kereskedelem, kivéve a létfenntar-
tási cikkek árusítását, teljesen megbénult. Valamennyi kézműves, a kevésbé fontos ruhá-
zati és lakberendezési holmik készítői bezárták műhelyeiket, szélnek eresztették segédei-
ket és összes alkalmazottjukat, és behúzódtak a lakásaik mélyére, ahol ugyan eltengődtek 
valahogy (miközben folyamatosan rettegtek családtagjaiktól, a családtagjaik meg tőlük), 
de annyi pénzük már nem volt, hogy a provinciákba költözzenek. Persze valahogy nekik 
is tartaniuk kellett a kapcsolatot a külvilággal, ezt legkivált hajléktalanok vagy közmun-
kások felfogadásával intézték, akik némi fizetségért, élelemért, de főként alkoholért lebo-
nyolították a még kapható élelmiszerek beszerzését, és vállaltak bizonyos futárszolgálato-
kat is. Persze a hamarosan életbe lépő úgynevezett hajléktalan-törvény erős ellenjátékos-
nak bizonyult, de erről ejt még majd pár szót a krónikánk.

Az építkezéssel és tatarozással, netán lakásfelújítással, karbantartással, etc. foglalkozó 
valamennyi iparos elvesztette munkáját, mert senkinek sem jutott eszébe építkezni vagy 
lakását szépíteni, amikor a házak ezrei egyik pillanatról a másikra kiürültek, hogy a lako-
sok átadják helyüket az önkényes lakásfoglalóknak, no meg az ezrével betelepülő pettyes 
poloskáknak ; így szinte órák alatt kenyér nélkül maradtak mindama kétkezi munkások, 
akik ebben a foglalkozási ágban dolgoztak.

Mindenféle árukereskedelem szünetelt ; a vasútforgalom és a légi közlekedés voltakép-
pen teljesen leállt, a külföld már régen, a vidék az utóbbi időkben semmit sem szállított ; 
a kalauzok, vonatvezetők, vasutasok, pénztárosok, pilóták, légiutas-kísérők, légiirányítók, 
hordárok stb. mind munkanélkülivé váltak, és aztán a legsúlyosabb nyomorba süllyedtek.

A legkínosabb mozzanatok közé tartozott, hogy ekként voltaképpen a hulladék elszállí-
tása is csődöt mondott, az utcákat, kapualjakat, köztereket, egyszóval szinte mindent bo-
káig érő és a nyári hőségben hánytatóan bűzlő szeméthegyek borították, melyek az uni-
kális pannon epidémia mellé még egy teljesen hétköznapi járvánnyal is fenyegettek, és 
a roppant hőségben fennállt az öngyulladás veszélye. Ezt megelőzendő, igyekeztek a nyílt 
utcán elégetni a hulladékot ; a gyakran felkerengő szélben ez kisebb tűzvészekhez vezetett, 
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és mivel a hivatásos tűzoltóságnak a folyamatos elhullások miatt szinte semmi kapacitása 
nem maradt, önkéntes tűzoltók meg nemigen akadtak, vagy ha mégis, akkor olyannyira 
kontár módon dolgoztak, hogy olykor csak még tovább szították a lángokat, így főváros-
unk a pannon pestis végső, azaz mindent elpusztítónak látszó, az autokefál-összkeresztyén 
kormányzatot mondhatni cafatokra tépő szakaszában harsányan lobogó máglyák színte-
révé alakult, melyek fölött és mellett idegtépően zümmögő kórust alkotva húztak el vagy 
lebegtek hedonista duruzsolással a poloskafelhők.

Valamennyi szakmában megállt az élet. A szegények vagy prolik elvesztették munkáju-
kat, ezáltal kenyerüket, és részben hajléktalanok lettek (hacsak nem voltak olyan merészek, 
hogy jogcím nélküli, rosszhiszemű lakáshasználóként betelepüljenek egy üresen hagyott in-
gatlanba, vagy szolgálatot teljesítsenek bizonyos jobb módú embereknél, amiről az imént 
már szóltunk). Sok ilyen szerencsétlen földönfutón lett úrrá a kétségbeesés, és ennek kö-
vetkeztében pusztult el. Azt lehetne mondani, hogy nem közvetlenül magának a dögvész-
nek, hanem a következményeinek váltak áldozataivá, vagyis az éhségnek, a nyomorúságnak, 
a nélkülözésnek, továbbá az emberi szív kikapálhatatlanul meggyökeresedett gonoszságá-
nak, hiszen nem volt se szállásuk, se pénzük, se barátjuk, kenyerüket nem tudták megke-
resni, és nem akadt senki, hogy adjon nekik, mert egyeseknek még úgynevezett lakhatási 
engedélyük sem volt, és így nem igényelhettek semmiféle támogatást a keresztyén-fami-
liáris, autokefál egyházközségtől, legfeljebb alamizsnáért folyamodhattak a városi hatósá-
gokhoz, amelynek egyetlen feltétele volt, hogy bevonuljanak a stadionokban frissen létesí-
tett táborok egyikébe, de ezt sokan – talán szabadságvágyból, talán félelemből – kategori-
kusan megtagadták. A folyamatosan szigorodó és korlátozó intézkedések, a hajléktalansá-
got minden módon tiltó és kriminalizáló rendeletek miatt már régebben is kiszolgáltatott 
helyzetben éltek az úgynevezett fedél nélküliek, de amúgy sem kis létszámú csapatukhoz 
immár valóságos tömegek csatlakoztak, ami tovább fokozta a helyzet súlyosságát. Mind-
azok, akik most szinte a pária szintjére süllyedtek, védtelen áldozataivá váltak az utcákon és 
köztereken járőröző terület-felügyelőknek, rendőröknek, valamint a legkülönfélébb család- 
és járványügyi alkalmazottaknak, akiket „a járvány féken tartása és terjedésének leküzdé-
se érdekében” kis, kézi lángszórókkal (a Goldweiss zsoldjában álló sajtó elnevezése szerint 

„maroklángszórókkal”) szereltek fel, melyekkel aztán jó kedvvel és szívörömmel gyújtották 
fel a nyomorultak utcán heverő matracait, pokrócait, sok verítékkel kikukázott holmiját, 
ráadásul személyes iratait is, melyek utólagos beszerzése tökéletesen reménytelen volt szá-
mukra ; és ha eközben olykor maga az illető is lángra kapott, azt megjátszottan sajnálko-
zó vagy nyíltan kárörvendő vállvonogatással vették tudomásul a laikus terep-gondnokok, 
mondván : „tetszettek volna igénybe venni a  stadionokban felkínált alamizsnási szállást. 
A keresztyén-pannon állam senkit sem hagy az útszéli árokban”. Hogy ily módon hányan 
haltak irtózatos tűzhalált az utcákon, tereken vagy a város peremén található csenevész bo-
zótosokban, erdőcskékben összebarkácsolt kalyibáikban, sátortáborokban, arról nem áll-
tak rendelkezésre megbízható adatok, hiszen a hatóságok már a szabályos járványban el-
hullottakat is csak hevenyészett és eléggé pontatlan listákon voltak képesek számon tartani.

Igaz, egy Adorján, Béládi (aki még mindig nem tett le arról, hogy a pestis pannoniensis-
ről szóló kutatásaival egyszer megjelenjen a Nature-ben, és megszállottan dolgozott a jár-
ványt lebirkózó vakcina előállításán, és az állatok terén voltak is már biztató eredményei) 
és mások által összeállított statisztika szerint a fertőzés (eltekintve a kezdetétől) legújabb 
szakaszában alig érintette a hajléktalanokat, még kevésbé a közösségi munkásokat, akik 
körében eddig egyetlen áldozatot sem regisztráltak, sem a fröcskölők, sem a lefröcsköltek 
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körében ; minden jel arra vallott tehát, hogy a dögvész legkivált a közép- vagy a még ma-
gasabb társadalmi osztályba tartozókat szemelte ki kedvenc vacsoravendégeinek, megfű-
szerezve eleinte néhány proli, de inkább félproli elragadásával. Ennek okára persze sem-
miféle tudományos (még kevésbé laikus vagy szakrális) magyarázat nem született, éppoly 
megfejthetetlen hátterű tény maradt, mint magának a kettős járványnak a léte, vagy az, 
hogy a vidéket miért hagyta érintetlenül a dögvész folyamatosan őrlő malma.

Vagyis a nincstelenek számára az egyetlen menedék a közösségi munka maradt. A mun-
kájuk elvesztése révén frissen földönfutókká vált emberek naponta megtapasztalhatták, 
hogy a közösségi munkások makkegészségesen élik világukat, annak ellenére, hogy szinte 
szakadatlanul a hullák és lángoló romok, olykor fertőzött hulladékhegyek eltakarításával 
telnek napjaik. És bár a fizetség a létminimumot alig haladta meg, a roncsok és az elhul-
lottak közt mindig gazdag zsákmányra leltek ; milliókat érő karórákra és ékszerekre, vado-
natúj okostelefonokra, laptopokra, napszemüvegekre, rendkívüli minőséget képviselő és 
olykor meghökkentően ép ruhadarabokra tettek szert, és persze tetemes készpénzre is az 
átkutatott zsebekben, az autokefál elitüzletekben vagyonokért vásárolt táskákban, neszesz-
szerekben, vagy a kiégett, de a kesztyűtartóik mélyén sokféle piacképes csemegét (a koka-
in vagy amfetamin mellett olykor egyenesen szakrális államtitkot) rejtő autókban. Mind-
eme leletek (a pénzt kivéve) természetesen (ha nem is teljes egészében…) a feketepiacra 
kerültek, melyet a járványügyi osztály és gyónásügyi hivatal laikus elöljárói tartottak kéz-
ben, szoros együttműködésben a közösségi munkások művezetőivel – legalábbis ezt állí-
totta a Goldmann-hálózat úgynevezett oknyomozó sajtója. „Már meg se lepődünk” – rep-
likáztak a „spirituális hivatásukban és emberi méltóságukban mélyen megsértett” szerveze-
tek és személyek, és úgy érveltek, hogy a Goldberger által fenntartott falsenews-kisüzemek 
végképp a bohócsajtó nívójára süllyedtek. Hiszen ők, nyilatkozták a saját sajtójukban, csak 
annak érdekében vettek részt az említett (és egyébként merőben színlelt és számukra sem-
miféle hasznot nem hozó) üzletelésben, hogy visszaszolgáltassák jogos tulajdonosaiknak 
a szóban forgó értéktárgyakat, netán aktákat. Mely : „emberi és spirituális kötelességünk 
a minket négyötöddel megválasztó, autonóm pannon emberek kapcsán”.

De lett légyen bárhogy is, az vitathatatlan, hogy a közösségi munkások számára min-
denképpen hasznosnak bizonyult a kettős járvány (megjegyzendő : e kitételt, és még en-
nél is inkább a „pannon pestis” megnevezést a legszigorúbban kerülték a kormánymédiá-
ban) ; nem csoda, hogy többször is demonstráltak Éljen a dögvész ! feliratú táblákat hordoz-
va, melyek előállítását többnyire álcivil szervezetek végezték – állították a Hőn Szeretet Párt 
magasabb beosztású tisztségviselői a Hőn Szeretet Párt magasabb beosztású tisztségviselői 
által tulajdonolt és ellenőrzött sajtóban. Ugyanakkor az eddig tökéletesen homogénnek 
mutatkozó, de a dupla epidémia miatt fokozatosan szilánkosodni kezdő köreikben sem 
volt teljes az egyetértés ; a helyzet odáig fajult, hogy az egyik roppantul dekadens, egyéb-
ként makulátlanul aulikus médiacézár a hegyi birtokán rendezett egy Döghalál party-t ; ele-
gáns villája homlokzatára hatalmas molinót feszítettek ki, melyen ott állt a gyomorforga-
tóan pimasz felirat : Éljen a dögvész ! Hogy aztán a buli kellős közepén éppen a házigazda 
igencsak inspiráló fiatal felesége halt dobbantós halált, arról végképp nem tehettek az in-
gyen (pontosabban : közpénzért) mulatozó közmunkások és hajlék nélküliek. Mindamel-
lett utóbbiak (vagy előbbiek) közül az egyik, az asszony füléből bőséggel kispriccelő, de 
szinte a csodával határos módon senkit le ne fröcskölő véres habból begyűjtött magának 
egy nagyjából féldecis adagot a konyhából lopott kis fiolába.
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E példa úgyszólván ragályos lett ; az utcákon elhullottak füléből kifröcskölő váladék gyűj-
tése rendszeressé vált a közmunkások körében. Akiknek egy kisebb, lazán szervezett, az em-
lített leleményes közmunkás által vezetett csoportja átszökött a zöldhatáron, hogy ott az-
tán (legalábbis a vidékiek szerint) úgynevezett „utolsó kenetezéssel”, vagyis az üvegekben 
átszállított mérgező anyagok rákenésével (például kilincsekre, a közlekedési járművek ka-
paszkodóira, ablakpárkányokra) mesterséges járványt keltsen, így biztosítva a dögvész minél 
további fennmaradását. Ráadásul, szóltak egyes vidéki lapok „véleménycikkei”, mindezek 
mögött a kormányzat és a vele immár teljes szövetséget alkotó fővárosi vezetés áll, éspedig 
ama céllal, hogy a színmagyar vidékre is átterjessze a „pannon pestist”, és a kenetező csa-
pattal, ezzel a mintegy előretolt hadosztállyal előkészítse a tényleges katonai beavatkozást 
a „határon inneni területeken”. Hogy mindebből mennyi volt igaz és mennyi a szorongás 
és gyűlölet, valamint a politikai érdekérvényesítés szülte pletyka, netán tévhit, esetleg ko-
molyan megalapozott elemzés, azt sosem sikerült bizonyítani, ugyanis az egyik nagyobb 
vidéki városunk polgárőrsége elfogta, és bármiféle kihallgatás nélkül a helyszínen agyon-
verte (más források szerint agyonlőtte) a csapat összes tagját (egyes hírek szerint négyen, 
mások szerint hatan voltak), a hullákat felgyújtották, és a közösségi oldalakon kiposztolták 
az erről készült videót, mégpedig ezzel a felirattal : „Nem engedünk a zsarolásnak ! Megvéd-
jük határainkat ! Így jár minden autokefál, aki a valóban autonóm magyar vidékre támad !”

Tizenkettő
A lassan lángba boruló, pettyes-szoknyás poloskákkal dúsított nyárban továbbra is csak 
haltak a fővárosban az emberek.

Lobogó szőke hajú amazon száguld pompás pej kancáján az autópálya mellett, nyaká-
ban tábla lóg : NEM BÍROM TOVÁBB ! VÉGET VETEK NEKI ! Felhajszolja a paripát 
a gyalogos felüljáróra, és a tökéletesen idomított, de most mégis vonakodó állatot ostorcsa-
pásokkal és sarkantyúval rákényszeríti, hogy gyakorlatlan díjugratóként átszökelljen a kor-
láton ; így együtt zuhannak bele a nem túlzottan erős, de elég élénk reggeli forgalomba ; 
két kamion összeütközik, az egyik tartálykocsi benzint szállít, a rakomány tüzet fog és fel-
robban, hozzájuk vágódik még pár személyautó, motoros, az eredmény : legalább 37, ne-
tán 43 halott, nem számolva a másik kamionból az útra kizuhant meztelen, félig már el-
rothadt, az eltemetésükre mindhiába váró hullák tömegét, akiknek szénné égett tetemeit 
pernyeként sodorja még órákon át a felforrósodott szél.

Ha már kamion, teszi hozzá egy gyűlölettől rikácsoló blog, akkor lássuk ezt : Egy nap-
fényes délelőtt a szinte teljes parlamenti ellenzéket tartalmazó, a hajdani Országház kör-
nyékén parkoló vendéglátós kamion sofőrje hirtelen lezárja a kánikula miatt nyitva tar-
tott büfé kocsi ajtaját, beül a vezetőfülkébe, beleordítja a mikrofonba, hogy „Nem bírom 
tovább ! Véget vetek neki !” ; és a jelenetet a fedélzeti kamera révén a közösségi médiában 
valós időben közvetítve hatalmas sebességgel lehajt egyenesen a Duna-partra, belerohan 
a járvány-árvák javára rendezett maratoni futóverseny mezőnyébe, legalább öt hullát és 
öt súlyos sebesültet hagyva maga mögött, míg végül elér ama helyig, ahol valamikor hat-
van pár vascipőből összeállított emlékmű idézett fel egy azóta régen elfeledett, pontosab-
ban feledésbe kényszerített, a turáni-pannon-keresztyén történelemkönyvekből kitépett 
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eseményt. És mivel már semmi sincs a pszeudocipők helyén, csak pár fémes heg, amolyan 
véletlenül keletkezett „botlatókő” a kövezeten, a kamion akadálytalanul rohan és zuhan 
bele a vízbe, és süllyed el mind a 31 ellenzéki képviselővel a rakterében.

Ez a baleset vagy tragédia, ahogy azt a kétségtelenül Goldzweig-hálózatához tartozó, 
gyűlöletpárti, hírportálnak álcázott mikroblog egyik bejegyzése írta, komoly gondot je-
lenthetett a Hőn Szeretet Párt számára. Először is : nem kis idő alatt, jelentős szellemi és 
anyagi erőforrások bevetésével a kormányzat jól bevált, tökéletesen kezes oppozíciót ne-
velt ki, ha kellett, a legbestiálisabb karaktergyilkosságokkal, puha és kemény zsarolások-
kal, a pőre aljasságot leleményesen tarkítva a keresztyén-szubtilisan finom ötletekkel. „És 
most oda az eredmények, mert a nagy folyó fenekén hever azért a szar kis aprópénzért is 
olyannyira megbízhatóan és odaadóan dolgozó gárda ! Szinte már hiányozni fog a csapat ! 
Hiszen egy jó ellenzék aranyat ér !” – kajánkodott a nyilván szellemesnek vélt úgynevezett 
véleménycikkében a Goldhuber-faliújság egyik kispublicistája. Mivel a valódi ellenzéket 
különféle jogi trükkökkel nagyjából ellehetetlenítették, például a gyónási kötelezettség fo-
lyamatos elmulasztása címen képtelenül magas pénzbírságokkal sújtották, folytatja „elem-
zésében” a kézművespolitológus, most tényleg senki sem maradt, aki másodpercek alatt 
képes lenne beugrani a vízbe veszettek elárvult szerepébe.

Ugyanakkor nem tagadható, véli krónikánk, hogy a keresztyén-aufklérista kormányzat 
valóban zavarba került ezzel a tömeghalállal. Azt nyilván nem mondhatták, hogy „az eset 
felettébb sajnálatos, de hát az ellenzék rosszkor volt rossz helyen”, mégis megtörtént a ma-
lőr, hiszen szó szerint éppen ezt nyilatkozta valaki, egy talán túlbuzgó Családügyi Sajtórefe-
rens, de át- és meggondolatlan kijelentése még a Hőn Szeretet Párt legintimebb köreiben is 
visszatetszést keltett. Mert – fejtegették az Első Pannon TV aktuális csatornáján az önma-
guk által előre megírt kérdésekre felelgetve az önmaguk által meghívott riportalanyok – bár 
kétségtelenül (ha nem is tisztán a szó jogi értelmében) hazaáruló volt az ellenzék mindegyik 
szereplője, azért ők is csak pannon emberek voltak valahol, és valahol nekik is lehettek csa-
ládtagjaik, netán szeretteik, akiknek a gyászát senkinek, legkevésbé a Goldsinger zsoldjá-
ban álló, nyilván zsírosan megfizetett hálózat kiskatonáinak sincs joguk megkérdőjelezni, 
még kevésbé kigúnyolni. „Az ellenzék a demokrácia garanciája”, jelentették ki a súgógép-
ről leolvasva a különféle laikus és szakrális előadók a televízióban, és még akkor is így van 
ez, ha egyesek – persze tudjuk, kik – ezt képtelenek tudomásul venni. Ráadásul, húzták alá, 
semmi sem törheti meg a „szeretet és a vele történő összefogás pannon erejét”, végül pedig 
azt javasolták, hogy a tragikus hirtelenséggel elhunyt és egy emberként elveszett ellenzék-
ről mindenütt emlékezzenek meg a munkahelyi Három Perc Szeretet foglalkozásokon ; nem 
sokkal később pedig bejelentették, hogy a kamionban és a vízben megfulladt összes ellen-
zéki politikust a kárpát-pannon, autokefál-keresztyén állam a saját halottjának tekinti, és 
a magáénak vallja földi maradványaik „hozzájuk méltó” elparentálásának összes költségét is.

Tizenhárom
A temetési menet méltóságteljes léptekkel indult el az elföldelésre kijelölt stadionba ; szük-
ségmegoldás volt ez, hiszen a hagyományos sírkertek már legalább egy hónapja képtele-
nek voltak több holttestet üzemszerűen befogadni. Szólt a gyászzene (az Öröm-óda amo-
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lyan lassított verziója, amelyet a Pannon Nemzet Zenésze cím egyik viselője szerzett DJ-
pultra), és a lelátókon helyet foglaló, nem túl nagy létszámú, ámde annál prominensebb 
közönség (köztük állítólag az Első Keresztyén is) majdnem tapsviharban tört ki (írta a fék-
telen hisztéria szításában érdekelt Goldberger-sajtó), amikor a játékos kijáróban feltűnt 
a különféle celebek és youtube influencerek vállán nyugvó harmincegy koporsó. Elindul-
tak a kezdőkör felé, a már megásott sírgödrök irányába, és bár az előző nap, persze ko-
porsók nélkül, viszont kis térképpel a kezükben tartottak két bejárópróbát, mégis támadt 
némi zavar ; a rendezőbizottság (úgyszólván az utolsó utáni pillanatban) felismerte, hogy 
a 31 prímszám, ezért belátta, hogy lehetetlen két egyenlő számosságú halmazba rendez-
ni a sírgödröket, és valamiféle szimmetriát teremteni köztük, de az apró útmutatókkal, és 
az Ön itt áll utasítással a kézben úgy tűnt, végül magán az előadáson is minden kopor-
só megtalálja a maga gödrét, miközben a hangszórókból a Főalamizsnási Hivatal Szakrá-
lis Osztálya által kiválogatott bibliai sorok szóltak, a Pannon Nemzet Színművészei előadá-
sában. Úgymint : „Az élők annyit tudnak, hogy meg fognak halni ; de a holtak semmiről 
sem tudnak, semmiből sincs hasznuk többé, még az emléküket is elfelejtik. Szeretetük is, 
gyűlöletük is tovatűnik, és nincs részük soha többé semmiben.” Vagy ez : „Akik a jót tet-
ték, az életre támadnak fel ; akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel.” De 
volt ilyen vigasztalás is : „Az emberek fiainak vége hasonló az oktalan állatnak végéhez”.

És amikor már úgy látszott, hogy végre – bármiféle sírbeszéd nélkül – megkezdődhet 
maga a temetés, az egyik tizenhatosnál álló, a fellépésre külön felkért alkalmi gyászhuszár 
(valami „pannoncelebdizájner”) szép ívben elhajította a gyászkoszorúját, mellyel a gödör 
mellett álló sírásót találta fejen, jobbjával az egyik koporsóvivőre, civilben egyébként hi-
vatásos pannontest-építő nőre mutatott ; hadonászott, szájából morzsalékosan dőltek ki 
a keszekusza szavak, aztán baljával kettőt dobbantott, a földre zuhant, miközben füleiből 
erős sugárban tört elő az immár államilag is elismerten fertőző és ekként rettegett véres 
hab. De mi sem bizonyítja jobban a fitnesszerként inspiráló nő lélekjelenlétét, hogy már 
a gyászhuszár haláltáncának első pillanatában felismerte, mi a pálya : félreugrott a vérsugár 
elől, válláról azonnal a földre lökte a koporsót, mely bezuhant az egyik sírgödörbe, hogy 
nem a sajátjába, azt persze mondanunk sem kell, miközben a hangszórókból ez a mon-
dat úszott el méltóságteljesen a focipálya fölött : „És találtam egy dolgot, mely keservesb 
a halálnál ; tudniillik az olyan asszonyt, akinek a szíve olyan, mint a tőr és a háló, kezei 
pedig olyanok, mint a kötelek.” (Hogy mindezt, és a későbbieket, a krónikás kénytelen 
az úgynevezett Goldwieser-sajtó alapján felidézni, az nem kérdés, pusztán azért sem, mert 
az úgynevezett demokratikusan keresztyén-családi sajtóban egyetlen sor sem jelent meg 
a gyászos eseménysorozatról.)

A földhöz vágott és nyilván elégtelenül lezárt koporsóból persze kizuhant a halott, aki-
ről, mindenki megdöbbenésére, most derült ki, hogy meztelen, és becsúszott a másnak 
kijelölt sírverembe, de senkinek sem akadt érkezése vagy ideje, hogy valami rendet tegyen 
a romokon, mivel máris előugrott egy újabb dobbantós hullajelölt, mégpedig az átellenes 
11-es pontnál, és a füléből kisüvítő véres habbal szemen fröcskölte az ötös sarkán álló ko-
porsóvivőt, aki üvöltve vágta földhöz keserű terhét, melyből ugyancsak meztelenül zuhant 
ki az egyik ellenzéki (szerfölött csinosnak mondott) képviselőnő teteme, bele egyenesen 
a büntetőterület mélyére ; ám ekkor már legalább nyolcan hadonásztak és dobbantottak 
mindkét térfélen ; mindenki üvöltött, a lelátókon tombolt a pánik, a nézők a kijáratok fe-
lé rohantak, de végül persze egymást taposták le, miközben a nagy számban kivezényelt 
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rendőrök, szakrális gyónügyiek és TEO-egységek a lefröcskölteket próbálták befogni, akik 
persze lélekszakadva menekültek ; végül a fegyverhasználat sajnálatosan elkerülhetetlenné 
vált : a tűzparancs kiadatott, felugattak a maroklőfegyverek, melyek célzott lövésekkel terí-
tették le mindazokat, akik a lespriccelés gyanújába keveredtek. De ki tudná lefesteni ama 
meglepetést, írta egy magát függetlennek hazudó, valójában álcivil szervezetekhez köthe-
tő ún. sajtótermék, mely akkor támadt, amikor vértől habzó arccal az egyik terrorelhárító 
elüvöltötte magát, hogy nem bírja tovább és véget vet neki, azzal elkezdte válogatás nélkül 
agyonlőni a körülötte harcoló bajtársait, mi több, leterítette a rangidős elöljáróját is, míg 
végül sikerült valahogy önmagát ugyancsak agyba lőnie a kettős döghalál törvényei szerint.

„És mi lett a végeredmény ?” – tette fel a kérdést egy Goldblatter-blog az egyik posztjá-
ban, melyet – „gyomorforgató arcátlansággal” – a sportrovatban közölt. És ekként felelt : 

„Hát tényleg nem egy szalonremi. Minimum 83 hulla, és legalább két tucat, még szökés-
ben lévő fröccsöntött. És még csak azt sem mondhatjuk, hogy a pártatlan nézők voltak 
a végig izgalmas, bár kissé hektikusra sikeredett találkozó valódi nyertesei.”

– Ez jó, it’s splendid… – mondta Palánkay Klára Zsámbéki Zsoltnak az ismét kinyitott 
Hajnalcsillag kávéházban. – Yes – felelte a kedélyesen limonádézgató kultúrtörténész. – It 
is the beginning of the end, a poloskák elkezdték egymást irtani.

– Csak a gyerekeket sajnálom – sóhajtotta Klára.

Tizennégy
És ezzel alighanem a helyzet egyik legfájóbb pontjára tapintott. Ugyanis a szüleiktől meg-
fosztott és bármiféle felügyelet nélkül maradt gyermekek magányos vagy részben bandák-
ba verődött százai lepték el a főváros utcáit. Ők jelentették az emberi poloskákat, de hát 
őket mégsem lehetett minden további nélkül agyonütni, noha származásuk, vagy családi 
hátterük kétségkívül kétes volt a demokrata-keresztyén vezetés szemében, hiszen nagy ré-
szük akkor került az utcára, amikor szüleiket vagy gyámolítóikat letartóztatták és elhur-
colták a Hajnali Szeretet 12 perce elnevezésű akció keretében, melynek névadója és ötlet-
gazdája Csebika ezredes volt.

Úgy van, a krónikánkban már említett ász ezredes vette kezébe a dolgokat és dolgoz-
ta ki a lefröcsköltek regisztrálásának, elszigetelésének, befogásának és tágas stadiontábo-
rokban való elhelyezésének eléggé komplikált akciótervét ; akiket aztán a kormányzat és 
a fővárosi vezetés alvó ügynököknek nyilvánított és fenyegető öngyilkosságukat lappan-
gó terrorcselekménynek minősítette. Az ellentmondást, miszerint önnön emberei is be-
kerülhetnek (és mint fentebb kiviláglott, nagy számban be is kerültek) a befogottak csa-
patába, vagyis a befogókból olykor befogottak lesznek, Csebika azzal igyekezett feloldani, 
hogy kijelentette : a törvény mindenkire egyformán vonatkozik. És ha éppen bajtársain-
kat éri a baj, akkor velük is ugyanúgy kell eljárnunk, mint a civilekkel, azaz be kell szál-
lítanunk az elkülönítő táborokba, és alapos kezelésbe kell részesítenünk őket is. Ilyenkor 
éppen a szeretet nevében kell cselekedni, hangoztatta Csebika a maga által szervezett kü-
lönféle interjúkban. Mert emlékezzünk csak, így jártunk el a hajléktalanokkal is. Hiszen 
ép ésszel mindenki beláthatja, hogy a hajléktalanságból való kitörés valahol az átmene-
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ti szállásokon keresztül vezet, onnan igényelhetnek segítséget, ruhát, munkalehetőséget, 
közmunkát vagy esetleg továbbképzést.

Ugyanez érvényes a lefröcskölt, és ezért potenciálisan veszélyes emberekre, legyenek bár 
terrorelhárítók vagy egyszerű lakatosok, folytatta lendületesen a mokány ezredes. A stadi-
onlágerekben segítséget, szakszerű felügyeletet kaphatnak, az állami szeretet által üzemel-
tett remek konyhákban étel és ital várja őket, melyet bizonyos napokon pannon sztársé-
fek készítenek nekik. A közös hálótermek pedig minden igényt kielégítenek, nem is be-
szélve az első osztályú higiéniai körülményekről. Hogy tévé minden szobában rendelke-
zésre áll, azt mondanom sem kell. A szeretet nevében és fegyverével harcolunk a gyűlölet 
ellen. Imígyen szólt a határozott ezredes, és megtörölte bajszát.

Csebika munkáját persze nagyban előmozdította, hogy a járvány hivatalos elismerése 
után szinte özönlöttek a postán feladott névtelen levelekben, e-mailekben leírt, és a min-
denfelé felállított gyóntatófülkében elhangzott bejelentések avval kapcsolatban, hogy kik 
lehetnek az esetleges lefröcsköltek, azaz kiket kellene mielőbb lefogni és a pannon köz ja-
vára megmenteni a habzó vér által sajnos beléjük plántált és bármikor előtörhető terror-
bűnöktől, hogy aztán az esetleg üresen maradt lakásból a szomszédok vagy az ismerősök, 
rokonok minél előbb elszállíthassanak minden mozdíthatót. Csebika persze nem vélet-
lenül számított ásznak a maga szakmájában ; olykor már első pillantásra képes volt meg-
mondani, hogy melyik levél kamu és haszonelvű, és melyik az, mely valós veszélyre figyel-
meztet a szeretet és összetartozás nevében.

De amikor úgy döntött, hogy tényleges a fenyegetés, akkor aztán roppant ambícióval 
vezette az akciót, melynek mindig hajnalban és maximum 12 perc alatt kellett lezajlania. 
A TEO-sok, hogy minél kevesebb zajt csapjanak, olykor símaszkban, biciklivel közelítet-
ték meg az inkriminált, többnyire valamilyen középosztálybeli házat, persze a mellékut-
cákban több terepjáró is várakozott. És amikor csöngetésükre valaki álomittas szemekkel 
ajtót nyitott, az illetőt egyetlen mozdulattal „neutralizálták”, azaz valamiként elkábítot-
ták vagy kiiktatták a maguk által létrehozott képből, és aztán elözönlötték a lakást, miköz-
ben kollégáik a szomszédos lakhelyeket és a lépcsőházat tartották szemmel. A célszemély 
családtagjait elszigetelték ; például beterelték a  fürdőszobába, a másodpercek alatt gúzs-
ba kötve heverő gyanúsítottnak pedig előadták, hogy foglyul ejtését ne tekintse letartóz-
tatásnak vagy kényszerintézkedésnek, de sokkal inkább amolyan védőőrizetnek, melynek 
során – természetesen a szeretet nevében – megkíméltetik majd attól, hogy az önhibáján 
kívül beleköltözött gyűlöletvírus parancsára rettentő tetteket kövessen el, nem kímélve se 
pannon embertársai és hozzátartozói, se önmaga testi épségét. „Érted jöttünk, nem elle-
ned” – szokta ilyenkor mondani az ász ezredes.

Végül aztán – ami Csebika kreatív újítása volt, aki megoldást keresett a még az ő színre 
lépése előtt az utcára került, de legalábbis mindenképpen rendes felügyelet és óvás nélkül 
maradt gyermekek ügyében – megkérdezték az immár minden tekintetben gyámoltalan 
védőőrizetestől : van-e valami kifogása az ellen, hogy kiskorú vagy félig felnőtt gyermekeit 
a keblére ölelje és minden földi (és olykor mennyei) jóval gyámolítsa az autokefál-keresztyén 
kormányzat és a vele immár szinte teljes egyetértésben lévő, félautokefál fővárosi vezetés ?

Hogy ellenvetés csak nagy ritkán érkezett a földön heverő, gúzsba kötött, nagyjából fél-
holtra vert illetőtől, azt talán meg sem kell említenie a krónikásnak. Ekkor aztán az „al-
vó ügynökkel vagy ügynöknővel” együtt a gyermekek is elszállításra kerültek, persze egy 
másik, mindenféle kényelemmel és remek sztereó-berendezéssel, valamint videojátékok-
kal felszerelt autóban.
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A keresztyén-felvilágosult állam őket nem táborokban helyezte el, hanem amolyan pa-
pi kollégiumokban, amelyben a gyónügyi hivatal szakrális tagozatának tagjai a szeretet ne-
vében minden földi és lelki jóban gazdagon részesítették a kis novíciusokat és novíciákat, 
cserébe mindössze viszontszeretet vártak el, semmi mást. Ami igazán nem volt nagy kö-
vetelmény. És aki teljesítette, bekerült az Intim Platform vérkeringésébe, hogy ettől kezd-
ve világi szolgálatban töltse luxuskörülmények közt az életét. És mégis akadtak, akik el-
utasították az ajánlatot. Őket ekkor kipenderítették a nevelőotthonokból, és visszakerül-
tek az utcára. Legalábbis ezt állítja az ajvékolóan álfilantróp Goldsteiner-blogok úgyneve-
zett tényfeltáró írásainak egyike.

Tizenöt
A főváros totális széthullásával, a küszöbön álló forró polgárháború kitörésével fenyegető, 
pattanásig feszült légkörben rendkívüli jelentőségű vallási, politikai, egyben társasági ese-
ménynek számított Gereben atya prédikációja, melyet az összkeresztyén mozgalom autokefál 
győzelme révén megszerzett egykori Nagyzsinagógában tartott, a hajdani Dohány utcában, 
a különösen verőfényes ősz elején. És noha ebben az időben már folyamatosan üresen kong-
tak a színházak, filmszínházak, hangversenytermek, múzeumok és könyvtárak, hiszen nem-
igen mert senki olyan helyre menni, ahol tíz embernél többen megjelentek, ezúttal pillana-
tok elkelt a majdnem háromezer jegy ; a Rendezvényiroda busás árakat szabott, és számítá-
sa bevált ; a bevételt természetesen a járvány-árvák javára ajánlották fel. Ugyanakkor, tanul-
va az ellenzék temetésén történtekből, példátlan biztonsági intézkedéseket foganatosítottak, 
mondani sem kell, hogy ismét Csebika ezredes operatív vezetése alatt ; a környéken több tu-
cat egyenruhás és civil TEO-s biztosította a helyszínt, rendőrök cirkáltak mindenfelé, két 
tűzoltóautó is készenlétben állt a valamikor Nikolaus Wesselényi nevét viselő utcában, mi-
közben bent a templomban szintén fedett ügynökök vigyázták az eseményen megjelentek 
biztonságát, azaz igyekeztek nyomon követni mindenki minden egyes lépését, különösen 
azért, mivel állítólag az Első Keresztyén is megjelenend az eseményen, de persze inkognitóban.

Gereben atyát, heves konzultációk után, a Főalamizsnás Hivatal Szakrális Osztálya kérte 
fel a beszédre, noha az atya laikus beosztásban dolgozott, most éppen az Ószövetség újabb 
magyar-pannon fordítását készítette elő filológusok, irodalomtörténészek, költők és nyel-
vészek bevonásával.

(Egyes források szerint Kandra Kiss Tamás ugyancsak a munkatársai közt szerepelt, ter-
mészetesen a legnagyobb titokban. Ugyanakkor azt már nem tagadta, és az ideiglenesen 
ismét üzemelő Hajnalcsillagban jelentette be, hogy kapott meghívót Gereben fellépésé-
re. És amikor Palánkay Klára feltette a kötelező kérdést, hogy elmegy-e, röhögve felelte : – 
Naná. Ezt a cirkuszt nem hagyom ki.)

Különféle okokból, Gereben amolyan avantgardistának számított a klasszikus egyhá-
zi körökben. Hogy némileg szimpatizál a francia egzisztencializmussal, hogy nem idegen 
tőle a gnózis világa, akkor csak két olyan mozzanatot említünk, amely egyértelmű idegen-
kedést okozott, mi több, gyanút keltett. Viszont a legragyogóbb német és francia egye-
temeken szerzett roppant tudását, megszállott elhivatottságát a szövegek értelmezése te-
rén, széleskörű irodalmi és zenei ismereteit senki nem vitathatta el. A szellemi javakhoz 
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igen előnyös külső társult : széles vállú, az átlagosnál némileg magasabb, koromfekete für-
tű, erős szakállú, hidegen zöld szemű, a negyvenes évei közepén járó férfi volt. Röviden : 
a nők bálványa, különösen azóta, hogy a Befejezetlen Forradalom második ideiglenes befe-
jezésekor eltörölték a papi nőtlenséget, és ettől fogva lazábban kezelték az egyházi embe-
rek házasságon kívüli erotikus életének ellenőrzését vagy bírálatát. Hogy többek közt „en-
nek örömére” jött létre az Intim Platform, azt persze csak a Goldmeister pénzén sivalkodó, 
magukat roppant viccesnek tartó álcivilek hangoztatták. Mindamellett lányainknak, asz-
szonyainknak csalódottan kellett beletörődniük, hogy Gereben úgyszólván megközelíthe-
tetlen maradt ; még legádázabb irigyei sem tudtak semmiféle szaftos történetet előkotor-
ni róla ; tette a dolgát, írt, kutatott, vezette a fordítócsoportot, megtartotta egyetemi elő-
adásait, melyekre egy idő után csakis a legnagyobb befogadóképességű, többnyire édeskés 
parfümillatban úszó auditóriumokban kerülhetett sor.

Bársonyosan gordonkázó baritonja mikrofon nélkül is képes volt betölteni a nagyobb 
tereket ; született színészi képességei, teoretikus és stiláris képzelőereje szinte ideális szónok-
ká tette. Olyanná, aki képes volt a legbonyolultabb elméleti-vallásbölcseleti megfontoláso-
kat is markáns képekbe öltöztetve, mintegy plasztikus költőiséggel elmesélni hallgatóinak.

És most éppen ezekre volt szükség, érveltek a felkérésekor lefolytatott konzultációkon 
még azok is, akik nem kedvelték, és bár irigyelték, elsősorban pragmatikus szemmel nézték 
a dolgot. Olyan beszédet akartak ugyanis hallani (és a hírek szerint ez egybeesett a legma-
gasabb helyről érkezett elvárással), amely felrázza és némileg mozgósítja az utóbbi napok 
mindennél pokolibb eseményei miatt katatón apátiába zuhant és cselekvésképtelen, vagy 
rettentő szorongások közt élő pannon közembereket, sőt a politikusokat is, legyenek akár 
szakrális, akár laikus beosztásban ; azt remélték, hogy Gereben prédikációja ismét egység-
be tereli a fokozatosan atomjaira hulló, iszonyatos szenvedéseket átélő főváros és ország 
népességét, mely ráadásul úgy gyötrődött irtóztató kínok közepette, hogy közben fogal-
ma sem volt, miért és meddig kell még szenvednie. És mivel a beszéd élőben csak korlá-
tozott számú fővárosi lakoshoz juthatott el, kivételesen úgy döntöttek, hogy rádión, egye-
nes adásban közvetítik, nemcsak a főváros, hanem a vidék lakosai számára is.

Gereben állítólag nem könnyen adta meg magát, de végül beleegyezett, ám a felaján-
lott tévéközvetítést kategorikusan elutasította, és kijelentette, hogy mivel beszédét rész-
ben improvizálni fogja, ezért a szövegébe való előzetes betekintésre senkinek nem ad le-
hetőségét. És a Főalamizsnás, aki természetesen szintén roppant szellemi izgalomban vár-
ta az eseményt, ugyan mit tehetett volna ? Telefonált, és miután beszélt a Gellért-heggyel, 
szó szerint közölte Gerebennel az üzenetet : „övé a pálya”.

Tizenhat
Már jóval a 13 órára meghirdetett kezdési időpont előtt zsúfolásig megtelt a templom, és 
noha mindenkit majd szétvetett az izgalom és a várakozás, senki egyetlen szót sem szólt, 
csak mintegy magában beszélt ; és nem kellett feltörni a hetedik pecsétet, hogy csend tá-
madjon a teremben, ha nem is mintegy fél óráig, ahogy Jelenések könyvében áll, de öt per-
cig bizonyosan.
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És akkor hirtelen ott volt ; nem látták, mikor jött be, de megérezték, hogy megváltozik 
a hatalmas terem légköre, minden ugyanaz volt, de mégis minden más. Ott volt, a gyüleke-
zet előtt volt, közöttük volt, közöttünk, ha úgy tetszik, egy függöny mögül kibukkanva ott 
állt fedetlen fejjel az egykori frigyszekrény előtt, és aztán mintegy ballagva, előrejött a hajda-
ni tóraolvasó asztalhoz. „Tud a szarházi”, gondolta Kandra, aki remek helyen ült, az első so-
rok egyikében, és kalapot viselt ; az immár összkeresztyén zsinagógában ez a legkevésbé sem 
volt kötelező, de rajta kívül is sokan érezték úgy, hogy ezzel valamiképpen tartoznak a hely 
szellemének (valamint védeni is akarták magukat az esetleges lefröcsköléstől). „Tud a szar-
házi ! És az öltöztetője, vagy a stylistja is tud. Bő, a combközépig érő, hófehér, gallér nélküli 
paraszting, szűk, kátrányfekete vászonnadrág, és csillogóra suvikszolt acélkék csizma, nem 
mondom, ez igen…– gondolta Kandra, és elővette a jegyzetfüzetét, hogy felírja mindezt.

Gereben megvárta, míg elül a megjelenését kísérő moraj, és aztán a szinte tapintható 
csendbe mondta bele halkan, aztán erős fokozással a végén már szinte kiáltva a követke-
ző szavakat :

– Testvéreim, a balszerencse utolért benneteket, testvéreim, megérdemeltétek ! Testvére-
im a bűnben, megérdemeltük. Magyarok, honfitársaim, megérdemeltük !

(„A kis ravasz, Paneloux atya, a Camus Pestisből, kicsit magyarosítva” – gondolta Kandra. 
„De szerintem ezt nemigen veszik észre”.)

És meglehet, igaza volt, de hogy évek óta talán ez volt az első alkalom, hogy nyilváno-
san, pláne a legmagasabb helyek egyikéről érkező szónok nem a pannon, hanem a ma-
gyar névvel szólította meg hallgatóságát, azt természetesen mindenki észrevette, és vidé-
ken is akadtak fülek a meghallására. Az invokáció szinte nyílt rebelliónak hatott. A foly-
tatás meg egyenesen rémisztően :

– Mert megíratott a Példabeszédek könyvében, ugye emlékeztek a szóra : „Szétszórja a go-
noszakat a bölcs király, és fordít reájok kereket.” Isten e bölcs király, testvéreim, halljátok 
kerekeinek dübörgését ? Már hogyne hallanátok, hangjukat elnyomni nem képes semmi-
féle tűzoltósziréna, sem a TEO vészmorgatója. Fölöttünk és mellettünk folyamatosan gör-
dül a kerék, és jaj annak, aki alákerül. Tovarobog éjjel és nappal, télen és nyáron, és min-
den küllőjének fordulata egy-egy hörgés és halál. Olyan e kerék, mint nagy elődömnél, 
Bornemisza Péternél, az elme, mely „szabad állat, őtet sem lánccal, sem kötéllel meg nem 
fékezheted. Hanem mindenkor, éjjel és nappal, mikor alszunk álmunkban, csak elforog.” 
Ilyen szilaj és elszabadult állat az isteni kerék, mely ott zakatol minden pillanatunkban.

Ámde nem egyetlen kerék ez, tisztelt gyülekezet, hanem száz és ezernyi, és maguk alá 
temetnek mindenkit, átgördülnek rajtunk, szilánkosra morzsolják csontjainkat, ketté rop-
pantják a gerincünket, szétzúzzák koponyánkat, de nem csupán a testünket őrlik csontliszt-
té és darálják húspogácsává, hanem lerombolják házainkat, lakásainkat is, szétmorzsolják 
javainkat ; a vaskerekek alatt cserepekre törnek metszett poharaink, porcelántányérjaink, 
cafatokra szakad minden mérték után csináltatott ruhánk, és semmink se marad. Mert 
legyen bár tízmilliós karóránk, a végén, mint hírlik, a tűz alól kaparja ki vagy csatolja le 
szétzúzott csuklónkról egy közösségi munkás, hogy kisvártatva két fröccsért adja tovább 
egy hozzá hasonló páriának, a halál éppoly szerencsétlen napszámosának, mint ő maga.

Gazdag és szegény, proli és plébános, szabad és rabszolga, patrícius és plebejus, báró és 
jobbágy, céhmester és mesterlegény, senki sem menekülhet ! – zengte az atya.

(Mire Palánkay Klára, aki az erre a napra ismét megnyitott Hajnalcsillag gesztenyefája 
alatt hallgatta Emma és Zsámbéki társaságában a rádiót, megjegyezte : – Ezt mintha ol-
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vastam volna már valahol. – Naná – mondta Adorján anyja. – A Kommunista kiáltvány 
bevezetője, kicsit átköltve. Még Bécsben olvastam, persze eredetiben. Ravasz egy dög ez 
a Gereben – mondta Emma asszony, vikingkék szeme megvillant, és rágyújtott egy cigire.

– És észrevették, hogy nem a pannon divatnak megfelelően mondta ki Bornemisza ne-
vét ? – kérdezte a limonádézgató Zsámbéki. – Nem Peter vagy Pierre Bornemisza, hanem 
egyszerűen Péter. És hogy nagy elődjének nevezett egy evangélikust, na, az se semmi. Egy-
szerre több lukra játszik. De azért egyelőre még nem ő írja a játékszabályokat.)

De már érkezett is az újabb szózuhatag a hangszórókból : – Féltek, ugye ? Jó, féljetek 
csak ! Mert ilyenkor észbe veszitek, hogy bárki és bármikor bezuhanhat e küllők közé. Te 
is ! Te is ! Te is ! – mutatott rá a gyülekezet tagjaira Gereben atya, aki ekkor már lejött a pad-
sorok közti folyosóra. – Te is. És én is… – mondta végül elhaló hangon, mire a teremben 
ravatalozói lett a csend. Még Kandra is libabőrös lett.

– Mert irtóztató ez a járvány, honfitársaim, és soha nem tudhatjuk, mikor csap le ránk. 
Honnan tudhatnám, híveim, hogy a következő pillanatban nem akad-e el a hangom, nem 
kezdek el da-da-da-da-dogni, és nem mutogatok-e reátok, és nem dobbantok-e kettőt e bal 
lábammal, mellyel most dobbantok kettőt nektek, és nem zuhanok-e a földre, miközben 
véres tajtékot hány a fülem ? És honnan tudjátok, továbbá honnan tudom én magam – 
mondta, miközben megállt valahol középen –, hogy e habbal nem fröcskölök-e le valakit, 
például ezt az itt ülő, kalapot viselő, szakállas, és minden tekintetben tekintélyes intellek-
tusnak látszó és bőszen jegyzetelő úriembert ? ! – kérdezte, és jobbjával Kandrára mutatott. 
– Vagy nem terítem-e be habzó vérrel azt a szépasszonyt, ott, ha jól saccolom, a nyolca-
dik sorban, aki ugyancsak kalapot vett, de nem a régi zsidóink szokásai iránti tiszteletből, 
mert roskadásig díszítette virágokkal, azaz merő divatozásból és puccparádéból jelent meg 
így közöttünk ? Nem tudjuk, mikor gördül újabbat a kerék.

Tartott némi szünetet, és aztán visszatért a pulpitusra.
– Ha körülnézek most e hatalmas csarnokban, mindenütt frivol arcokat és kéjvágyó, 

vagy éppen ellenkezőleg, a földi, táplálkozási, italozási és erotikus kéjektől megcsömörlött 
tekinteteket látok. Éppen ebben a csodálatos csarnokban látom ezt, mely mozgalmunk, az 
összkeresztyén-demokratikus hitvallás jelképe lehetne. És nem csupán lehetne, hanem az 
is valóban ! Mert megíratott : „Amikor zsidók voltunk, árvák voltunk, mert csak anyánk 
volt. Amikor keresztények lettünk, lett atyánk is nemcsak anyánk. Ha azt mondod, zsi-
dó vagyok, senki meg se rezdül, ha azt mondod, római vagyok, senkit nem fog érdekelni, 
ha azt mondod, görög vagyok, barbár, rabszolga vagy szabad, senki sem fog megrettenni. 
De ha azt mondod, keresztyén vagyok, mindenki megremeg”.

(– Ez mi ? Honnan van ? – kérdezte Klára Zsámbékit. – Szerintem valami gnosztikus 
izé – felelte a kultúrantropológus. – Azt mondanám, Fülöp evangéliuma. Valami apokrif. 
Igen, Philipposz talán. Nem mernék rá megesküdni.)

– És ha majd távoztok innen – gordonkázott tovább Gereben – és beszálltok a Porschékba 
és Ferrarikba, amelyeket a sofőrjeitek gondosan kihajtanak elétek a talpam alatt pöffesz-
kedő mélygarázsból, akkor jusson eszetekbe, hogy ők, a szolgáitok, a prolik, nem jutottak 
ide be, ők ki vannak rekesztve az Isten igéjének hallásából, még akkor is, ha a demokrá-
ciát hirdetjük minden utcai plakáton, és a keresztyének demokráciájáról beszélünk úton-
útfélen, a munkahelyeken és a gyóntatófülkékben. És akkor mondjátok majd ki maga-
tokban, vagy akár hangosan : „Keresztyén vagyok !”, és hiába várjátok majd, hogy bárki is 
megremegjen. Mert megtört bennetek valami, honfitársaim, mert valami megtört ben-
nünk már jóval a döghalál előtt, és ez a valami, ez a hiány csak még inkább napvilágra 
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került a dögvész egyre gyötrelmesebb hónapjaiban. Elveszítettünk valamit. Valamit, amit 
vissza kell szereznünk. Hogy mit, azt később, talán a végén, a  legutolsó pillanatban fo-
gom elmondani nektek.

– De előbb beszéljünk másról – mondta határozottan, és azzal felcsapott egy könyvet 
az egykori tóraolvasó pulpituson, és felmutatta a teremnek. – Goldstein írja híres köny-
vében, amelyről sokan csak hallottatok, de nem olvastátok, hogy kormányzatunk jelsza-
va így szól : A szeretet gyűlölet.

(„No, ez már tényleg merész” – gondolta Kandra. „Kérdés : meddig megy el. Vagy med-
dig mehet el.”

– Húha – mondta szinte ezzel egy időben az egyik tulajdonos srác a Hajnalcsillagban. 
– Holnap tömegek fogják nálunk keresni ezt a kurva könyvet. Ami talán nem is létezik. 
Megint bezárnak, bassza meg. Ha ez így megy tovább, kiköltözünk Bécsbe. – Ne izguljon, 
kedves Géza. Korai még az a Bécs – legyintett Zsámbéki, és aztán finoman megpaskol-
gatta és mellékesen meg is simogatta a fiú tenyerét. – Ez csak színjáték. Meg van beszélve 
előre az egész. Jóváhagyták ezt a Gellért-hegyen. – Ebben most nem vagyok teljesen biztos 
– mondta Emma, rágyújtott, és rendelt egy újabb calvadost. – Ez eléggé önállóan beszél.)

De Gereben már folytatta is, az egyre jobban zúgó és tanácstalanná váló teremben : – 
És ki merné tagadni, hogy összes gonoszsága mellett van némi igaza ? Love is Hate, mond-
ja Goldstein, és ezzel valami olyasmit akar sugallani, hogy a két fogalom feltételezi egy-
mást, komplementer, mint a fekete és a fehér, vagy sokkal inkább, mint az Ördög és az 
Isten. De Goldstein fokozza, és itt kezd igazán gonosz lenni. Feltesz pár kérdést, melyek 
nyilvánvalóan ironikusak és szarkasztikusan szónokiak. Mert, kérdi Goldstein, nem le-
hetséges-e, hogy ördög már régen letaszította a trónjáról Istent, és őt imádjuk a szeretet 
nevében ? Nem lehetséges, kérdi Goldstein, hogy az Isten manapság nem egyéb, mint az 
Ördög egyik egy felhasználóneve, azaz mindössze egy hamis nickname ? Nem lehetséges-e, 
kérdi a kötetében Goldstein, hogy Isten immár nem egyéb, mint az Ördög különösen jól 
sikerült szelfije ? És viszont ?

(„Szemétláda ! Ilyen kérdések nincsenek is a könyvben. Ugyanakkor persze lehetnének 
is. De persze szellemes, nem mondom, hogy nem szellemes. A picsába !” – gondolta kissé 
irigykedve Kandra, és felírta a Goldsteinnek tulajdonított mondatokat.

– Baromság – mondta ZséZsé. – Ilyen kitételek természetesen nem szerepelhetnek 
Goldbaum könyvében. De nem mindegy ? Hiszen pár emberen kívül még csak nem is lát-
ta senki. Azt hazudnak, amit akarnak.

– Igen, de ez most eléggé szuverén módon hazudik – mondta Emma. – Érzem, hogy 
a változás szelét a levegőben. Ezek a mocskok megint terveznek valamit.

– Örülnék, ha magának lenne igaza. Másrészt nem örülnék, ha magának lenne igaza – 
mondta Zsámbéki, miközben Klára, aki ma meglepően mélyen kivágott blúzt és roppan-
tul rövid szoknyát vett fel, egyre csak a bejáratot leste.)

– Nos, Goldstein – szónokolt tovább az atya – itt arra céloz a maga meglehetősen ellen-
séges módján, hogy a szeretet átcsaphat gyűlöletbe, és viszont, ugye emlékeztek az orfeu-
mi tűzben elpusztult nőnek a hátsójára tetovált üzenetre : Love. Hate.

Azzal tapsolt egyet, mire két aranyfürtös kisfiú jelent meg, és rudakra feszítve behozta és 
a gyülekezetnek felmutatta, majd körbehordozta a női hátsóról készült, erősen felnagyított 
fotót. – A maga keresetlen módján ez a pompás seggű kurva nekünk üzent, honfitársaim !
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Ekkor már szinte elviselhetetlen lett a zaj, sokan felugráltak, és elindultak a kijárat fe-
lé, sokan lepisszegték őket, és már-már tapsolni kezdtek, mások teljesen tanácstalanul bá-
multak maguk elé, vagy megfogták a mellettük ülő partnerük kezét.

– Ugye milyen kellemetlen néha szembesülni olyasmivel, amire nem számítottunk, ami 
váratlanul ér ? – kérdezte Gereben, és ezzel ismét uralta a termet. – De be kell látnunk, 
hogy olykor a szeretet valóban gyűlölet, vagy legalábbis annak képében jelentkezik. Mert 
kénytelen erre, mert nem tehet mást. Gondoljunk csak a TEO tevékenységére, amely me-
rő szeretetből viszi a stadionok óvó helyiségeibe a végzetesen veszélyeztetett embereket.

Mindamellett nem a szeretetet hirdetem most nektek. A részvétet hirdetem nektek, az 
együttérzést, a szimpátiát embertársainkkal. Mert van-e rettentőbb bűn, mint ennek hi-
ánya ? Mert lehet-e nagyobb bűne az embernek, neked, nekem és nekünk, együtt és kü-
lön, lehet-e ördögibb árulásunk, mint az, amikor megtagadják, megtagadjuk a döghalál-
ban elhullott rokonunkat, barátunkat, hozzátartozónkat ? Amikor elfordítjuk orcánkat 
az ártatlanul elpusztulótól. És amikor a műtőszolga vagy kórboncnok kihúzza a jéghideg 
tepsit, és felfedi az elhullott arcát, akkor azt mondjuk az ott heverő anyánkra, hogy isme-
rősnek tűnik, de nem, még soha életemben nem láttam ezt az embert ? Lehetséges-e en-
nél vérfagylalóbb mondat ? És mégis : kimondták és kimondják naponta több tucatszor is 
az elmúlt hónapokban.

De mi áll e szörnyűséges árulás hátterében, tisztelt gyülekezet ? Hogyan kerülhettünk 
ebbe bele ?

És válasz helyett persze röpül felénk a kérdés, ami ráadásul a saját fejünkben született 
meg : vajon nem bűneinkért kaptuk-e a nyakunkba ezt a rémületes dögmirigyet ? Vajon 
nem Isten kegyetlen, de mégis igazságos bosszúja ez, hogy megtorolja égbe üvöltő vétke-
inket ! ? Nyilvánvaló, hogy azonnal minden keresztyén a bűneinket fogja emlegetni, és nem 
tagadható, hogy én is azzal kezdtem e beszédet. És ki ne tudna idézni a Szentírásból pár 
idevágó mondatot ? ! Például ezt : „Így szól az én Uram, az Úr : Csapd össze a kezed, dob-
bants a lábaddal, és mondd : Jaj Izráel házának a sok gonosz, utálatos dolog miatt ! Fegy-
ver, éhínség és dögvész miatt fognak elhullani !” – kiáltotta Gereben, és persze el is játszot-
ta, a dobbantást és az Úr hangját.

A teremben egyre nőtt a feszültség, Gereben nyilván megérezte, és még tovább próbál-
ta csigázni a hangulatot.

– Honfitársaim, tisztelt gyülekezet ! Jó, tegyük fel, Isten most minket büntet és meg-
szolgáltuk megtorlását. De akkor fel kell tennünk egy másik perzselő kérdést is, mégpe-
dig ezt : vajon Isten válogat ? Miért, hogy csak minket büntet itt, a fővárosban, és miért 
hagyja érintetlen a vidéket ? A vidék netán bűntelen ? Hát nem egy ország vagyunk, ma-
gyarok, testvéreim ?

Vagy netán két istent imádunk ? Nem, ez nem lehet. Van egy fővárosi istenünk, és van 
egy istenünk vidéken ? Nem, ez képtelenség.

És ha ez képtelenség, és azt mondjuk, Isten nem válogathat, ha azt kiáltjuk : egy ország 
vagyunk, akkor eszünkbe juthat egy másik, elismerem apokrif passzus, mely így szól : „Is-
ten megalkotta az embert, az emberek pedig istent alkottak. Az emberek isteneket alkot-
nak, és tisztelik alkotásaikat. Illene már, hogy az istenek is tiszteljék az embereket.”

De ezt a  tiszteletet ki kell érdemelnünk. Most érdemtelenek vagyunk rá, mégpedig 
azért, mert pokolban élünk, mégpedig abban a pokolban, melyben mi vagyunk egymás 
poklának berendezői és fenntartói. És most kénytelen vagyok felidézni Jean Paul Sartre 
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egy híres mondatát, mely idevág : „L’enfer c’est les autres”. Vagyis : A Pokol nem más, mint 
a többiek. A többi ember. És a többiek, e mások mi magunk vagyunk, testvéreim ! ! ! Mi 
magunk ! Így élünk most, egymásnak teremtett poklainkban, a tökéletessé vált bűnösség, 
a minden igazság iránti teljes közöny, a vezérfonal nélküli totális kötetlenség korszakában !

(– Ez meg Fichte. Die Zeitalter der vollendeten Sündhaftigkeit. Mi mindent összezagy-
vál… De szerintem már a vége felé jár. És akkor mehetünk – mondta Zsámbéki, és jelen-
tőségteljesen nézett a mellette ülő Gézára.

– De hol marad Adorján ? – kérdezte Klára, és ismét a kijárat felé nézett. – Mi közöd 
hozzá, picinyem ? ! – kérdezte élesen Emma. – És miféle kurvának öltöztél mára ?)

Meg kell hagyni, Zsámbékinak jól működtek az ösztönei, mert Gereben így folytatta : 
– És most, zárszóként, ahogy ígértem, arról fogok szólni, mi az, amit elvesztettünk, hon-
fitársaim. Remélem, emlékeztek, hogy a Jelenések könyvében János révén ezt üzeni Jézus 
az efezusbeli gyülekezet angyalának : „Tudom a te dolgaidat, és terhet viseltél, és béketűrő 
vagy. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Mivel ezt mondod : 
Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem ; és nem tudod, hogy te 
vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen.”

Ilyenek vagyunk mi itt és most a fővárosban : gazdagok vagyunk, mégis nyomorultak 
és nyavalyások, szegények és vakok és mezítelenek, noha mindenünk megvan. Mert el-
ső szeretetünk eltávozott tőlünk, mert elveszítettük. Ezt kell megtalálnunk, másokban és 
magunkban. Ez legyen a feladatunk a következő napokban és hetekben, sőt már a követ-
kező percekben is, amikor kiléptek innen és átadjátok arcotokat a cirógató, kora őszi nap-
fénynek. Találjátok meg szeretteitek, gyermekeitek, apátok és anyátok, nagyapáitok és 
nagyanyáitok, unokáitok szemében. Keressétek mindenütt ! Mert ott van, és mindenki-
nek magának kell megtalálnia ! Ott van a kutyátok és macskátok szemében is, ott van a nö-
vényekben, ott van italotokban, a vízben, a sörben és a fröccsben, ott van az ételben, egy 
szelet kenyérben vagy netán egy libasültben, ott van mindenütt, vidéken és a fővárosban.

(– Első szeretet ? Miért nem első baszás ?– kérdezte Emma. – Micsoda giccs. Nyálas. De 
élek a felszólítással, és megpróbálom megtalálni a következő calvadosban meg cigiben.

– Kivételesen hozzon nekem is – mondta a mellette ülő fiúnak Zsámbéki. – És magát 
is meghívom, kedves Géza. Bár úgy tudom, inkább édesebbhez szokott…

– Én is kérek egy almapálinkát. Úgyis várnunk kell. Tamás azt ígérte, a beszéd után ide-
jön – mondta Klára. – És talán végre befut Adorján is.

– Giccs ? ! – vette fel ismét a fonalat ZséZsé. – Hát persze. De hát ezeknek a rendszerek-
nek a legfőbb éltetője a giccs. Mindenben és mindenütt. Ezt tudják lenyomni a csőcselék 
torkán. Mit lenyomni ! A csürhe kéjekben fetrengve habzsolja.

– Táncolva, dalolva önként eszi, ahogy egy régi viccben mondták – gurította le az újabb 
calvadost Emma. – Na, majd Kandra elmondja, hogy ment ez élőben.)

E beszélgetés pillanatában Kandra még a templomban volt, és tényleg élőben hallgat-
ta Gereben egyre finomabb tónusokkal gordonkázó baritonját : – Keressetek ! És akkor ta-
lálni fogtok. És lesz kigázolás a teljes bűnösség korszakából, és meg fogjátok találni ismét 
a vezérfonalat, mely nem lehet más, mint a saját és csakis a ti számotokra adatott első sze-
retet ! Induljatok ! Meg fogjátok lelni ! Credo ! Hiszem… – ejtette le a hangját és zárta ek-
ként síri csendben a beszédét Gereben atya, és éppoly észrevétlenül és váratlanul tűnt el 
a függöny mögött, ahogy megjelent.
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Tizenhét
Amikor kitódultak a templomból, verőfényes napsütés, a kertben madárdal fogadta őket, 
vagyis pontosan az, amit Gereben megjósolt a hallgatóságnak. Egyre csak gyűlt a kiáram-
ló tömeg a  templom előtti, az autokefál tereprendezések miatt immár hatalmasra duz-
zadt téren is, hiszen senki sem akart még hazamenni, vagy elindulni ebédelni a közeli lu-
xuséttermek, netán luxuskifőzdék egyikében sem, pedig ez kézenfekvő lett volna, hiszen 
délután két órára járt mindössze ; ráadásul ezek szinte mindegyikében érdekeltek voltak 
a Hőn Szeretet Párt vezető tisztségviselői vagy azok családtagjai, így voltaképpen ingyen 
ebédelhettek volna.

De alig mozdult valaki ; senkit sem zavartak a szinte repülő szőnyegekké összeálló, zi-
zegve lebegő poloskarajok.

Kisebb csoportok képződtek, mindenki az atya beszédét vitatta szenvedélyesen. Egyesek 
természetesen felháborodva nyilatkoztak, és úgy vélték, Gereben, különösen a női „ülep” 
demonstrálásával, túl messzire ment. Mások, noha hajlottak elismerni, hogy ez némileg 
túlkapás volt, úgy találták, hogy csak az ügy, mégpedig a jó ügy érdekében történt. De 
mi az ügy ? – kérdezték a szkeptikusabbak. Hát az egység, mondták egyesek. Akik odáig 
mentek, hogy amikor valaki feldobta, hogy menjünk kajálni az egykori Franz Kazinczy 
utcába, akkor felháborodottan torkollták le : „Micsoda baromság ez, hát Kazinczy Ferenc 
nem elég nagy magyar nektek ! ? Magyarok vagyunk, megmondta az atya is ! Egység kell !”

Megint mások felvetették, hogy tényleg legfőbb ideje lenne megkeresni első szeretetün-
ket, és ezzel párhuzamosan igéző pillantásokat vetettek bizonyos, már a beszéd alatt kisze-
melt nők vagy férfiak, netán kamaszok irányába. Ugyanakkor voltak, akik komolyan vet-
ték Gereben intelmét, csak nem tudták, hogyan értelmezzék. Szemük könnybe lábadt, de 
nem tudtak mit kezdeni érzelmeikkel.

Természetesen a  ragyogó öltönyében elegánsan szivarozó Főalamizsnást is kisebb tö-
megek vették körül a templom előtti téren. Kérdésekkel ostromolták, melyekre többnyi-
re csak amolyan sejtelmes mosoly volt a válasza. Ám kisvártatva ajkára fagyott a mosoly, 
amikor a Gereben által pellengére állított, színpompás virágokkal díszített kalapot vise-
lő hölgy előlépett, jobbjával a Főalamizsnásra mutatott, és némi öklendezés után kettőt 
dobbantott körömcipőjében, hogy végezetül a füléből kitörő véres habbal egyenesen ar-
con találja a jeles államférfit. Mindez olyan váratlanul történt, hogy a Főalamizsnás ma-
gántestőrsége szinte lefagyott, és az se tudta megakadályozni, hogy az asszony előre zu-
hanjon, egyenesen a főnökük karjába, aki aztán rémülten lökte a földre máskor feltehető-
en inkább édesnek érzett terhét.

A Goldspringer zsoldjában álló blogok természetesen úgynevezett PP, azaz percről perc-
re tudósításban számoltak be a pillanatok alatt eszkalálódó eseményekről.

Eszerint a kalapos hölgy után már jött is a következő dobbantós halott, azaz inkább egy-
szerre három, sőt, hét, és a tér másodpercek alatt szinte vérben ázott, egymás után roskad-
tak a földre az igencsak előkelő társadalmi körökből származó férfiak és nők, és fröcsköl-
ték le egymást, üvöltöttek, menekültek, miközben egyesek szándékosan vetették magukat 
a berobogó rendőrkocsik, katasztrófa-védelmis autók alá, újabb hullákat előállítva ezzel.

És hogy még teljesebb legyen a téboly, a Főalamizsnás úron mindenféle rángások vet-
tek erőt, és ezt látva, az éber és vizslaszimatú Csebika ezredes közelebb lopakodott hoz-
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zá, ám a vallási vezető ekkor már üvöltött : „Nem bírom tovább ! Véget vetek neki !” Azzal 
kitépte egyik testőre kezéből a revolvert, és szíven lőtte a hozzá legközelebb álló embert, 
mégpedig egy tekintélyes külsejű matrónát, aztán leadott még pár céltalan, de mégis célt 
érő lövést, hogy végül a homlokához emelje a fegyvert, de elsütni már nem maradt ide-
je, mivel testőrei gondolkodás nélkül szitává lőtték. Hogy erre más szolgálatok fegyverei 
is felugattak, azt talán mondani sem kell, írták bizonyos hisztérikusan ateista, a gyűlölet-
cunamitól fertőzött úgynevezett hírportálok, hogy kisvártatva legalább 47 vagy 53, külön-
böző okokból vérző hulla heverjen a földön és a trolimegállóban, ekként gátolva a keresz-
tyén családok zavartalan tömegközlekedését. Vízágyúkat is bevetettek, aztán meg könny-
gáz fűszerezte a kora délután hamisítatlanul összkeresztyén hangulatát ; a szirénák torkuk 
szakadtából üvöltöttek, miközben a  terrorelhárítás egységei a  lefröcsköltekre vadásztak, 
akik legkivált a zsúfolásig megtelt utcákon próbáltak beleolvadni a tömegbe, de akadtak 
olyanok is, akik az őskeresztyén sírok és emlékművek fedezékében próbáltak meg elrejtőz-
ni. Hogy a féktelen golyózáporban tökéletesen ártatlan emberek, gyerekek és állatok is el-
hullottak, azon csak az álfilantróp és áljogvédő úgynevezett civil szervezetek csodálkoztak, 
hiszen köztudott, hogy vészhelyzetben nincs idő mérlegelésre, és ilyenkor egy bizonyos ká-
lóval, azaz tervezett és megengedett veszteséggel mindig számolni kell. Vagyis ugattak to-
vább a fegyverek, fokozatosam lángra lobbantak az utcák. A végeredmény minimum 131 
holttest, vagyis a járvány eddigi leghatalmasabb, egy helyen és egy időben bekövetkezett 
tömegpusztulása. Viszont e szám még pocakosodhatott, mivel a helyszínre száguldó tűz-
oltóautó sofőrjét egy elbitangolt golyó szemen találta, így aztán a jármű bezúdult az egyik 
közeli söröző kerthelyiségébe, ahol ki tudja, hány keresztyén embert temetett kerekei alá.

Ám a golyózáporhoz és az ilyesfajta káoszokhoz igencsak hozzászokott, sőt, azokban 
szinte lubickoló Csebika ász ezredest ez igen kevéssé zavarja (folytatja tudósítását a nyil-
ván Goldmeister zsoldjában álló egyik törpe és senki által nem olvasott álhír-üzem, mely-
nek anyagát átvette szinte az összes vidéki portál is). Egy hatalmas teherautó mögött meg-
húzódva inkább éberen fürkészi a teret, és hirtelen azt obszerválja, hogy a tőle mintegy 17 
méterre álló, a személyi testőreitől egyértelműen magára hagyott, az eseményen (éppen-
séggel Csebika dezinformatív javaslatára) szőke, majdnem csípőig lelógó parókában és ci-
gányosan színes, rakott szoknyában, továbbá rámás csizmában megjelenő Első Keresztyén 
igencsak törölgeti arcát, és teljes egészében úgy fest, mint akit derekasan lefröcsköltek. És 
az ezredes ismét bizonyított. Elveihez hűen, miszerint a törvény mindenkire vonatkozik, 
ezúttal is a szeretet és az összefogás nevében cselekedett. Vagyis intett embereinek, ponto-
sabban : annak az egynek, vagyis a sofőrjének, aki még bevethető volt – hiszen a többiek 
már vagy holtan hevertek a földön vagy gyilkolták azokat, akik őket akarták meggyilkolni –, 
akivel aztán haladéktalanul a tettek mezejére léptek, udvariasan, de nagyon határozottan 
betuszkolták az állam pillanatnyilag még második emberét a két sarokkal odébb parkoló, 
jelöletlen szolgálati SUV-ba, és miközben Csebika a telefonján folyamatosan egyeztetett 
valakivel, felszáguldottak vele a Gellért-hegyi magánvillájához, ahol már várták ; azonnal 
letartóztatták, átszállították egy föld alatti luxusbörtönbe, ahol az Első Demokrata utasí-
tására összetrombitált, Hét Perc Szeretet fedőnevű katonai bíróság a nevében jelzett időn 
belül potenciális terroristának, a pannon haza ellen összeesküvést szervező alvó ügynök-
nek és lappangó hazaárulónak nyilvánította, és halálra ítélte. És amikor hajnalban a ki-
végzőosztag elé hurcolták, állítólag ezt kiabálta, míg torkán nem akadtak a golyók : „Éljen 
a Hőn Szeretet Párt ! Éljen az Első Demokrata ! Éljen a Hőn Sze…”
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De mindezekről a Hajnalcsillagban ejtőző társaság, immár kiegészülve a befutó Ador-
ján doktorral (és megfogyatkozva Zsámbékival, aki már korábban lelépett a Géza fiúval) 
csak jóval később értesült.

Ültek, iszogattak a forró csendben, nézték a bokrok körül függönyt szövő poloskákat, 
amikor Klára telefonja megzizzent. Felugrott, és csak ennyit mondott : – Tamást lefröcs-
költék a templom előtt. De hazamenekült. Gyerünk !

Tizennyolc
Kandra már kissé részegen fogadta őket, átölelte Klárát, aztán ledobta magát a dolgozó-
szobájában álló hatalmas régi bőrfotelbe, és belevágott : – A kurva életbe ! Hallották ? Isten 
az Ördög szelfije. Hogy ez nekem nem jutott eszembe. Rohadt Gereben. – Aztán Ador-
jánhoz fordult : – Nos, doktorom, nekem végem, ugye ?

– Csak lassan a testtel. Hol érte a vérsugár ?
– A csuklómon. Le is töröltem, még szerencse, hogy a taxis nem vette észre. De hát nem 

mindegy, hol ért ? Félek, Adorján, rettenetesen félek – azzal töltött magának egy derekas 
adagot a Főalamizsnás-féle whiskyből. – Látja, ő is meghalt. Gyakorlatilag a szemem előtt 
lőtték agyon, mégpedig a saját emberei. Nekem is ez kellett volna.

– Persze, persze. De magának nincsenek saját emberei. Most vegye be ezt a tablettát, és 
aztán beszéljünk nyugodtan.

– Jó, beveszem, a maga kedvéért, de hogyan lehetnék nyugodt ?
– A gyógyszer megnyugtatja majd – mondta Emma, és Kandra homlokára fektette a te-

nyerét.
– Nézzék, öngyilkos soha nem akartam lenni, de öngyilkos gyilkológép aztán végképp 

nem. Ráadásul nem ezeknek a pannonizált mocskoknak a kedvéért. Márpedig ez vár rám, 
nem ? Adorján, maga beszélt a mintázatról. Eddig mindenki így végezte, akit lefröcsköl-
tek, nem ?

– Nem tudom, Kandra. Nyilván nem ismerünk minden esetet. Talán akadtak kivéte-
lek. Bár ezekről nem tudok. Másrészt vizsgálhatom akár reggelig, akkor sem fogok talál-
ni semmit, ami alapján kijelenthetném, hogy maga nem lesz a Sámson-féle öngyilkosság 
következő áldozata. De az ellenkezőjét sem jelenthetném ki. Maga tünetmentes, és ennél 
rosszabb hírt most nem mondhatok.

– Aha. Tünetmentes, mégis halálos beteg. Vagyis készüljünk fel a legrosszabbra.
– Igen, ez az egyetlen racionális magatartás. Ráadásul, mint maga is tudja, a lappangá-

si idő egyre rövidebb.
– Vagyis semmi nem garantálja, hogy a következő pillanatban nem ugrom Klára vagy 

a maga torkának. Plusz : volt ott egy csomó térfigyelő kamera. Engem sokan ismernek. Ha 
a gép felvett, akkor hamarosan értem jönnek és elhurcolnak valamelyik koszos stadionjuk-
ba. Nem. Ezt nem hagyom. Meg kell halnom, ezt értem, ezt valahogy elfogadom. Nem 
könnyű, de mit tegyünk. Meg nem is vagyok már fiatal. De nem fogok pannon pestis-
ben elpusztulni. Azt semmiképpen sem. Inkább a halál. Ennyi mozgásterem még maradt.
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– Hallom, ahogy fölöttünk gördül a kerék – mondta Emma. – De maga szabad ember, 
Tamás. Még sosem láttam magához hasonlóan szabad szellemet. Csodálom azért, hogy 
ennyire tisztán lát. Hogy ennyire szuverén. Autokefál.

– Kösz, ezt a bókot magammal viszem. De itt a viszonzás : magánál öntörvényűbb nő-
vel még soha életemben nem találkoztam. Hú, micsoda páros lettünk volna. Két autokefál. 
De elég ebből. Azonnal cselekednünk kell. Mindig akartam írni egy krimit. Itt az idő, 
hogy elkezdjem. Klára, kérem…, De amúgy…, maga milyen ruhában van ? Mi ez a seg-
gig nyitott gönc ? De mindegy. Menjen oda a Széchenyi-portréhoz. Azaz, bocsánat, menj 
oda. Mostantól tegeződünk. Szabad vagy. Akaszd le a képet. Ott egy széf. Üsd be a kódot !

– Ha én azt tudnám…
– 1968. Mi más ?
Klára kitárta az ajtót. A mokány vasszekrény mélyén mindenféle papírok és vastag dol-

lárkötegek hevertek.
– Kábé húszezer. Van ott még márka is. Kaparjanak. Vigyék magukkal. Erre nem te-

hetik rá a mocskos keresztyén kezüket. Ezt nem adom nekik alamizsnának. Ez a maguké. 
Vigyék. Adjanak belőle tízezret Zsámbékinak, meneküljön belőle vidékre. Vagy menjen 
el a fiúkkal Bécsbe. Ennyi még jár a fordításért.

– Szóval mégis maga írta a Mein Kulturkampfot.
– Naná, doktorom. Wer sonst ? Ott a széfben a magyar kézirat. Azt is vigyék magukkal. 

Egyszer majd dobják a Dunába. És van ott még egy dosszié. Végrendeletem. De ezt hagy-
ják ott, hadd találják majd meg a gyónásügyiek. Amúgy ne izgulj, minden a tied, Klá-
ra. A lakás, minden. Van egy másolat az ügyvédemnél, ő majd megkeres. Mit látsz még ?

– Még egy kéziratot. Ez… Úristen…
– Semmi nyavalygás. Olvasd csak fel a címlapot.
– George Goldstein : A szeretet : gyűlölet.
– Ezt is maga írta ? – kiáltotta Adorján.
– Ugyan már. Nem, én csak átnéztem a magyar szöveget. Stilizáltam, javítgattam. Ré-

gen volt már. Istenem, de régen… A híresebb, az angol verzió, a Love is Hate persze nem 
az én művem.

– Hanem ?
– Gőzöm sincs. Szerintem a Főalamizsnás volt. De neki már nem küldhetek pénzt.
– És a magyar ? Ki írta az eredetit ?
– Ki…, ki… Hát ennyire silány a politikai képzelőereje, doktorom ? Ki, ki ? Na, vajon ?
– Ez egyértelmű – mondta halkan Emma. – Nyilván az Első Demokrata.
– Persze ! De még mennyire, hogy ő írta ! Aztán átküldte nekem lektorálásra és stilizá-

lásra – suttogta Kandra.
– Mindenkit kiszolgáltál – mondta Palánkay Klára.
– És közben mindenkit átvert. És kiröhögött – mondta Emma, és rágyújtott. – Sza-

bad szellem.
– Talán. Talán – mondta Kandra. – De gyerünk, fogy az időnk. Mit látsz még, Klára ?
– Egy pisztolyt.
– Bizony. Most kapóra jön. Vedd ki. De vigyázat, töltve van. Add oda Adorjánnak. Jó. 

Most töröld le a zárat. Jó. Én meg visszazárom a széfet, így csak az én ujjlenyomataim lesz-
nek rajta. Már megy a krimi. Klassz, mi ? Üljenek le. Igyunk egy utolsót. És még egy tab-
lettát. Tényleg megnyugtat – mondta Kandra kissé kásás hangon.
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Ültek, ittak, hallgattak. Csendes poloskák araszoltak a kéziratokon.
– Adorján, az előbb azt mondta, nekem nincsenek saját embereim, mint a Főalamizs-

násnak. De, vannak. Maguk azok. Segítsenek. Ott a pisztoly. Lőjön le ! Lőjön agyon vala-
ki. Én képtelen vagyok rá. Szerettem élni, és még most is szeretnék. Nem tudom megöl-
ni magam. Nem vagyok Geggesy. Lőjenek le !

– Igen, és aztán menjünk börtönbe. Vagy az akasztófára. Ugyan már – mondta Emma 
asszony. – Ez marhaság. Már értem, miért nem sikerült soha krimit írnia. Nem, ez így 
nem megy. Megértem, hogy végezni akar, de ezt öngyilkosságnak kell megrendezni. És 
most vegyen elő egy papírt. Búcsúlevél is kell.

– Igen… igen… Igaza van. Magában, Emma, vakon megbízom – mondta váratlanul fel-
élénkülve Kandra. Adorján szorongva észlelte a percenkénti hangulatváltozásait. – De mit 
írjak ? Á, megvan : „Nem bírom tovább ! Véget vetek neki !” Nem, nem, nem ez lesz, hanem 
ez : „Nem bírom tovább ! Véget vetek nektek !” Le akarom szidni őket ! Az anyjuk picsáját !

– És az aláírás ? – kérdezte Klára.
– Az aláírás ? Nos, nos… Hamlet ! – kiáltotta fel önkívületben Kandra. – „Nem bírom 

tovább ! Véget vetek nektek ! Hamlet.”
– Jó. Tökéletes – mondta Emma. – Tiszta költészet ! És közben jól odapörköl a pofá-

jukba ! – lihegte Emma is egyre izgatottabban. – Gyerünk ! Csináljuk ! Az anyjuk picsáját !
– De hát hogyan akarod ? Ez téboly ! Te képtelen vagy erre ! – kiáltotta Palánkay Klára.
– Ő fogja majd a pisztolyt, de valaki más húzza meg a ravaszt – mondta Emma határo-

zottan, azzal kivett a táskájából egy nett kis kesztyűt. – Ketten csinálják, öntörvényűen !
– Ez az ! – kiáltotta Kandra. – Így sikerülni fog ! És így nem fogok félni ! Ez az ! Gyerünk ! 

Csináljuk ! Gyorsan ! Menni akarok. Valahogy forr a vérem. Egyre jobban gyűlölöm ma-
gamat, de magukat is. Takarodjanak ! Nem bírom tovább !

– Menjetek a konyhába. Kezdjetek egymással valamit. Mindegy, mit, csak ki innen ! 
Takarodjatok ! – hadarta egyre izgatottabban Emma, azzal szinte kitépte Adorján kezé-
ből a revolvert.

– Igen ! Igen ! – hadonászott Kandra. – És Klára, te fogsz majd megtalálni ! Aztán hívod 
a mentőket ! A többit bízzátok Adorjánra.

– Jöjjön ! – mondta Klára a doktornak. – Ez az ember már őrült – mondta elcsukló han-
gon ; és mielőtt becsukták az ajtót, még látták és hallották, ahogy Kandra mond valamit, de 
Emma ráüvölt : – Fogja be a száját ! Csak akkor nyissa ki, ha szólok. De akkor tényleg. Bíz-
zon bennem – mondta már suttogva, és egyetlen hatalmas mozdulattal kibontotta a kontyát.

A konyhában Klára vadul meghúzta a még félig teli whiskys üveget, aztán Adorjánhoz 
lépett és szájon csókolta, miközben patakzottak a könnyei. A szájába vett egy újabb nagy 
kortyot és a következő csókkal átcsorgatta az italt a doktor szájába. Sokáig, lélekszakadva 
csókolóztak. Arra riadtak fel egymásból, hogy lövés dördül.

Betámolyogtak a szobába. A bőrfotelben szétlőtt fejjel hevert Kandra, a fegyver a föl-
dön. Emma előtte állt, a  jobb kezét fedő csipkekesztyűt vérfoltok és egyéb testnedvek 
mocskították. Imbolygott egy kicsit, kancsalított, aztán ájultan zuhant a földre, szoknyá-
ja felcsúszott, és Klára iszonyodva vette észre, hogy nincs rajta bugyi.   

(Befejező része következik)

Kompolthy Zsigmond : valamikor a 19. század közepén, egy operaházi páholyban önmaga által 
meg köl tött személy. De a szerző halálának dátuma még bizonytalan, bár erős a gyanú, hogy ez 
vol ta kép pen megszületése pillanatával esik egybe. eddigi fő műve az 1989-ben bemutatott Kísértet-
csárdás, hígmagyar népszínmű. Jelenleg a Trianon 120 napja, avagy pornográf jelenetek a magyar nép 
vérzivataros századaiból című életképsorozaton dolgozik.


