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Tizenkilenc
És egyre csak döglöttek tovább az emberek.

Ám a krónikás eddig (talán) jól bevált szólama ezúttal kissé megbicsaklik. Hála Isten-
nek, mondhatni. Ugyanakkor még messze volt a pannon pestis teljes bukása ; még kell az 
olvasónak és a krónikásnak is némi türelem a végkifejletig. Mert bár kétségtelen, hogy az 
elhullások száma a kimenő nyár folyamán jelentősen csökkent, azért ebben az időszakban 
is előfordultak tömeges vérfürdők.

Közülük a leglátványosabb az egyik metróállomáson történt.
Úgy kezdődött, hogy a lefelé tartó mozgólépcső egyik férfi utasa, mindenféle eszement 

mutogatás és dobbantgatás után „a fülével pajkosan nyakon fröcskölte a felfelé tartó lép-
csőn roppantul kivágott trikóban utazó, miniszoknyás szőke bombázót, talán egyfajta fél-
resikerült ismerkedési célzattal” (amint azt az egyik Goldhammer-blog kisújságírója le-
festi), mire a lány fölött két lépcsővel álló nyugdíjas asszony a már eléggé elhasználódott 
fülével rögvest visszatüzelt, ebből aztán amolyan parázs fülpárbaj bontakozott ki a felfelé 
és a lefelé gördülő utazóközönség tagjai között (és ez csak fokozódott, amikor valami fel-
foghatatlan, ám annál bestiálisabb gonoszságnak nevezhető okból, még két mozgólépcsőt 
beindítottak, nem tudni, kik) ; hogy végül a jelenet beletorkolljon a miniszoknyás szőke 
cica által megnyitott gyilkos öngyilkossági sorozatba, melyben a jegyellenőrző részleg, va-
lamint a keresztyén-proli biztonsági szolgálat tagjai ugyancsak játszottak némi baljós sze-
repet, és amely hörgős-karmolós-harapós, valami vak gyűlölet fűtötte mészárláshoz veze-
tett, mely képes volt pontosan 29 vagy 31 hullát előállítani a tetemeket és sebesülteket 
egyre csak szállító és daráló mozgólépcsőkön, nem is szólva a peronokra beérkező szerel-
vények alá szándékosan vagy véletlenül belökött utasokról. De ettől eltekintve, mégis ki-
sebb lett a lendület ; mintha némileg lomhábban gördült volna a Gereben atya beszédé-
ben oly fátumosan öldöklő kerék.

Közben Béládi és Adorján statisztikái egyre javultak, összességében mintegy 67 száza-
lékos visszaesést mértek a fővárosi járványhullák számában, és ennek leginkább figyelem-
re méltó eleme az volt, hogy a fröcskölős-dobbantós kázusok előfordulása 79 százalékos 
csökkenést mutatott, így megnyílt az esély, hogy „ezzel egyenes arányban apadhat a jö-
vőben a Sámson-öngyilkosságok száma is, hiszen ekként kezdett megszűnni maga az ok, 
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a pannon pestis fülbe rejtett esszenciája”. Béládi fogalmazott így, akinek széruma az állat-
kísérletekben meghökkentően hatásosnak bizonyult, olyannyira, hogy engedélyt kapott 
in situ kipróbálására is, mégpedig az újonnan megszervezett, pannonstratégiai szempont-
ból kiemelt státuszt élvező Centrális Stadiontábor falai közt őrzött, az oltásra önként, az 
erre a célra rendszeresített ún. konzultációs kérdőíven bejelentkezett, lefröcskölt ápoltak 
körében. Hogy ez miként zajlott, arról később fogunk beszámolni.

Húsz
Azt persze senki sem tudta megvilágítani, mi állhat a  járvány lankadásának hátterében. 
Sem orvosi, sem politikai magyarázat nem született, és a néhány teológiai kísérlet sem állt 
erős lábakon. A fővárosi kormányzat egyelőre hallgatott ; „a közös akolba terelt cselédsaj-
tó még nem kezdte meg a felülről dirigált örömódái leszolmizálását, amelyben majd a je-
lenlegi kormányzat bölcs intézkedéseinek tulajdonítja a járvány megfékezését”, ahogy egy 
váratlanul radikalizálódott vidéki napilap fogalmazott. A csend érthető volt, hiszen a kor-
mányzat éppen a tragikusan elpusztult, és aztán botcsinálta módon elkapart ellenzék pót-
lásával volt elfoglalva. Ami korántsem mutatkozott egyszerűnek, hiszen nem kellett vala-
mely Goldsturm-szervezet zsoldosának lenni, hogy valaki belássa : „nehéz olyan embere-
ket találni, akik vállrándítás nélkül veszik tudomásul, hogy ők semmiben sem különböz-
nek a söpredéktől”. A krónikás ezt Zsámbéki Zsolttól idézi, aki továbbra is a Hajnalcsil-
lagban limonádézgatott, és egyelőre nem tudta eldönteni, vidékre menjen, netán Svájcba, 
vagy csatlakozzon a Géza vezetésével feltehetően Bécsbe tartó tulajdonosokhoz.

Ugyanakkor legális ellenzék nélkül nem tudta magát elképzelni a hibrid-parlamentáris 
vezetés. Négyötödös többséggel persze bármit megtehetett, és meg is tett, de „így olyan 
snassz lenne az egész”, ahogy állítólag egy vezető szakrális belügyi előadó mondta az El-
ső Demokrata társaságában, aki élénken helyeselt, mint hírlik. És hozzátette : „az ellenzék 
a demokrácia alapvető intézménye, és nekünk mindenképpen meg kell védenünk a de-
mokráciát”. Ez persze unalomig ismert szólam volt : de az már komoly nóvumnak számí-
tott, amit állítólag ezek után mondott : „Nagy szégyen lenne, ha ez az olyannyi kiművelt 
emberfőben dúskáló nemzeti haza ne tudna kitermelni egy épkézláb, valamilyen módon 
akceptálható ellenzéket, melynek legyőzése annyi gyönyört kínált számunkra az elmúlt 
időkben. De minden jel a teljes impotenciájukra utal, és bár abszurdnak hangzik, de na-
gyon is meglehet, hogy az új, a réginél jóval markánsabb ellenzéket is nekünk, autokefál 
pannonkeresztyén-demokratáknak kell létrehoznunk és aztán fokozatosan fölépítenünk. 
Ám ehhez idő kell. Várjunk vele, míg a járvány végleg kilobban”. És ezen oppozíció meg-
szervezésében, tették hozzá e talán valóban elhangzott mondatok kiszivárogtatói, kulcs-
szerepe lehet majd Gereben atyának.

Ettől függetlenül is akadtak persze olyan úgynevezett véleményvezérek, akik már ele-
ve Gereben atya beszédével hozták összefüggésbe a dögvész jelentős visszakozását. Páran 
– legkivált persze az atya feltétlen hívei – úgy vélték, a dögmétely visszahőkölt Gereben 
Istentől ihletett szavaitól ; megrémült, és menekülőre fogta. Mások (mi sem természete-
sebb, hogy legkivált a Goldsauer-blogok megszállottan keresztyénfaló úgynevezett poli-
tológusai) azt vizionálták ajvékolva, hogy az atya nem más, mint az Első Demokrata báb-



28

ja, aki Gereben futtatásával valami még rémisztőbbet, az eddigieknél is sokkal aljasabbat 
készít elő, például a vidék végleges leigázását, és ezzel a Befejezetlen Forradalom harmadik 
ideiglenes befejezését. Beszélték, hogy az atya lesz az Első Keresztyén utódja. Hogy ráadá-
sul ő gyóntatta meg a kivégzése előtt. De persze, állítják nem kevesen, még az sem bizo-
nyos, hogy az Első Keresztyént egyáltalán agyonlőtték. Mert ellenkezőleg, ő gyóntatta meg 
Gerebent, akit helyette végeztek ki, így nem csoda, hogy a családja nem ismerte fel a hul-
la azonosításánál. Sőt, az sem biztos, hogy az Első Keresztyén meghalt egyáltalán. Megle-
het, Linzben kezelik egy magánklinikán.

Az egykori Nagyzsinagóga előtt lefröcskölt államférfi tetemének sorsáról egyébként is 
a legvadabb pletykák terjedtek el a fővárosban, melyek aztán átszivárogtak vidékre, hogy 
onnan még eszelősebb alakban kerüljenek vissza. Beszélték például, hogy tarka szoknyás, 
rámás csizmás állítólagos agyonlövetése után holttestét kátránypapírba csavarták, rozsdás 
szögesdróttal átkötötték és arccal a föld felé fordítva, a parókájában temették el. Hogy tes-
tét, különféle rekviemek hallgatása közben elemes marokcsontfűrésszel feldarabolták a Gel-
lért-hegy alatt húzódó alagútrendszer egyik igényesen kialakított bonctermében, és egyen-
ként (ha igaz, 17 csonkról volt szó) belevetették a Dunába, valahol az egykori Szentend-
re nevű kisváros partjainál. Mások szerint a Dunába vettetés egyenesen Wien városában, 
a Donaukanal egy kies szakaszán történt, ahová Csebika ász ezredes bizalmas beosztott-
ja, maga Boncsér őrnagy juttatta el egy holdfényes éjjel keresztyénroham-motorcsónak-
kal a nejlonzacskókba adagolt maradványokat. Hogy aztán tényleg a harci jármű egyik ka-
binjából vakváratlanul előbukkanó Csebika fojtotta vízbe tanult markaival a Gänsehäufel 
strandon az őrnagyot, és vezette vissza dolga végeztével a páncélozott csónakot a Gellért-
hegy egyik százrétű gyomrában berendezett TEO-parkolóba, azt nem sikerült bizonyíta-
ni, de hát e téren soha semmit sem sikerült, így a dolog megmaradt a fake-news-gyártó 
Goldschwarz-blogok egyik unalomig ismert balsikerének.

Annyi talán mégis tény, hogy Boncsért nem látták többé a szolgálati helyén, sem ked-
venc fagylaltozójában, de még ágyában sem, amelyet szívbemarkoló zúgással lengtek kö-
rül a tarka koszorúba rendeződött poloskák, talán ekként dalolva gyászéneket gazdájuk 
hűlt lepedője fölött. Ugyanakkor ez sem kikezdhetetlenül biztos, állítják még ugyanazok 
a Goldsteiner pénzes zsákja közelében tanyázó álhírgyártó „sajtótermékek” is, amelyek 
tényként jelentették meg eme híreszteléseket.

Az is elterjedt, hogy az Első Keresztyén teste „nem szeletben, hanem egyben” egy savval 
teli hordóban végezte valahol az egykori Margit-szigetet körülcsacsogó vízben.

Sőt.
Egyes verziók szerint tényleg feldarabolták, de bármiféle rekviem nélkül, plusz nem 

17, hanem 19 részre, ráadásul nem a szomszédos, részben ellenséges és máig labanc fővá-
ros környékén hajították vízbe, hanem egy másik, jóval nagyobb és sokkal pannonellene-
sebb ország híres folyójába, nevezetesen a Szajnába szórták a csonkokat, ám ezúttal min-
denféle műanyag burkolat nélkül, „így legalább környezettudatos módon gyilkoltak, ami 
üdvözlendő”, jegyezte meg az egyik álzöldblogon egy pszeudo-környezetvédő törpe hu-
manista. Lívia meg egyenesen ezt írta Párizsból Palánkay Klárának : „persze, én is láttam, 
itt úszott el a feje a Pont Neuf alatt, rám kacsintott és azt énekelte rémes kiejtéssel, hogy : 
Sur le pont d’Avignon, L’on y danse, l’on y danse”.

Persze ahhoz, hogy valóban Gereben atya legyen mostantól az Első Keresztyén, legalább 
jelen kellett volna lennie. De mint az Első Keresztyén (vagy Boncsér őrnagy), ő is eltűnt ; 
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állítólag rögtön a beszéde után minden bizonnyal az egyik vészkijáraton menekült el egy 
feltehetően rá váró, valószínűleg fekete SUV hátsó ülésén (mások szerint hátrabilincselt 
kézzel, ragasztószalaggal körültekert szájjal az autó csomagtartójában), melynek motor-
háztetején a közismert jelvény (fehér alapon jajvörös lángokkal övezett zöld kereszt) tün-
döklött. Egyetemi előadásait egy kurta levélben lemondta ; a Biblia-fordító munkaközös-
ségből valószínűsíthetően kilépett, fővárosi lakásából, azt beszélik, nyom nélkül távozott. 
Csend lett körülötte.

Huszonegy
De általában is csend uralkodott most mindenfelé.

Halkan és többnyire hajnalban, mintegy lábujjhegyen érkeztek meg a Gyóntatóügyi 
Osztály szakrális tagozatának alkalmazottai a közhivatalokba, a könyvtárakba, a színházak-
ba, a múzeumokba, a minisztériumokba, a rendőrkapitányságokra, a tűzoltólaktanyákba, 
a TEO-laktanyákba, a vámhivatalokba, az áruházakba, a vendéglátás színhelyeire, és ki 
tudná még felsorolni, hova, hogy csendben leakasszák a falakról az Első Keresztyén port-
réját, mely mindenütt ott lógott az Első Demokrata arcképe mellett. Persze az így üresen 
maradt, különféle területű fehér téglalap valósággal beleüvöltött az arra járók arcába ; és 
a harsány hatást csak fokozta, hogy a többnyire jégfehér négyzet körül mindenütt tarka-
szoknyás poloskák masíroztak rendezett libasorban ; jártak csak körbe-körbe, mint a szer-
zetesek a kolostori kerengőkben, és ez olyan feltűnést keltett, ami meglehetősen kínos 
volt, így aztán a Főalamizsnási Hivatal laikus szekciójának egyik osztályvezetője elrendel-
te a hézagok lefestését, de tanult mázolót nemigen találtak a szakemberek által szinte tel-
jesen elhagyott fővárosban, ráadásul roppant mennyiségű, legalább 1151 vagy 1153 repa-
rálásra váró téglalapról volt szó.

Hogy maguk a képek hova kerültek, arról szintén sok pletykát lehetett hallani. Egye-
sek szerint valami óriási raktárban nyertek elhelyezést, mások azt vélelmezték, hogy a hul-
lák elégetésére használt krematóriumokban tüzelőanyagként hasznosították őket. De az 
is szóba került, hogy egy pannon származású, őskeresztyén amerikai műgyűjtő vásárol-
ta fel en gros az összes képet, hogy külön kiállítást rendezzen belőlük ezen a címen : The 
Transfigurations of Commonplace.

Bizonyos hírek szerint a Hajnalcsillag kávéház volt az egyetlen hely, ahol a kép elszállí-
tása után semmiféle folt nem maradt a falon. A leselejtezett portré mögött feltáruló tégla-
lap tökéletesen olvadt bele a vajszínű fal többi részébe, olyan réstelenül, mintha soha nem 
is lógott volna itt semmi. Erre aztán azok is idecsődültek, akik soha életükben még csak 
nem is hallottak a „bejzli” (Kandra egykori szava ez) létezéséről ; a forgalom oly mérték-
ben megélénkült, hogy a tulajdonos fiúk alig győzték, és olykor ZséZsé is kénytelen volt 
alkalmi csaposként beállni a pult mögé, ami egyáltalán nem volt ellenére, különösen ak-
kor, ha Géza keze alá dolgozhatott.

Máshol viszont ijesztő dolgok történtek. A Befejezetlen Forradalom második ideiglenes 
befejezése után kormányzatilag felrobbantott Tőzsdepalota helyén létesített, hétemeletes, 
a Gyermekálom nevű keresztyén-családi játékboltban egy anyuka éppen az Első Demokra-
ta olajportréját mutogatta kisfiának, és magyarázta neki, hogy mennyire velejéig pannon 
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nemzetvezető ez a kissé köpcös bácsi, amikor a srác jobb kis karjával a kép mellett táton-
gó hatalmas fehér téglalapra mutogatott, szája sírásra görbült, bal lábával erősen dobo-
gott, majd zokogásba tört ki, mire az anya félájultan látja, hogy a jól láthatóan körülhatá-
rolt négyzetből, nagyjából onnan, ahol eredetileg az arckép fülei voltak, erős vérsugár tör 
elő, és egy csinos kanyart véve oldalról telibe fröcsköli a képen barátságosan mosolygó El-
ső Demokrata mindkét szemét. Mint később kiderült, ugyanebben a pillanatban máshol 
is pontosan ugyanez történt : az összes eltávolított portré mögött tátongó téglalapban vér-
kút keletkezett, és spriccelte pimasz sugarát az egykori barát és harcostárs arcára. Sokan 
isteni csodát emlegettek és követelték, hogy a fővárosi vezetés nyilvánítsa pannon-keresz-
tyén kegy- vagy zarándokhellyé a véradó falikutakat, egyben kezdeményezze önmagánál 
az Első Keresztyén pannon-autokefál szentté avatását.

Mások, természetesen a keresztyénellenes Goldsinger propaganda faliújságok úgyneve-
zett zsurnalisztái meg arról hablatyoltak hisztérikusan sikongatva, hogy halála után az El-
ső Keresztyén nyilván ekként bosszulta meg az Első Demokrata által rámért ítéletet. És mi-
előtt lemosták volna a képeket, ami olykor sziszüphoszi feladatnak bizonyult, és komoly 
restaurálási szakértelmet követelt, ha nem védte üvegtábla az olajportrét vagy fényképet, 
a vérből mintát vettek és elküldték a Béládi-féle kutatócsoportnak, de a labor nem tud-
ta kimutatni a jellegzetesen köpcös, pannon pestisbacilus jelenlétét. Vagyis az Első Keresz-
tyén úgynevezett bosszúja hamis híresztelésnek bizonyult, és ismét lebuktak a tudatosan 
hamis híreket gyártó Goldbrunner-blogok.

Huszonkettő
Csend volt mindenütt. Csend volt a járvány visszaszorulása miatt ismét nagyjából a ré-
gi időbeosztással üzemelő könyvtárakban, színházakban, kávéházakban, éttermekben, 
az autóbuszokon, a villamosokon – mindenfelé. Immár csak nagyon ritkán süvöltöttek 
fel a mentők, tűzoltók, katasztrófa-elhárítók szirénái, és egyszer sem szólalt meg a TEO 
vészmorgatója. Talán valóban hatott némileg Gereben atya beszéde, és majdnem min-
denki az első szeretetét kereste, ezért kissé befelé figyelt a maga lelkének csendjében netán 
megformálódó ájtatos hangra, miközben némán végezte a munkáját a lassan ismét nor-
málisan működő fővárosban.

De amint az egy hamarosan idézendő naplóból kiderül, az első szeretete helyett inkább 
csak az első (vagy sokadik) gyűlöletét lelte meg a pannon lakosság. Az emberek már a má-
sik ember társaságát sem bírták elviselni, a tekintetükből egymásra szikrázó gyűlölet má-
sodpercek alatt a legbestiálisabb tetteket szülte.

Olvasóink talán még emlékeznek arra az Emma asszony levelében említett öregemberre, 
aki folyamatosan bevillamosozza az egész várost, és azt meséli az utasoknak, hogy valami-
kor egy lángoló, éles kardot látott feltűnni a felhők közül, mely egyszerre mutatott a főváros 
lakóinak összes szívére. „A tiétekre is és az enyémre is, barátaim, az összesre és egyszerre, és 
ez azt jelenti, híveim, hogy hamarosan bűnhődni fogunk, mert vétkesek vagyunk mind”– 
kántálja naponta az egyébként elegáns és jó karban lévő aggastyán. Nos, nemrég történt, 
hogy egyik villamosútján pár középkorú férfi megragadta, egy körömollóval kiszúrta mind-
két szemét, benzinnel leöntötte, felgyújtotta, és kihajította a szerelvényből, bele egyenesen 
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az egykor a Koloman Széll nevét viselő tér nyüzsögve közlekedő tömegébe ; de szerencsé-
re senkinek nem esett baja, kivéve persze a szépkorú úriembert, aki üvöltve égett szomo-
rú sejthalommá, miközben senki még csak kísérletet sem tett a megmentésére, még azok 
a hajléktalanok vagy közmunkások sem, akik persze gyakorlott ujjakkal kutatták át a hul-
la zsebeit, de semmi feketepiacra dobhatót nem találtak bennük. Amikor a rendőrségen 
kihallgatták a tetteseket, egyikük sem tudott bármiféle értelmes magyarázatot adni a bes-
tiális bűncselekményre, legfeljebb ezt : „az agyunkra ment már a folytonos óbégatásával”.

Máskor egy idős nő döfte markolatig a konyhakését egy szinte még kamaszfiú nyaká-
ba, és előtte mindössze ennyit mondott neki : „Te geci !”

Cigarettázó munkatársak a valamikori Halászbástya helyére épített hatalmas, germán-
pannon autógyár 17. emeleti erkélyén. Az egyik férfi hirtelen lehajol, megragadja a kollé-
ganője bokáit, és egyetlen mozdulattal átlendíti a korláton. Tettét nem képes megokolni, 
és mindössze ennyit mond a jegyzőkönyvbe : „kurvára idegesített az őskeresztyén pofája…”

Igen, új és felette aggasztó jelenségnek számított, hogy a hírek szerint megsokasodtak 
az őskeresztyének elleni támadások. Eleinte csak fehér, később sárga csillagot ragasztot-
tak az ajtajukra, végül már a nyílt utcán is zaklatták, gúnyolták, leköpték őket, hogy az-
tán az egyik merénylet szinte pogromba csapjon át : a legmegaluxibb környékek egyikén 
a szomszédok betörtek a korábban csillagokkal megjelölt hatszobás lakásba, kalapáccsal 
szétverték a hangversenyzongorát, késsel bevagdosták a milliókat érő festményeket, vége-
zetül levágták a hétfős család összes tagjának (köztük két kiskorúnak) a fejét, hogy aztán 
felgyújtsák és fénylő tűzgolyóbisként a csukott ablakokon át az utcára hajítsák őket. „Itt 
a végeredménye a kormány szélsőségesen rasszista, Goldmann-elleni gyűlöletplakát-had-
járatának”, írták a Goldmann zsoldjában tengődő, senki által nem olvasott lapok és netes 
portálok. Mire azonnal érkezett a válasz : „az autokefál összkeresztyén kormányzat sosem 
foglalkozott más emberek vallási hovatartozásával”.

Az egymás iránti pőre gyűlölet ezzel egyidejűleg súlyos öngyűlölettel társult ; szinte tö-
megessé (vagy járványossá) vált az öngyilkosság. Csendes, úgyszólván szemlesütve elköve-
tett szuicídiumok voltak ezek, és az áldozaton kívül senkiben nem tettek fizikai kárt. Vagyis 
semmi közük nem volt a lefröcskölés folyományaként bekövetkezett Sámson-öngyilkossá-
gokhoz, mondják a későbbi historikusok. És senki sem üvöltötte, hogy : „Nem bírom to-
vább ! Véget vetek neki !” Búcsúlevél is csak nagy ritkán maradt utánuk. Elvonultak csend-
ben valami lakás mélyére vagy ki az erdőbe, netán behúzódtak egy üres gyóntatófülkébe 
a saját házukban vagy a munkahelyükön, és ott aztán véget vetettek életüknek, mert nyil-
ván nem bírták tovább elviselni. Bizonyos lélekgyógyászok a túlélőkre olyannyira jellem-
ző kóros bűntudatként tárgyalták az ilyen eseteket, mely gyakran párosul autoagresszióval.

Vagyis az elemzők zöme szerint a járvány bár visszavonult, de amolyan poszttraumatikus 
módon még mindig regnált, még mindig ő határozta meg a mindennapokat. És ami a leg-
ijesztőbb jelenségnek bizonyult, nem csupán a fővárosban oldott és kötött az új járvány. 
A beérkezett hírek szerint a pannon pestistől eddig szinte teljesen érintetlen vidéken is taj-
tékosra csaptak a gyűlölet hullámai.

Tüzek lobbantak mindenfelé.
A késő nyári hőségben, a könyörtelen Nap által alvadtvér-színűre festett égbolt alatt öl-

ték egymást halomra a poszttraumás stressz görcseiben fetrengő ország polgárai.
Azaz mégiscsak döglöttek tovább az emberek.
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Huszonhárom
E krónika olvasói remélhetőleg még emlékeznek arra a mélyen hívő üzletemberre, aki is-
teni sugallatra úgy döntött, hogy noha megtehetné, mégsem menekül vidékre a járvány 
elől. Most ismét az ő naplójából idézünk.

Nagy csend van bennem. Egyedül élek már régen. De ez most kissé más. Isten csendje, írnám, 
ha nem riadnék vissza ettől a hangzatosságtól.

Amikor úgy döntöttem, hogy itt maradok, kétségtelenül éreztem Isten óvó kezét, elfogad-
tam számomra kedves útmutatását, és miután döntöttem, minden pillanatban úgy véleked-
tem, helyesen cselekedtem. Még akkor is, ha pusztán az életem megmentése miatt nem feltétle-
nül döntöttem kedvezően, hiszen a fővárosban bármikor elpusztulhattam volna, vagy lettem 
volna egy Sámson-öngyilkosság elkövetője, míg vidéken gond nélkül élhettem volna minden-
napjaimat. Mindamellett életben maradtam, és hiszem, hogy Isten óvott meg.

De aztán az irtózatos események, valamint Gereben atya beszéde kételyeket keltett bennem. 
Pláne az a divatos kijelentése, hogy lehet, Isten nem egyéb, mint az Ördög különösen jól sike-
rült szelfije. Hogy már nem tudni, ki ül a trónon, hogy már nem bizonyos, ki old és köt. És 
némileg ezt támasztotta alá a beszéd után kitört vérfürdő. Hogyan engedhette ezt meg Isten ?

És csak fokozódott talajtalanságom, amikor megpróbáltam első szeretetemet meglelni, bár 
soha nem kételkedtem abban, hogy ezt a szeretetet mindig is megőriztem magamban. De lát-
va embertársaimat, nem tudtam már bizonyosan, hogy kell-e nekik az én első szeretetem. És 
azt sem, hogy nekem szükségem van-e az ő első szeretetükre. Lehet, igaza van Gerebennek, és 
a másik ember maga a Pokol ?

Meg az is lehet, hogy az első szeretet nem az emberek felé, hanem csakis Isten felé irányulhat. 
Vagyis emberek körében hiába keressük. Meg aztán arra is gondoltam : ha megmarad Isten iránti 
első szeretetünk, ez egyben azt is jelenti, hogy megleljük azt az emberi világban is. Nem tudom.

Ám az elmúlt napokba azt láttam, hogy akik első szeretetüket keresték, azok csak első gyű-
löletüket lelték meg. Amikor az utcákat jártam, nagyon ritkán, mert különféle okokból szin-
te kis sem mozdultam otthonról, és napi ügyeimet a felfogadott hajléktalanok révén intéztem, 
mindenhol csak a pőre gyűlölettel találkoztam. Embertársaim a gyűlölettől már képtelenek 
voltak egymás szemébe nézni. És amikor kezdett alábbhagyni a járvány lendülete, akkor azt 
kellett megtapasztalnom, hogy az eddig idillinek számító vidéken is kitört a járvány, no nem 
a dobbantós-fröcskölős, hanem az engesztelhetetlen erőszak, a tagolatlan utálat kórja. Egy tá-
voli unokahúgom mesélte telefonon, hogy az egyik vidéki városunkban, ahol magam is mene-
déket lelhettem volna, felgyújtották a házát, mivel tudták, hogy pár hónapja menedéket nyújt 
egy fővárosi házaspárnak és gyermekeinek. Éjjel törtek rájuk, és a mészárlásban mindenki el-
pusztult, három kiskorú, két asszony, és öt férfi. Agyonverték őket, vagy konyhakéssel vágták el 
a torkukat, és aki még élt, az végül a lángoló falak közt égett szénné vagy fulladt bele a füstbe. 
Az unokahúgom is súlyos sérüléseket szenvedett, análisan és vaginálisan is többször megbecste-
lenítették. Más megyékből ugyancsak folyamatosan érkeznek a rémisztő hírek.
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Üres tekintettel lapozom bibliámat, immár legalább harminc éve elválhatatlan társamat, 
és azt tapasztalom, hogy mintha elpárolgott volna belőle minden értelem, összeaszott levelek 
gyanánt zörögnek lapjai. Félek.



Sokat hallottam róla, így felkerestem azt a bizonyos Hajnalcsillag nevű intézményt, hogy meg-
nézzem az érintetlenül tiszta falfelületet az Első Keresztyén portréja mögött. Valóban groteszk 
látvány, de különösebb jelentőséget nem tulajdonítottam neki, beültem a hatalmas gesztenye-
fa alá, és iszogattam korsó sörömet. Annál nagyobb volt viszont a meghökkenésem, amikor az 
egyik szomszédos asztalnál azt a gyónásügyi szakrális főbiztost vettem észre, akivel korábban 
megosztottam vallási kételyeimet. Egy egész üveg vodka állt előtte, melyet nyakon ragadott, és 
meg sem kérdezve, hogy szabad-e, lazán odatelepedett az asztalomhoz, miközben arcomba fúj-
ta vastag szivarja füstjét : – Hát itt kell találkoznunk, mesterem ! ? Ebben a keresztyénzabáló 
csehóban ? Ahol Goldstein könyvét tartják a pult alatt ? Jó, mi ? !

Riasztott ez a fesztelenség, de aztán rájöttem, hogy majdnem tökrészeg. Másrészt meg, gon-
doltam, kapóra jön, hiszen most előadhatom neki a régieknél sokkal gyötrőbb kétségeimet.

Vadul felhajtottam az elém rakott pohárka vodkát, aztán önhatalmúlag töltöttem magam-
nak még egyet, és hirtelen minden gátlás nélkül zúdítottam rá mindazt, amit korábban felje-
gyeztem. Részeg, összefüggéstelen monológ volt, szégyelltem és rá se ismertem magamra. Csorog-
tak a könnyeim. Elmondtam, hogy megrendült a hitem, és hogy gyakran felteszem magamnak 
a kérdést, ha igaz Gereben atya kérdésbe foglalt állítása, hogy Isten már legjobb esetben is csak 
az Ördög különösen jól sikerült szelfije, akkor nem lehetséges, hogy már nem is létezik ? „Le-
hetséges, hogy nincs Isten ?” – üvöltöttem az arcába a szakrális előadónak, amire páran felkap-
ták a fejüket, egy pompás kontyba font hajú asszony gúnyos megvetéssel nézett rám a metsző-
en kék szemével egy távolabbi asztaltól. Legszívesebben felálltam volna, hogy elvágjam a tor-
kát. Megijedtem magamtól.

De még ennél is rosszabb lett a folytatás, mert a szakrális előadó ismét csordultig töltötte a po-
haramat, és ezt vágta vissza az arcomba : – Maga hol él, nemzetes uram ? ! Hát persze, hogy nincs 
Isten ! Még csak az hiányozna, ha lenne ! – És ezt éppen maga mondja ? – kiáltottam, de már 
kissé halkabban, hiszen a megrökönyödéstől és az újabb hatalmas kortytól elakadt a lélegzetem. 
– Maga, egy keresztény kormányzat képviselője ? Hát hazugság lenne az egész, amit hirdetnek ? !

Erre csak legyintett : – Ugyan már. Ne hisztizzen. Isten csak egy jól eladható brand. Egy-
fajta politikailag pöpecül formatervezett kategória. Amolyan bevált szlogen, egy régi cég rek-
lámarca. Jól tudja ezt az Első Demokrata. Jóval jobban, mint az Első Keresztyén tudta. És ha 
hazugság, hát akkor legyen hazugság. De kiválóan működik, nem ? – És nem félnek az ateis-
táktól ? Hogy egyszer majd fellázadnak ? – Dehogy félünk. Mi az olyan mélyen hívő alakoktól 
félünk, mint maga, mesterem ! Akik még komolyan veszik ezt az ócska cirkuszt. Maguk a ve-
szélyesek, nem az istentagadók. – Ha nincs Isten, akkor értelmetlenné válik az életem – nyög-
tem magam elé. – Az már nem az én dolgom, és nem is az autokefál pannonkeresztyén rezsi-
mé, majesztró ! Tetszett volna más lóra tenni...
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Alig emlékszem, hogy jutottam haza. Hívtak egy taxit, és búcsúzóul a szakrális előadó a ke-
zembe nyomott még egy bontatlan üveg vodkát, mondván :„A vendégem. Igya le magát, hol-
napra elfelejti az egészet. Mit gondol, én hogy bírom másként ?”

Otthon aztán tényleg szilánkosra ittam magam. És pár nap folyamatos részegség és önmar-
cangolás után úgy éreztem, Isten nélküli életemet nem viselhetem tovább. Véget vetek neki. No-
ha tudom, bűnt követek el ezzel teremtőm ellen. De ha már nem létezik ? Ha hallgat ? Ami 
ugyanaz voltaképpen. Akkor valóban az Ördög lett itt az Úr, és ennek véget kell vetnem. Tör-
vényszéket tartottam magam fölött, és az eljárásban vízbe fulladásos halálra ítéltem magam. 
Halálomért senkit ne okoljanak.

Huszonnégy
És majdnem ugyanebben a hajnali pillanatban, amikor a hívő öngyilkos teste a Duna vi-
zébe csapódott, Adorján iszonyú üvöltéssel ébredt. Kandra lakásában voltak, Klára ott fe-
küdt mellette az ágyban. A doktor arca és háta verejtékben úszott, egész testében reme-
gett. Klára átölelte, simogatta az arcát. És Adorján szinte dadogva mesélte, hogy milyen 
lidérces álmot látott.

Valami külvárosi lakótelepen járt, ahol gulyásfőző versenyt rendeztek a szabadban. „Men-
tem a tömegben, mindenütt szólt a pannon-lakodalmas zene, úgy tűnt, mintha valami 
nagy ünnep lenne, talán a pestis vége. De egyszerre csak, szinte valami varázsütésre mez-
telen alakok hatalmas tömege jelent meg a teret körülvevő sokemeletes házak ablakaiban. 
Vagyis nem, nem az ablakokban, hanem az erkélyeken, a korlátokon álltak, sokan csak 
egyedül, de rengetegen párban, egymás kezét fogva. Férfiak és nők vegyesen, de gyerekek 
is. Mindenki meztelen volt. És köztük dermedten fedeztem fel anyámat, aki ugyancsak 
meztelenül állt az egyik balkon korlátján, és a mellette álló szintén anyaszült meztelen, ál-
ló faszú Geggesy kezét fogta. És mintegy vezényszóra, egyetlen roppant üvöltéssel az ösz-
szes ember egyszerre vetette magát a mélybe, bele az ünneplő, zabáló, vedelő, ünneplő tö-
megbe. Üvöltött és repült anyám és Geggesy is, és mielőtt az alattuk hullámzó kavalkád-
ba csapódtak volna, én az ő üvöltésükre ébredtem fel.”

– Az ő szájukkal te üvöltöttél – mondta Klára. – Vagy ők kiáltottak a te száddal. Egye-
sültetek, drágám…

– És ez jelent valamit szerinted ?
– Nem tudom. Nem lehet, hogy... Szóval, hogy Geggesy az apád ?
– De lehet. Anyámnál minden lehet. Nem érdekel. Mennem kell. Béládi vár már.
– Kérlek, maradj. Megoldja ő egyedül is az oltást. Meg hát ő fejlesztette ki a szérumot, 

hadd vigye el egyedül a dicsőséget. Maradj velem a forróságban. És gyere, hátha most si-
kerülni fog. Megpróbálom – ígérte Klára, és ledobta a hálóingét.

Hogy sikerült-e vagy sem, arról a krónikás nem fog beszámolni, mert egyébként sem 
tudja, meg nincs is hozzá semmi köze. De annyit talán megállapíthat, hogy Adorján ma-
radt, és ezzel Klára talán megmentette az életét.
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Huszonöt
Ugyanis amikor Béládi egy külön felszerelt mentővel két asszisztensnője társaságában meg-
érkezett az egykor Franz Puskás nevét viselő Centrális Stadiontáborba, ott már robbaná-
sig feszült a hangulat.

Mindehhez nem árt ismernünk az előzményeket. Szóltunk már többször arról, hogy 
miféle, szinte megoldhatatlan gondot okozott a fővárosnak a kettős járványban elhullot-
tak eltemetése ; a sírkertek képtelenek voltak befogadni a halottakat, a hamvasztók izzásig 
hevültek és állandó robbanással fenyegettek ; a hullák vidékre exportálása csődöt mondott ; 
a peremkerületek erdős-mezős részein spontán keletkezett, a patkányok és a velük szövet-
séges poloskák tízezreit vonzó tömegsírok folyamatos fertőzést hordoztak ; végül a ható-
ságok kénytelenek voltak felújítás címén lezárni három metróvonalat, hogy aztán az ek-
ként megnyílt földalatti járatokba csordultig zúdítsák a dögöket, miközben a szinte töké-
letesen leállt légi közlekedés miatt kihasználatlanul álló kifutópályákra holttestekkel te-
letömött, bűzlő kamionok százait vezényelték – de még mindezen megoldások is elégte-
lennek bizonyultak.

Ekkor állt elő a  kreatív ötletekben kifogyhatatlan Csebika ász ezredes ama javaslat-
tal, hogy ürítsék ki az elkülönítetteket őrző stadionokat, a pályákat markológépekkel ás-
sák föl, és így létesítsenek ott higiénikus és a temetkezési törvények előírásainak legalább 
részben megfelelő tömegsírokat, míg a szigorúan ellenőrzött potenciális Sámson-öngyil-
kosokat, vagyis alvó terroristákat szállítsák át egy központi, a korábbinál is szigorúbban 
ellenőrzött táborba. E szavakat gyors tettek követték, és az új létesítmény a Centrális Sta-
diontábor nevet kapta.

Igen ám, de ekkor a központi keresztyén-lágerben oly mérvű túlzsúfoltság keletkezett, 
hogy az őrség csak a legnagyobb erőfeszítésekkel volt képes a legalább minimális rend fenn-
tartására. Sem hely, sem élelem, sem ágy, és egyáltalán semmi nem állt elegendő mennyi-
ségben rendelkezésre, és ez szinte óránként vezetett kisebb-nagyobb összetűzésekhez a gye-
pen, a lelátókon, valamint a feltakarítatlan szemétben és ürülékben úszó folyosókon, zu-
hanyozókban, vécékben és hálótermekben.

Így történt ez akkor is, amikor a Béládi-féle különítmény megérkezett a stadionba. Már 
a reggeli kiosztáskor verekedés tört ki a fogolynak nem nevezhető, de szabadnak sem titu-
lálható táborlakók között. Egy ló vontatta szekérről mérték ki a bádogcsajkákba a mind 
minőségében, mind mennyiségében elégtelen pótkávét, és adogatták le a száraz és üres 
zsemléket a stadion gyepén felállított sátrakból előbukkanó embereknek.

Viszont amikor a lyukas lepedőkkel borított egyik kalyibából álomittasan kitámolygó 
férfi észrevette, hogy valakik egy meglehetősen nagy méretű sárga csillagot tűztek a csa-
ládja siralmas lakhelyének bejáratára, felüvöltött, a csillagot azonnal letépte, és elkezdte 
beletömni a sorban előtte álló fogolytársa szájába, aki persze, ráadásul ártatlansága biztos 
tudatában, pokrócmód visszavágott ; egymás fejét harapva és zúzva csimpaszkodtak össze, 
aztán előrezuhantak, és dominóként lökték fel maguk előtt a meglehetősen sűrű sor tag-
jait ; a kávét tartalmazó hordó felborult, valaki a ló oldalába rúgott, az megbokrosodott, és 
habzó szájjal száguldani kezdett ; végezetül belerohant az 16-os táján felállított egyik túl-
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zsúfolt sátorba, mire az őrség – megóvandó az emberek testi épségét, mint később mond-
ták – nemigen tehetett mást, mint hogy célzott lövésekkel leterítette a szerencsétlen álla-
tot. Érthető eljárás, de a szándék éppen az ellenkezőjére sült el, mivel a jelentősen elhízott 
egykori csődör holtában bezuhant a hálóba, ráadásul éppen a kapuban homokozó gyere-
kekre, és hármat agyonütött közülük. A szülők erre nekirohantak a gyilkos őröknek, akik-
nek csak könnygáz és gumibot bevetésével sikerült valahogy lenyugtatni őket. Csend lett, 
mindenki ökölbe szorult kezekkel, összeszorított szájjal állt. A gyűlölet szikrát hányt a tá-
bort övező szögesdrótokon.

Huszonhat
Béládi vezetésével ekkor gördült be a kezdőkörbe az oltások beadásához felszerelt mentő-
autó. De az előzetes felmérésekkel ellentétben, nemhogy 23, de egyetlen önkéntes jelent-
kező sem lépett oda az autóhoz, ugyanakkor jókora és meglehetősen hangos tömeg gyűlt 
össze körülötte. A hangadók azt kiabálták, hogy nem kell nekik a bizonytalan hatású oltás, 
egyébként is makkegészségesek, és követelik az őrséget, hogy azonnal nyissák meg a kapu-
kat, és engedjék őket szabadon, mivel nem képesek elviselni tovább az embertelen bánás-
módot és önkényt, ami még egy fegyházban is elfogadhatatlan lenne.

„Ápoltak vagyunk, nem bűnözők és terroristák !” – hallatszott mindenhonnan. „És 
makkegészségesek vagyunk, nőt akarunk…”, tette hozzá valaki, azzal rásandított a ropo-
gósra keményített fehér egyenruhát viselő, harapni valóan friss ápolónőkre. És bár elég 
halkan mondta, annyira mégsem, hogy az egyik őr ne hallja meg, és ne dörmögje oda az 
egyik bajtársának : „Igaza van, bazdmeg, én is nőt akarok, úgy élünk itt, mintha mi is bű-
nözők lennénk, se kaja, se pia, se picsa” – azzal már el is kapta az egyik asszisztensnő kar-
ját, és egyetlen rántással feltépte a köpenyét. A kibuggyanó hófehér keblek aztán megtet-
ték a hatásukat ; a tiltakozó Béládit egy fémmerőkanállal leütötték, hogy aztán pár perc 
múlva őrök és foglyok hímvesszői töltsék ki a két szerencsétlen lány testnyílásait, akik két 
órával később még azelőtt belehaltak az orális, anális és vaginális kényeztetésekbe, mielőtt 
megszólalt volna a TEO-vészmorgatója, mely Csebika ezredes érkezését jelezte, akit egyik 
bizalmi embere értesítette telefonon a vészhelyzetről.

De hiába volt ász az ezredes, hamarosan – életében először és utoljára – neki is be kel-
lett látnia, hogy nem mindig kedvező a leosztás. Mert a rabok és az őrök, a közös nemi 
erőszakban új proli egységbe szerveződve, másodpercek alatt lefegyverezték Csebikát, aki 
kisvártatva kivert fogakkal és szemekkel, vérző és nyüszítő húshalomként hevert a külön-
féle testnedvektől csillogó talajon. És az utolsó pillanatban a mentőkocsiba menekülő és 
oda bezárkózó Béládi remegve nézte az ablakból, hogy fogvatartottak és fogvatartók nagy 
hurrázással és tapssal, együttes erővel vonszolják oda az egyik, hetek óta súlyos hasmenés-
sel küszködő társukat, aki a haldokló ász ezredes fölé guggol és arcába üríti végletekig le-
züllött bélrendszerének teljes bűzlő káoszát.

De aztán perceken belül felugattak a gépfegyverek ; a TEO körülzárta a stadiont, és 
a lelátókról össztűz alá vette a pályán rekedteket. A rabokkal immár együtt zendülő őrség 
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egy ideig viszonozta a tüzet, ám végül, amikor egy eltévedt golyó Béládival együtt a le-
vegőbe röpítette a kedvező fedezéknek mutatkozó mentőautót, összeomlott az ellenállás.

A zárszámadás szerint estére összesen 3917, más források szerint 3919 halott hevert 
a véres tereken.

Huszonhét
Két napig dermedt csend uralt mindent. De aztán hírül adták, hogy a harmadik napon az 
Első Demokrata rádióbeszédet intéz a főváros lakóihoz. És bár az időpont, a hajnali négy 
óra kissé szokatlannak hatott, még akkor is, ha a pannon emberek tudták, hogy a kor-
mány vezetője egész éjjel dolgozik, már reggel háromkor kisebb tömeg gyűlt össze a min-
dig tiszta fényt árasztó Gellért-hegyi ablakok alá, hogy magába fogadja a szónoklatot. És 
pontosan hajnali 3 órakor valóban megszólalt az a bizonyos Hang :

Honfitársaim, testvéreim ! Fővárosi és vidéki magyarok !

E megszólítás után szinte megdermedt az élet a fővárosban. A szó szoros értelmében meg-
állt még a gyér hajnali forgalom is ; a sofőrök és ellenőrök az utasokkal együtt hallgatták 
a beszédet, mely a külön erre az alkalomra mindenütt felszerelt hangszórókból áradt min-
denfelé és mindenhonnan. A vendéglőkben és kávéházakban virrasztók, józanok és fél-
részegek, valamint a totál elázottak közül többen felzokogtak, amikor az Első Demokra-
ta testvéreinek és magyaroknak nevezte a főváros és a vidék lakóit. Sokan egymás karjá-
ba omlottak. Néhány vendéglős bejelentette, hogy a következő kört ő állja. „Áhítat töl-
tötte meg a tereket, a mondat áldásként szállt a levegőégben”, írta egy kormánypártiság-
gal a legkevésbé sem vádolható Goldbusch-blog.

Nehéz órákban szólok hozzátok, és csak remélni merem, hangom és mondandóm eljut a fülei-
tekhez. De ez most nem elég, magyar testvéreim ! Az kell, hogy a szívetekhez is eljusson.

Igen, testvéreim a bajban most egymásra vagyunk utalva, és csakis egymásra támaszkod-
va, egymást segítve leszünk képesek kilábalni belőle. Meghasonlások szaggatták magyar ha-
zánk testét, és ebben, belátom, én magam is hibás vagyok kissé. Széthúzás, hideg polgárhábo-
rú ütött tanyát tájainkon, és ami rosszabb, lelkünkben, szívünkben is, fővárosunk farkassze-
met néz a vidékkel, fegyverkezünk mindkét oldalon.

De hogyan lehetséges ez ? Magyar támad magyarra kifent agyarral ? Nem, magyar testvére-
im, ez nem lehetséges. Mert nem szabad, nem lehet az, amit Kölcsey Ferenc, a nagy magyar 
költő festett vérfagyasztó látomásában, a sorshoz intézett fohászában :

De szánjad, ó sors, szenvedő hazámat !
Te rendelél áldást neki :
S a vad csoport, mely rá dühödve támad,
Kiket nevelt, öngyermeki.
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E gyermekek mi magunk vagyunk. Mi, a másik ember. A vad csoport.
És most, amikor csitul a járvány tüze, azt tapasztaljuk, hogy mindennél szilajabban egy-

mást gyilkolják mind vidéken, mind itt, a fővárosban az emberek. Egyesek szerint a betegség 
természetéhez tartozik e mészárlási hajlam, minden pestises személyt őrjöngés fog el, gyűlölet 
embertársai és önmaga iránt, és ez arra ösztökélné az embert, hogy most mindenkit megtá-
madjon és megmarjon, aki útjába kerül.

Mások az elaljasodott emberi természetnek tulajdonították, amely nem bírja elviselni, hogy 
önmagát a hasonszőrűeknél nyomorultabbnak lássa, és leküzdhetetlen vágyat érez arra, hogy 
mindenki ugyanolyan siralmas, kilátástalan helyzetbe kerüljön, mint ő. És ez is oka lehetett 
annak, miért jártak el a vidékiek olyan szigorúan a fővárosiakkal.

Én azonban kijelentem : mindez nem felel meg a valóságnak. Épp ellenkezőleg : ezt az ál-
talánosan elterjedt vádat a vidéki megyék lakói csupán azért emelték a fővárosiak ellen, hogy 
sokat emlegetett könyörtelenségükre igazolást vagy legalábbis mentséget találjanak, és ebben 
a kölcsönös vádaskodásban mindkét fél igazságtalanul viselkedett.

Mi, fővárosiak azt követeltük, hogy a szerencsétlenség idején fogadják be őket, adjanak ne-
kik oltalmat, hiszen a dögvész elől menekültek, és aztán azzal vádolták a vidékieket, hogy ke-
gyetlen és igazságtalan módon megtagadták tőlük a vendégszeretetet ; a provinciák szerint vi-
szont a fővárosiak mintegy rajtuk ütöttek, minden további nélkül rájuk törtek, és ezért azt 
a vádat hangoztatták, hogy a pestisesek nemcsak hogy nincsenek tekintettel másokra, de egye-
nesen meg akarják fertőzni embertársaikat. Valójában e két vád egyike sem volt igaz, legalább-
is nem olyan módon, ahogyan egyesek harsányan lefestették.

Nem ! Magyar nem támadhat magyarra ! Egyek vagyunk, egynek kell lennünk a közös sze-
retetünkben !

Emlékezzetek Gereben atya beszédére. Ti már megtaláltátok magatokban az első szeretetet ? 
Örömmel számolok be, hogy én igen. És ez elég egyszerű, az első szeretetem ti vagytok, ti, a má-
sik ember, ti, a magyar emberek ! Gyertek velem, egyesüljünk szívörömmel ebben az evangéli-
umban, ami magyarul annyit tesz : legyünk egyek, forrjunk magyar egységbe ebben a jó hírben !

Fővárosi csapatainkat visszavonjuk az eddig tévesen és kevélyen vidékinek nevezett, de mos-
tantól magyar határokról. Ezt elvárjuk a vidéktől is. És ezzel egyidejűleg szeretettel meghív-
juk a vidéki embereket a fővárosba. Helyreállított épületek, az eredeti helyükre visszaállított 
szobrok és ismét a régi nevükön megszólítható utcák és terek fogják várni őket. És Titeket is, 
kedves budapestiek ! Visszatérünk a szeretet és az összefogás jegyében szeretett gyökereinkhez ! 
Döntsünk közösen !

És ha majd végleg elvonul fejünk felől a dögvész, mely orvosaink jelentése és az össze statisz-
tika szerint visszavonulóban van, akkor csapunk egy országos örömünnepet, mégpedig Szent 
Mihály napján, azaz szeptember 29-én, mely egyben a kisfarsang kezdete.

De addig még várjunk türelemmel, honfitársaim. Várjuk, hogy kivirágozzék ismét bennünk 
első szeretetünk. El fog jönni e pillanat. Hiszem !

És az utolsó szavak elhangzása után kialudt a fény az ablakokban. A hegy alatt összeve-
rődött tömeg tapsviharban tört ki, mindenfelől kiáltások hangzottak : „Éljen az Első De-
mokrata ! Éljen a Hőn Szeretet Párt !”

Megállt és megdermedt a levegőben a gyilkos ütésre, szúrásra, döfésre emelt összes kéz. 
Az öngyilkosok a földre szórták a kikészített gyógyszereket, elhajították a borotvát, kiürí-
tették a pisztolyok tölténytárát. Csend támadt.
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Huszonnyolc
Klára és Emma mostanában együtt járták a várost. Az asszony kontykoronázta feje csá-
szárnői eleganciával úszott a vigasztalan romhalmazok fölött. Klára legalábbis így látta. És 
mivel valami véletlen folytán az ő naplója ugyancsak a birtokunkba került, a krónikás ak-
ként látja célszerűnek, ha ideiglenesen átadja neki a szót.

Késő nyár van vagy kora ősz, már szeptember, és még mindig izzó pokol. Kandra a halála előtt 
valami regénybe kezdett, azt mondta, hogy a könyvben, mint Hamlet Poloniust, „végbe viszi” 
ezt a rendszert, de még nincs címe. Mondtam neki, hát ez igazán egyszerű. Kérdezte, miért, 
mi legyen ? Mondtam neki : Pannon pestis. Erre homlokon csókolt, és azt mondta : „Te szépsé-
ges múzsám ! Hát persze ! Neked fogom ajánlani. Kár, hogy te voltaképpen szentté akarsz vál-
ni.” De a kéziratot azóta sem találom, pedig párszor már átkutattam a lakást. Viszont talál-
tam sok minden mást, hogy miket, azt le se merem írni. Hogy kerültem én ebbe bele.

Igen, most egyedül vagyok a lakásban, hiányzik Tamás, mindennek ellenére.
Adorján nyilván szerelmes belém, de hát hihetetlenül szemérmes. Én is szeretem. De én nem 

szeretnék szemérmes lenni. Ezért is öltöztem úgy, azon a bizonyos napon. Seggig nyitott szok-
nyába. Persze Emma, ez a dörzsölt kurva azonnal észrevette. Hány faszival feküdt le vajon ? 
És tudja-e, hogy még szűz vagyok ? Szerintem ezt el se tudja képzelni.

Olykor ki se mozdulok, napokon át téblábolok az üres szobákban. Néha beleülök a fotel-
ba, amiben Tamás öngyilkos lett. Vagyis amiben megölték, talán ez pontosabb megfogalmazás. 
Benne voltam ? Benne. De hogyan keveredhettem bele ? ZséZsé se segít. Odaadtam neki a pénzt, 
és várja, hogy Gézáék elinduljanak Wienbe, ahogy ő mondja. Nem mondja, hogy Bécs. Gon-
dolom, megy Géza után.



Maradt még két bontatlan és egy félig teli üveg a Főalamizsnás whiskyjéből. Hihetetlen, hogy 
már ő is halott. És hányan, akik ittak belőle. Geggesy kezdte, aztán Tamás. Már csak hárman 
vagyunk. De mi még élünk, és élni is akarunk. Néha elfog a vágy, hogy egy hajtásra kiigyam 
a félig teli üveget, lehetőleg a fotelben.

Lívia folyton ír, hív és hív Párizsba. Azt mondja ez az eszelős, hogy mindent megtesz, de 
képtelen még a tizedét is elverni az örökségének. Plusz még örökölt egy kis lakást is a XVI. ke-
rületben. Hogy menjek ki, próbáljunk meg együtt nyakára hágni a pénznek, állandóan ezzel 
jön. „Hagyd ott a faszba ezt a tetű, autofekál országot, ez nem érdemel meg téged. Mit vergődsz 
egyedül abban az üres lakásban ? Gyere, küldök érted egy autót Bécsből, van ott egy régi jó ma-
nusom ! Onnan meg jöhetsz repülővel, a faszinál lesz a jegyed. Francia, kreol, negro, 190 cen-
ti minimum, de ne ijedj meg tőle ! Gyere, gyászoljuk meg együtt Kandrát ! Mi leszünk a verhe-
tetlen magyar picsa-páros !”

Szédült tyúk, mondja mindig Emma. De fergeteges. Talán csodálom is valahol. Azt írta 
egyszer : „Szeretném bukottan látni ezt a hipokrita bandát, ami most a nyakatokon ül, aztán 
én lennék a híres Delacroix-pina, tudod, a csöcsös Liberté a barikádokon. Lengő cicikkel tán-
colnám körbe a tömegsírjukat.”
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Mostanában folyton Emmával járom a várost. Fejedelmi jelenség ebben a füstölgő és bűzlő rom-
halmazban. Lobogó, fekete selyemszoknyában, vakítóan fehér blúzban, villogó vikingkék sze-
mével, csodálatos, teknőspáncélból készült fésűjével a kontyában („egy régi rajongómtól kap-
tam még Bécsben...”) királynőként lebeg a hamuval borított járda fölött. Életereje letörhetet-
lennek látszik, mégis úgy érzem, mintha búcsúzna. Tamás halála óta megbicsaklott benne va-
lami. Ami nem csoda, elvégre mégis ő... De ezt le sem merem írni. És azt se merem átgondolni, 
mit művelhettek abban az utolsó tíz percben. Nem tekintem gyilkosnak, noha. Nem tudom. 
Félek tőle és csodálom.

Mindig a szobrokhoz megyünk, vagyis a különféle szobrok régi helyére, mert abban remény-
kedünk, pontosabban Emma, hogy tényleg visszaállítják őket. Elmegyünk Aranyhoz, elmegyünk 
Petőfihez, megyünk Jókaihoz, de főleg a régi Köröndre, a lakásuk mellett. Van itt egy férfi, Em-
ma már régről ismeri, amolyan esőáztatta arcú, középkorú valaki, ballonban, aki állandóan 
a régi szobraink hűlt helyén kering, és gyötrelmesen sóhajtozik, de valami olyan kétségbeesés-
sel, hogy az egyik alkalommal könnybe lábadt a szemem. És ekkor megszólított :„Látják, höl-
gyeim, látják, itt kísértetek járnak, nem nyugszanak a szobrok, helyüket keresik, Balassi visz-
szajár. Zrínyi visszajár. Látom és hallom lépteiket… A költők visszajárnak. Nem nyugszanak 
a földalatti szoborparkjukban. Sötét van ott. Sötét. Mindenki visszajár. Ki a fényre. És egyszer 
visszajönnek végleg, higgyék el, hölgyeim. Ady is visszajön, Petőfi is. Mindenki hazaköltözik.”

Mire Emma csak annyit mond : „ez a tetű, ez a premier demokrata megint átkúrt minden-
kit. Baszik visszaköltöztetni a szobrokat. És kurvára gyűlölöm, hogy még mindig a Joseph Baj-
za, a Michel Munkacsy és a Berthold Szekely utcán át kell hazamennem. És amikor a Szabad-
ság-szobor hűlt helyére nézek a Duna-parton, arra gondolok, hogy hamarosan egy majom áll 
a talapzaton, kezében tábla : Love. A kurva anyátokat !” – üvöltötte a szobrok felé, többen döb-
benten nézték. Kifordult magából, még sosem láttam ilyennek. A humora valahol a lefolyóban. 
Lehet, hogy ez is poszttraumás állapot, amiről mostanában annyian beszélnek ?

De Emma mást is megmutogat, nemcsak a szobrok helyét, voltaképpen végigkalauzol a régi 
életén. Búcsúzik tőle. Ott is, ott is, mutat föl az emeletekre, na, ebben a házban három lakás-
ban is ; „látod, azt az oszlopos erkélyt, hát azon is, fényes nappal képzelheted, fentről nyilván 
csak az látszott, hogy a kilógó csöcsű nő csak a muskátlikat ellenőrzi, de közben hátulról…” És 
amikor aztán beülünk valami kávéházba, vagy kocsmába, akkor mondom neki, na, itt azért 
legalább nem. És úgy érzem, szarkasztikus vagyok. Mire ő : dehogynem ! Mondom én : de hát 
hol, az asztalon, vagy mi ? Erre ő röhögve : hát a vécében, picinyem, ejnye, de kis fantáziátlan 
vagy…Kétszer is lehúztam, hogy annyira ne hallatsszon ki, hogy sikoltozom.

Ilyenkor elakad a lélegzetem. Felizgulok. És gyűlölöm őt. De másnap kezdődik elölről a sé-
ta, mindig vannak újabb és újabb helyek. Nem tudom, mi ez nála, talán valami kacér hiú-
ság. Hencegés. Én meg irigylem. Zavaros.



– Érzel barátságot irántam ? – kérdezte pár napja Emma. Meglepett, mert ez olyan érzelgős volt. 
Ő soha nem giccses. És azt feleltem, hogy érzek, hát persze. De világos volt, hogy készül valami-
re. És aztán ezzel jött : – Akkor a következő délelőttöt szenteljük a barátság óráinak, rendben ?
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– És mit kéne tenni a barátságért ? – kérdeztem. Mire ő : – Közösen megfürödni. Ejtőzni együtt. 
Menjünk el az egyik régi török fürdőbe. Hozzál magaddal italt, a kajáról majd én gondoskodom.

– Szerintem be se engedik.
– Picinyem, te még sok mindent nem tudsz. Kiveszünk majd egy családi kabint. Régen 

még volt. Remélem, most is lesz. Te hozod az italt. Remélem, tudod, milyen piát kell hoznod ?
A fürdőket a járvány miatt alig látogatták, a személyzeten kívül talán csak ketten voltunk 

a hatalmas épületben. A proli pénztárosnő furcsa pofát vágott, amikor Emma a családi kabin 
iránt érdeklődött, de mondta, hogy persze, van, és kilökte a jegyeket.

A folyosón egymás után sorakoztak a vastag faburkolattal ellátott ajtók, a debella kabinosnő 
gyűlölködve lökte be az egyiket. Szinte túlfűtött, kis szoba volt, benne ágy, vagyis amolyan szé-
les kanapé, tiszta lepedővel, középen asztal, műanyag tálca poharakkal és vizeskancsóval, ol-
dalt meg egy kis medence, különféle csapokkal. Emma felkiáltott, hogy minden olyan, mint ré-
gen. – Vagyis nem, ez a gőzkamra nem volt itt – mutatott egy átlátszó műanyag ajtóra, amely 
mögött sárgás fényben gomolygott a forró levegő.

– Vetkőzz ! – mondta szinte parancsolóan, és hatalmas mozdulattal kibontotta a kontyát. 
Alázúdult a haja. Erről eszembe jutott Tamás, ahogy ott ült előtte a fotelban, és megdermed-
tem. De Emma már nyúlt is felém. – Mutasd a melled – mondta, és egyetlen mozdulattal ki-
kapcsolta a melltartómat. – Gyönyörű vagy. Ne félj, butuskám, engem csak a férfiak érdekel-
nek. Illetve ma már ők sem.

Elengedett, és pillanatok alatt lehányta magáról a ruháit. Ott állt előttem meztelenül, már-
ványsima bőrrel, melyen átderengtek a kék erek, egy öregasszony és egy csecsemő keveréke. Er-
re én is megszabadultam a gönceimtől. Együtt ugrottunk a majdnem forró vízbe. Kis medence 
volt, de arra elég, hogy háton, kézen fogva lebegjünk együtt. Úgy éreztem, pár percre megsza-
badultunk a várostól, a pannon pestistől. Az egésztől, basszus. Most szerettem Emmát, és min-
dent. Majdnem elmondtam neki, hogy még szűz vagyok.



Letörülköztünk, asztalhoz ültünk. Majdnem meztelenül. Vagyis csak a debellától kapott kis kö-
ténykében. Emma kitett az asztalra pár maga sütötte pogácsát, gyönyörűen szikrázó poharakat 
hozott, töltöttem, ő meg azt mondta : – Az életre ! – És egyetlen húzással felhajtotta a whiskyt.

– Tudod, miért hoztalak ide ? Mert könnyen lehet, hogy itt fogant Adorján. Erre is igyunk ! 
– azzal töltött még egy nagy adagot. – Adorjánra ! Bassza meg, de kár, hogy itt nem lehet ci-
gizni. Régebben lehetett.

Nem tudtam mit mondani.
– Itt lehettem terhes, csak azt nem tudom, kitől. Pontosabban sejtem. De hát nagy volt a for-

galom, picinyem. Én barom meg nem vigyáztam. De már mindegy. Ő is halott. Ha ugyan ő 
volt az apa. Amúgy őskeresztyén, ahogy ezek a rohadékok mondják.

Megpróbáltam témát váltani, és elmeséltem neki, hogy Lívia állandóan hív Párizsba. Et-
től szinte dührohamot kapott. Még sosem láttam ilyennek. Azt mondta : – Nem hagyhatsz itt 
minket, és Adorjánt aztán különösen nem. Ha én távozom, márpedig hamarosan távozom, 
kell neki egy nő. És ez te vagy, édesem. Meg hát ráadásul… Biztos, hogy ő a legjobb embered ? 
A szédült picsa Lívia ? Hát nyilván emlékszel Ádám halálára. Aznap éjjel Lívia nálunk aludt. 
– És ? – kérdeztem, de már sejtettem, mi a vége. – Hát tudnod kell, hogy Adorján hajnalban 
megbaszta Líviát. Vagyis : éppenséggel a kis barátnőd baszta meg a fiamat. Beosont hozzá, és 
megkúrta. És akkorákat sikoltozott, hogy fölébredtem rá, nyilván szándékosan csinálta. Ne-
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kem sikongatott. Ennyit a te drága barátnődről – mondta Emma, és fölállt : – Ki kell próbál-
nom ezt a gőzkamrát, gyere te is ! – azzal eltűnt a homályos ajtó mögött.

Eszem ágában sem volt bemenni. Ültem, teljesen lefagyva. Bámultam Emmát a gőzben. Aki 
hirtelen felállt, a félhomályban is tisztán kivehetően dadogni kezdett, jobbját előrelökte, rám 
mutatott, kettőt dobbantott, a füléből véres hab fröccsent az üvegajtóra, aztán előrezuhant, tes-
te lecsúszott az ajtón, szája szétnyílva tapadt az üvegre, és nem mozdult többé.

Még arra emlékszem, hogy sikoltozok, a debella berohan, ütni kezd, és azt üvöltözi, „kiba-
szott leszbi Goldstein-picsák !” És csak üti a fejemet valami bikacsökkel.

Egy kórházi ágyon ébredtem, Adorján hajolt fölém, és ezt kérdezte : „Melyik lakásba vigye-
lek, drágám ?” Én meg ezt feleltem :„Nem tudom, talán egyikbe se.”

És aztán csak zokogtam, noha valahol a szívem mélyén tudtam, hogy Emma halálával utol-
sót gördült a kerék.

Huszonkilenc
Igen, utolsót gördült a kerék, és aztán megállt az égen. Talán beleolvadt a Napba, mely 
az Emma halála után lepergett 11 napban irgalmatlanul tüzes küllőkkel gördült be a fő-
város egére és tartózkodott ott szinte végtelen ideig ; talán azért, hogy a lakosság saját bő-
rében és bőrén égesse ki a pannon pestis minden nyomát. És nem volt másként ez szept-
ember 29. hajnalán sem.

Mindenfelé tüzek lobogtak, Szent Mihály máglyái, de ez most az öröm és a megszaba-
dulás reményének tüze volt, nem a gyűlöleté. Meg az emlékezésé is talán.

Adorján is tüzeket bámult, mégpedig kettőt a Hajnalcsillag gesztenyefája alól ; a kert 
végében két hatalmas máglya lángolt, az egyik, ahogy a tüzet fellobbantó tulajdonosok 
mondták, Emma asszony, a másik, a némileg kisebb, Kandra Kiss Tamás emlékére. Nem 
az államilag megrendelt Szent Mihály tüze ez, doktorom, mondta ZséZsé, aki ezúttal is 
pincérként tevékenykedett.

Klára – hajában hófehér szalaggal – Adorján mellett ülve bámulta a lobogást ; most fel-
állt, kézen fogta a doktort, és odavezette a máglyákhoz. Táskájából zsinórral összefogott 
papírköteget vett elő, és a Kandrát jelképező tűzbe hajította. Adorján látta, hogy a Mein 
Kulturkrampf kézirata az. Zakója zsebébe nyúlt, elővett egy teknőspáncélból készült fésűt, 
és behajította a másik máglyába.

Harminc
Együtt indultak el a Duna-partra. A hangszórókból mindenütt a jól ismert pannon mű-
sorvezető hangja üvöltött : – Íme, amit pannon autokefál kormányzatunk feje, az Első De-
mokrata a rádiós szózatában beígért, az valóra vált ! A vezetése alatt álló fővárosi kormány-
zatnak, sorozatos bölcs intézkedéseivel sikerült megfékeznie, és végleg a pokol fenekére kül-
denie a járványt, melyet sokan, természetesen mindenekelőtt ellenségeink tévesen és aljas 
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fondorlattal neveztek pannon pestisnek ! Mert nem a miénk volt e fertőzés, nem nálunk 
keletkezett, hanem külhonból csempészték be hozzánk egy bizonyos ember zsoldosai. De 
őket nem akarjuk most megnevezni. Mert most az ünneplés és az új egység pillanata ez ! 
Ennek jegyében köszöntöm hihetetlen mennyiségű vidéki látogatóinkat is, és ahogy végig-
nézek az Első Demokrata és az Első Keresztyén díszhajójára váró rakparton, azt látom, hogy 
már legalább 300 ezren vagyunk ! Nem, barátaim ! Az ünneplő és a vezetésnek hálát adó 
tömeg egyre nő, már 500 ezer a számunk ! Nem, egymillióan vagyunk ! Egy-milli-jó-an !”

Pedig aligha voltak annyian, mondhatja a krónikás. Mert amikor a fáklyákkal ünne-
pélyesen kivilágított díszgőzös feltűnt, nagyjából összesen talán háromszázezren vonultak 
a folyó két oldalán húzódó, és most minden autóforgalomtól elzárt rakpartokon. Úszott 
ünnepélyesen a hajó, és a  fedélzeten álló kissé köpcös Első Demokrata mellett minden-
ki világosan felismerhette a bő, hófehérre keményített parasztingében, acélkék csizmájá-
ban pompázó Gereben atyát. És amikor a hajó a Gellért-hegy ezúttal kivilágítatlan abla-
kai elé ért, a tömeg hirtelen megdermedt, jobbját előrenyújtotta, és vele egyenesen a gő-
zösre mutatott ; senki sem dadogott vagy hebegett, hanem a mindösszesen 355 967 vagy 
355 969 ember szájából ez a mondat zúdult tisztán artikulált szavalókórusban a díszgő-
zös felé : VÉGET VETEK NEKI !

Aztán a bal lábukkal kettőt dobbantottak. Egyszerre mindenki. És e dobbantás hangja 
felkerengett a légbe, ahol roppant ököllé állt össze, mely lesújtott és szilánkokra zúzta az 
autokefál örömhajót. Mások szerint valami izzó, fénylő karddá kovácsolódott az összmagyar 
dobbantás, ami aztán egyszerre mutatott a hajón tartózkodó összes ember szívére, és ami-
kor lesuhant a felhők közül, egyetlen csapással kettészelte a gőzöst, akár valami dísztortát.

Legyen bárhogy is, a vén Duna tudta a dolgát, vészjóslóan felmordult, megnyílt, két 
tajtékosan csillogó vízfalat alkotott, és az így megnyíló iszapos szakadékba vakon zuhant 
bele a hajóroncs és vele az egész pannon gyülekezet. (Hetekkel később a folyó mocsárvi-
dékén halászták össze mind a 419 hullát. De mivel senki nem akarta vagy tudta azono-
sítani őket, és minden beidézett putatív hozzátartozó csak annyit mondott, hogy „isme-
rős, de soha életemben nem láttam ezt az embert”, máglyákra halmozták és eltüzelték az 
egész, immár elviselhetetlen bűzt árasztó állományt.)

De amikor összezárult a víz a kormányzat fölött, a diadalittas üvöltés hangja szakadt ki 
minden torokból. Mert ugyanebben a pillanatban eltűnt az izzó és gyilkos pannon Nap, 
helyette kellemesen alkonyati fény árasztotta el a fővárost, és a cirógató kora esti szellőben 
most feltűnt a maga alig kihűlt helyén a Szabadság-szobor, melynek nemtője ismét áldó 
mozdulattal emelte a város fölé a béke pálmaágát.

Harmincegy
– Erre igyunk ! Kivételesen te is – mondta Palánkay Klára, és táskájából elővett egy palac-
kot és két poharat. – A Főalamizsnás utolsó üveg whiskyje.

A Parlament előtt ültek, közvetlenül a régen eltávolított, de most ismét a rakparton lát-
ható cipők emlékműve mellett, az ünnepélyes alkalomra ideiglenesen berendezett kerthe-
lyiségben. Már sötét volt, a Gellért-hegy sziklavájataiban sem fénylettek az ablakok, bé-
késen csobogott előttük a folyó.
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– Akkor hát vége. Boldog vagy ? – kérdezte Klára.
– Az talán nem, de mindenképpen úgy érzem, vége a száműzetésemnek. Hazatértem 

a hazámba – mondta Adorján, és ivott egy nagy kortyot. – A halottakra !
– Inkább az élőkre. Például rám. Még egyszer, kérlek... – mondta Palánkay Klára, és 

megemelte a poharát.
– Akkor hát vége, ugye ? – kérdezte a doktor.
– Igen. Mennem kell. Látod ott a pultnál azt a majdnem 190 centis fekete srácot ? Fran-

cia kreol. Ő lesz a sofőröm. Értem jött, őt küldte hozzám valaki. Hamarosan beülök ko-
csijába, és elmegyek innen. Remélem, örökre.

– Szegény Klára. Kandra egyszer azt mondta nekem, hogy te szentté akarsz válni.
– Igen, azt mondta én leszek majd a Klára nővér, a Soror Pestis Pannoniensis.
– Jó. Legyen. De egyet ne felejts, nem minden szent szűz.
– Szeretsz azért, ugye ?
– És ha szeretlek, mi közöd hozzá ? Ezt egy Goethe nevű pasas írta. Anyám folyton er-

re tanított. Régen még németül is tudtam. Na, menj már. Ne légy udvariatlan. Vár a ko-
csid és a sofőröd.

Palánkay Klára felállt, elindult, de két lépés után megtántorodott, elzuhant, és Adorján 
azt akarta, hogy már akkor halott legyen, mielőtt fehér szalagos arca belecsapódik a földbe.

Még ült egy darabig a doktor, aztán hirtelen nyakon ragadta a palackot, és olyat tett, 
amit korábban még soha : nem pohárból, hanem közvetlenül az üvegből csorgatta a szá-
jába az italt. Aztán visszadugaszolta palackot, kiállt a gátra, és a félig teli üveget belehají-
totta a Dunába, és ezt kiáltotta : „Menj, keresd meg Gereben atyádat !”

Aztán hazaindult Adorján. Haza, Magyarországon, Budapesten, a szülővárosában. Elha-
ladt a Parlament épülete előtt, el a József Attila-szobor mellett ; tempósan, kissé spiccesen 
baktatott, míg kiért a kis térre, ahol az a bizonyos ember, Nagy Imre állt a hídon, kabát-
ban, kalapban ; kijutott a Szabadság térre, ahol most nem volt se szoborrá fagyott ameri-
kai filmszínész, se valamilyen megszállás emlékére felállított monumentum ; onnan az Au-
lich utcán át eljutott a Batthyány-örökmécsesig, egy pillanatra eltöprengett, hogy leül egy 
ristrettóra a virágbolt melletti kis kávézóba, de aztán ment tovább, áthaladt a Hold utcai 
vásárcsarnok főhajóján, ahol kicsattanó arccal itták a budapestiek és a vidékiek az ingyen 
sört, falták az apró papírtányérokon kínált ingyen virslit ; kiért a Bajcsy-Zsilinszky útra, 
onnan a Bazilika felé haladt, befordult az Andrássy útra, amelyen megszűnt a forgalom, 
hiszen az úttest teljes szélességét elfoglalták az ünnepelve hömpölygő tömegek ; ment to-
vább az Operaházig, ahol megint régi helyén üldögélt Liszt Ferenc és Erkel Ferenc, és is-
mét ott terpeszkedett a két Szphinx is, amelyek egyikén egykor Ady Endre lovagolt része-
gen ; átnézett a Drechsler palota, vagyis a Balettintézet épületére ; bekukkantott a Paulay 
Ede utcába, ahol Emma legvadabb éveiben lakott valamikor ; ment tovább, míg elért az 
Operettszínházig, aztán a Liszt Ferenc térig Ady Endre szobrával, a Jókai térig Jókai Mór 
szobrával ; elhaladt a régi fényében tündöklő Abbázia kávéház, a tiszaeszlári zsidókat vé-
dő Eötvös Károly törzshelye előtt ; botorkált kissé részegen az úttest közepén, le a Vörös-
marty utcáig, aztán végre elért valódi úti céljára, a Köröndre, ahol könnybe lábadt szem-
mel nyugtázta, hogy mint gyerekkorában, megint az eredeti talapzatán állt az összes szo-
bor. Megpihent Zrínyi, nem a költő, hanem a hadvezér kivont kardja alatt, és ekkor azt 
látta, hogy átellenben, a Balassi Bálint szobránál hatalmas tűz lobog ; előtte, karjait az ég-
re lökve, fenekét és csípőjét csábosan forgatva egy félmeztelen, feketén pörgő harangszok-
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nyát viselő lány táncol, lilán bimbózó keblei vidáman incselkednek a nézőkkel, miközben 
ezt kiabálja a körülötte állók ütemes tapsától kísérve : „Vive la liberté !”

„Szédült tyúk. De azért merci pour tout”, gondolta Adorján, és megbabonázva nézte 
a túloldalról, Zrínyi zászlaja alól a lányt, és hirtelen megfordult a fejében, hogy átmegy 
hozzá, hazaviszi, és üvöltve baszik vele hajnalig, mint akkor éjjel ; de aztán látta, hogy sok 
ismerős alak áll körülötte, és még vadabb tombolásra buzdítja : Emma, Palánkay Klára, 
Geggesy, Béládi, Kandra, Ádám, sőt még a Főalamizsnás is ott kiáltozott és verte a lábá-
val a ritmust szilajon.

Ám ennyi halott tanú feszélyezte az élő Adorjánt, így aztán elfordult, és haladt tovább 
egyedül, a másik oldalon. Elért a Bajza utcához, átkelt az Andrássy úton, és visszakanya-
rodott a Székely Bertalan utca felé. Üresen, teljes csendben tárult fel előtte az ismerős, ott-
honi táj. A házkapu előtt hirtelen megállt, jobbját előrenyújtotta, szájával megpróbált ar-
tikulátlan hangokat képezni, sikertelenül ; végül bal lábával két erőset dobbantott, és kar-
jával az ajtó zárjára mutatott. De mi sem történt. Ekkor elmosolyodott, a zsebébe nyúlt, 
elővette a kulcsát, kinyitotta az ajtót, és belépett a házába.

A krónikás így látja őt utoljára : egy pillanatra még visszanéz ránk a félhomályos ajtó-
résből, biccent felénk, aztán megfordul, és mindörökre becsukja előttünk és maga mögött 
az elbeszélés kapuját.   

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.


