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E g y
És egyre csak döglöttek az emberek.
Elzuhantak és meghaltak éjjel és nappal, összeroskadtak és kiszenvedtek reggel és este, al-
konyatkor és pitymallatkor, ebédidőben és munka közben, lakásban és utcán, járműveken 
és gyalog, nyaraláskor és teleléskor, vízparton és hegyvidéken, dombon és völgyben, vihar-
ban és szélcsendben, luxuslakásokban és mizerábilis odúkban, jakuzzikban és rozsdás la-
vórokban, könyvtárakban és tévéstúdiókban, piacokon és vendéglőkben, liftekben és szín-
házakban, strandokon és stadionokban, és noha mindannyiszor a Duna és Tisza átszelte, 
Kárpátok ölelte magyar hazánkban, de úgyszólván csak és kizárólag a pannon fővárosban.

Lerogytak és elpusztultak. Télen és nyáron, ősszel és ragyogó tavasszal.
Hanyatt vágódtak és kilehelték lelküket. Nők, férfiak, gyerekek. Öregek és ifjak.
Válogatás nélkül. Bár annyiban igen, hogy vidéken szinte soha.
Mindig váratlanul, néha a legképtelenebb pillanatokban.
Kiszenvedtek zokszó nélkül zömmel valami hajdanvolt fővárosi épület elhagyatott te-

rületén, például az egykori Parlament, a mára nyomaiban sem látható Halászbástya, vagy 
a Műcsarnok és Szépművészeti Múzeum környékén, esetleg a valamikori Vajdahunyad 
vára táján, vagyis a már meglehetősen feledésbe ment, pontosabban a Befejezetlen Forra-
dalom által az enyészetbe kényszerített és végleg befejezettnek szánt múlt halálba kerge-
tett színterein.

Távozásuk többnyire, szürkén, banálisan, máskor ördögien tarkán és angyalian lelemé-
nyesen történt.

Hogy a tömeges, már-már dögvészhez hasonló elhalálozási hullámban melyik volt az 
első eset, és amennyiben ez egyáltalán lokalizálható, az mennyiben befolyásolta és alapoz-
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ta meg a későbbi elhullásokat, azt később sokan és a lehető legszínesebb módon vitatták. 
Sok ilyen úgynevezett első láncszemet említenek fel, de közülük kettő kapta a legnagyobb 
visszhangot, ezért itt és most beérjük e kettő vázlatos ismertetésével, melyhez végül majd 
egy harmadikat is hozzáillesztünk, mert bizonyos fokig talán ez felel meg leginkább a ma-
gunkéhoz legközelebb álló analízisnek.

Egyesek, persze a szélsőséges gyűlöletben érdekelt oldal, azaz Goldstein titkos vagy fé-
lőszintén vállalt hívei, azt állították, hogy egy afrikai (vagy ázsiai, netán dél-európai, eset-
leg vidéki) bemenekült volt az első szem a láncban. Ama férfi, akit keresztyén és polgári 
hatósági szerveink gyakorlatilag már félholtra vertek, és amikor aztán nagy nehezen elő-
rángatták cellájából, hogy feldobják egy teherautó platójára – melyen már nagyjából 239 
szintén bemenekült asszony és férfi, valamint gyermek hevert véres cafatokban, elszállítás-
ra és kitoloncolásra várva valamiféle közelebbről meg nem határozott és csak a kevés be-
avatottak számára ismert, de mindenképpen a főváros határain kívül fekvő, vidéki helyre 

– nagy nehezen kihúzta magát, fölegyenesedett, jobb kezét előrelökte, mutogatni, majd 
hadonászni kezdett, már amennyire kötelékei ezt lehetővé tették ; szája megrándult, aj-
ka beszédre készült, görcsökben rángott, az egész test akart, talán mondani valamit – de 
a csonkokra vert fogak közül nem jött ki értelmes hang semmi ; végül aztán térdre rogyott, 
magával rántva egyik őrét, és miközben meghalt, véres habot lövellt füléből a vele együtt 
a földre bicsakló foglár hígpannon módi szerint nyírt banális bajszára, aki ettől elokád-
ta magát, sugárban és egyenesen a jelenethez futva közeledő és feltehetően azonnal intéz-
kedni akaró őrnagy tükörfényesre suvickolt csizmájára.

Más, kevésbé elfogult, de még mindig a gyűlölettől fűtött elemzők azt állítják, hogy egy 
alig hatéves fiúcska állt, úgymond, a halottak élén, aki éppen ministrált a vasárnapi mi-
sén, ám eme szent tevékenységét vadváratlanul megszakította, csenevész bal talpát kétszer 
a padlóhoz dobbantotta, aztán lenyűgöző lendülettel a közönség közé hajította a csengőt 
és talán a füstölőt is, kicsinyke jobb karját előrelökte, a miséző pap elé lépett, arca előtt 
hadonászott, aztán a szívére mutatott, hevesen gesztikulált, és egyértelműnek tűnt, hogy 
valami fátumosan fontosat akar mondani neki, valamint a feszületen évszázadok óta oly 
reménytelenül haldokló, fából faragott alaknak ; de mivel mindkét kísérletével kudar-
cot vallott, a gyülekezet felé fordult, ajka görcsökben rángott, torkából prüszkölő, kaf-
fogó, vakkantó hangok viharzottak elő, végül egyetlen, egész apró testét betöltő rángás 
után a kövezetre zuhant, magával rántva az oltáron égő gyertyák egyikét, melytől karin-
ge, miseszoknyája lángokat vetett, amelyeket a leleményes plébános a misebor rázúdításá-
val még csírájában elfojtott, de ez sem segített a nyomorult srácon, mert párat rúgkapálva 
végül jobblétre szenderült, miközben fülei véres habot lövelltek ki, fejecskéje űrtartalmá-
hoz mérten roppant mennyiségben, ráadásul oly erővel, hogy a későbbi esetekben szin-
te mindig szagtalan, ám ezúttal bűzös váladék az első sorban ülő, pannonkeresztyén pro-
minens polgárok, laikus és szakrális gyóntatóügyi elöljárók, kerületi és területi alamizs-
nások, családügyi biztosok némelyikének arcába fröccsent. Meghökkentő érdekességként 
szivárgott ki jóval később, hogy a kisfiú holttetemét szülei, nagyszülei és maga a miséző 
pap sem volt hajlandó azonosítani, ezért jó ideig hevert temetetlenül a tárolására hivatal-
ból kirendelt, illetékes hullaházban.

E két eset semmiféle értelemben nem hasonlít egymásra, mondták a  járványszkepti-
kusok, akik még azt is tagadták, hogy voltaképpen ragályról van szó, hiszen egyetlen kö-
zös egészségügyi vagy biológiai elemet nem lehetett felfedezni sem e két kázus, sem a to-
vábbiak között ; ráadásul, mint a boncolás vagy halottkémi szemle során kiderült, mind-
két elhunyt makkegészséges volt, egyikük sem szenvedett szervi bajban, fertőzés jelenlétét 
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egyik holttetemen sem lehetett regisztrálni. Vagyis, érveltek a dögvésztagadók, kétségtele-
nül irtózatos számú, de egymással összefüggésben nem álló, patológiailag elszigetelt elhul-
lásokról van szó székesfővárosunkban, ezért merőben értelmetlen és tudománytalan annak 
kutatása, hogy vajon melyik lehetett az első kázus, hiszen ez valami folyamatot, esemény-
láncolatot, netán ok-okozati viszonyt tételezne fel, ami nyilvánvalóan tényellentétes állí-
tás, vagy ha mégsem az, akkor e gyászos és orvosilag igazolhatatlan processzus, mondhat-
ni „gonosz lánc”, nem egyéb, mint aljas (és feltehetően a vidéki provinciák közvetítésével) 
külhonból szervezett gyomorforgató és folyamatos provokáció, melynek felülni és ennek 
jegyében járványról hablatyolni szakadatlanul egyet jelent a ragály, ha nem is elősegítésé-
vel, de hallgatólagos támogatásával, másként : a gonosz lánc továbbszövésével.

Most az állítólagos ragálypártiakon volt a felháborodás, valamint a nevetés sora, akik 
szerint kacagásra is alig méltó a  járványrelativisták érvelése. Már hogyne lenne számos 
azonosság a különféle esetekben ! Tökéletesen egyforma például a koreográfia, melynek 
egyes lépései szigorúan monoton rendben ismétlődnek, és ez – azt kell mondani : sajnos 
– annyira ismert mindenki számára, hogy gyerekség lenne most a végül bekövetkező ha-
lál előtti mozzanatokat előszámlálni. Viszont ne hagyjuk említés nélkül ama mozzanatot, 
mely ugyancsak minden esetnél kimutatható, folytatták a járvány elemzőinek azon tagjai, 
akik zöme a bemenekült férfi esetét tartották a folyamat, ha úgy tetszik, a „gonosz lánc” 
első szemének. Nos, ez nem egyéb, mint ama tényállás, hogy egyik halott hozzátartozó-
ja sem volt hajlandó rokonaként felismerni és ekként hivatalosan is azonosítani a hullát. 
Mindhiába idézték be őket a  rendőrségre, a hullaházakba, a  temetésrendezői irodákba, 
még olyan esetekben is makacsul tagadta mindenki, hogy bármi köze lenne az illetőhöz, 
amikor a hulla zsebében vagy máshol talált okmányok a családi kapcsolatot egyértelművé 
tették. A rokonság ilyen arcátlan, szinte zendülésre emlékeztető megtagadása, a szolida-
ritás már-már teljes felmondása kétségtelenül közös momentuma a járványnak, érveltek 
az ellenlábas oldalon, a talán Goldman zsoldjában álló értelmezők, ám ez, folytatták, már 
tagadhatatlanul nem orvosi, hanem társadalomszociológiai taglalást igényelhetne, ám itt, 
szőtték tovább a jellegzetesen értékgyökértelen gondolatmenetet, valóban indokolt a fel-
tételes mód használata, hiszen amióta egyetemeinken megszűnt a társadalomtudományok 
oktatása, aligha akad olyan kutató vagy doktorandus, aki nekifoghatna a téma kibontásá-
nak. Viszont vitán felül orvosi, sőt epidémiaügyi kérdés ama tény, mely felülír e pillanat-
ban bármiféle szociálpszichológiai vagy netán gender aggályt és sürgős cselekvésre késztet, 
hogy a temetetlenül heverő holtak előbb-utóbb még akkor is járványt fognak generálni, 
ha a most tombolót, a dobbantósat tanult kollégáink nem tekintik annak. És akkor im-
már nem is egy, hanem két járvánnyal kelletik majd szembenéznünk, nem csak nekünk, 
hanem a fővárosnak és a vele részben szövetséges kormányzatnak is. A vidékről nem is be-
szélve. És aztán külhoni diplomáciai gondok is felmerülhetnek…, tették hozzá a maguk 
jól ismert, sokat sejtetően kaján intonációjával.

Hogy mennyiben volt vagy lett igaza e gondolatkísérlet híveinek, azt majd minden ol-
vasó maga döntheti el a későbbiekben.

Felmerült persze az ilyenkor szinte kötelezően kínzó kérdés, hogy vajon voltak-e bár-
miféle előjelei a későbbi irtózatnak. Erről érdeklődött a fővárosban maradt édesanyjától 
Adorján doktor is, a törvényszéki orvostan fővárosi professzora, aki egyéves szolgálati ta-
nulmányútját töltötte vidéken, az egyik közepesen nagy városban, amikor a tömeges el-
hullások híre már ide is eljutott. Emma asszony, ez a hetven fölött járó, de szellemileg 
sok ifjút megszégyenítő kontyos matróna, a Befejezetlen Forradalom előtt egy jelentős fő-
városi könyvtár kényszernyugdíjazott osztályvezetője egy levelében így számolt be fiának :
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Semmiféle látványos előzményről nem tudok mesélni. Bár kétségtelen, hogy állítólag volt, vagy 
még talán most is van egy öregember, akinek ingyenes a tömegközlekedés, így folyamatosan be-
villamosozza az egész várost, és azt meséli az utasoknak, hogy valamikor, hajdanában egy lán-
goló, éles kardot látott feltűnni a felhők közül, mely egyszerre mutatott a fővárosunk lakóinak 
szívére. Érted, fiam, az összes szívre, egyszerre. „A tiétekre is és az enyémre is, barátaim, az 
összesre és egyszerre, és ez azt jelenti, híveim, hogy hamarosan bűnhődni fogunk, mert vétke-
sek vagyunk mind”– kántálja állítólag az egyébként elegáns és jó karban lévő aggastyán, mi-
közben jókat zötykölődik a körutakon, de néha még a városunkat környező hegyekbe is kiza-
katol, ahogy hallom. És jókat vihog, amikor egy újabb elhullásról esik szó. Magam persze nem 
láttam a bácsit, de hát tudod, hogy soha nem ülök villamosra.

Azt is beszélték, hogy az úgynevezett döghalál (vagy járvány, mert hát senki nem tudja, ho-
gyan kellene nevezni, a vezetés pedig mélyen hallgat, pedig úgy hírlik már megjelent a pes-
tis szó is az egyik, úgynevezett prolinegyedben) megjelenése előtt feltűnt egy csillag, mely hal-
vány, tompa és bágyadt fényű volt, nehézkes, ünnepélyesen lassú mozgású, viszont ezzel szem-
ben egy másik, állítólag a Duna fölött megjelenő üstökös fényes, szikrázó, mások szerint lán-
goló és gyors röptű volt ; következésképpen az egyik lassan terjedő, de kemény, szörnyű, ijesztő-
en súlyos ítéletet jövendölt, mint amilyen a pestis, ugyanakkor a másik olyan hirtelen, gyors és 
vad csapást jósolt, amilyen a tűzvész. És még olyan fura emberek is akadtak, akik az állítóla-
gos tűzvész előtt feltűnt üstököst nemcsak vadul tovarohanni látták, nemcsak szemükkel kö-
vették a futását, hanem hallani is vélték, amint sistergő, vad, szörnyű zajjal száguldott, mesz-
sze volt ugyan, de mégis hallatszott a dübörgése. De hát az ilyesmin mi csak mosolygunk. Vagy 
inkább elszomorodunk, igaz, fiam ?

Bennem egyetlen történet maradt meg, mely arról a kánikulában is hosszú ballonkabátot 
viselő férfiről szól, aki állítólag sok olyan helyszínen megjelent, ahol egykor a nekünk is any-
nyira kedves szobrok álltak, megállt ott és sóhajtozott egy ideig, aztán ment tovább a követ-
kező színhelyre. Mi tagadás, egyszer magam is találkoztam vele. A hajdani Köröndön sétál-
tam, mint kismamaként oly régen és oly gyakran veled, amikor feltűnt egy rendkívül szomo-
rú arcú, középkorú ember, aki a régi szobraink hűlt helyén álldogált, és gyötrelmesen sóhajto-
zott, de valami olyan mély kétségbeeséssel, hogy nem tagadom, az egyik alkalommal könnybe 
lábadt a szemem. És ekkor megszólított : „Látja, asszonyom, látja, itt kísértetek járnak, nem 
nyugszanak a szobrok, helyüket keresik, Balassi visszajár. Zrínyi visszajár. Látom és hallom 
lépteiket…A költők visszajárnak. Nem nyugszanak a földalatti szoborparkjukban. Sötét van 
ott. Sötét. Mindenki visszajár. Ki a fényre.”

És megint felsóhajtott, hogy attól féltem, bánatában megszakad a szíve, és vele szakad az 
enyém is. De hát ezt csak nem lehet előjelnek tekinteni ? Meg hát úgyis ismered, mit tartok az 
ilyesmikről : a jövő egy beszorított marok, hogy mi van benne, nem tudhatja senki.”

Mindamellett akadtak páran, de valóban igen kevesen (és megjegyezzük, Emma asszony is 
közéjük tartozott), akik a most következő, a fentebb ígért harmadik esetet tartják, ha nem 
is feltétlenül a járvány első megnyilatkozásának, de mindenképpen ama folyamat legelső, 
ráadásul szerfölött látványos jelenetének, amely processzus aztán a lassan, de annál kérlel-
hetetlenebb bizonyossággal kibontakozó irtózatos rémálomhoz, társadalmunk szinte teljes 
felbomlásához, úgyszólván szilánkokra hullásához vezetett, míg végre eljött a szintén e jele-
netből levezethető katartikus feloldás. Legalábbis ezt állítják e teória elhivatott képviselői.

És ekkor következzék maga a dolog. Az egykor Johannes Arany nevét viselő színház hűlt 
helyén, Shakespeare Hamletjének bemutatóján történt, hogy a már a Befejezetlen Forrada-
lom első, ideiglenes befejezése előtt is színészfejedelemnek tekintett művész éppen a dán 
királyfi nagy monológjába vágott bele a meglehetősen avant-garde felfogásban színre vitt 
előadásban, így aztán eleinte fel sem tűnt, hogy nem a rendező utasítása szerint cselek-
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szik, amikor a „szuperluxi” bordélyháznak berendezett színpadon, elegáns szmokingjában 
egy vízzel teli fürdőkádban ülve, borotvahabbal borított arccal, kezében pengés borotvá-
val a következő soroknál elakadt : „Vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen, S fegyvert ragad-
va…”, és dadogó, a szavak után kapkodó szájjal egyre csak ezt kattogta maga elé : „ragad-
va, ragadva, ragadva”. A premierközönség, amelynek zöme természetesen kívülről tudta 
a szöveget, megpróbált segíteni, abban a biztos hitben, hogy éppen ez, vagyis a közönség 
bevonása a rendező szándéka, így eleinte csak páran és halkan, később már szinte szavaló-
kórusban mormolták, kiabálták fel a színpadra a folytatást : véget vet, véget vet, véget vet… !

A színészfejedelem a felkínált végszóra rá se rántott. Kilépett a kádból, a borotvát a ku-
lisszák mögé dobta, és miközben a nézőtér felé indult, jobbját előrelökte, az üresen táton-
gó díszpáholy felé mutatott, csápolt, miközben ajkai közül csak a vé…vé…vé… hangzók 
kattogtak elő egymás nyakába hágva, aztán meztelen bal talpával két erőteljest dobban-
tott, előrezuhant, és ott maradt mozdulatlanul és csuromvizesen a földön, miközben fü-
leiből két vékonyka, úgyszólván halk szavú habos vércsík csordogált a padlóra. És mivel 
egyedül volt a színpadon, pár másodpercig senki nem reagált, így a közönség mindaddig 
abban a hitben élt, hogy mindez szerves része az alakításnak, amíg ki nem tört a jól hall-
ható, sikoltozással és eszelős üvöltésekkel elegyített káosz a színfalak mögött, a bordélyhá-
zi statisztalányok bezúdultak a színpadra, a mindössze csupán egy fekete neccharisnyát és 
vörös bugyit viselő Ofélia Hamletjéhez rohant, ráborult, és határozott mozdulatokkal el-
kezdte letörölgetni arcáról a kissé elszíneződött borotvahabot, aztán gyors függöny, mely 
elé pár pillanat múlva kilépett a rendező, elnézést kért, és felszólította a publikumot a mi-
előbbi távozásra. Vagyis ez lett volna bizonyos értelmezői közösségekben az eljövendő ret-
tenetek első mozzanata, ám ezt számosan vitatták, rámutatva mindenekelőtt ama, szerin-
tük perdöntő nüanszra, hogy a pannon Hamlet halála volt ismereteink szerint az egyet-
len eset, amikor valami konkrét, megfogható mondandót, szót vagy legalább szótagot le-
hetett kapcsolni a rohamot kapott illetőhöz. Magyarán : ez esetben határozottan tudjuk, 
vagy alapos okkal sejtjük, hogy pontosan mit akart mondani a színész. Mi sem természe-
tesebb, hogy ez is élénk szócsata tárgya lett. Hogy miként, arra majd a későbbiekben pró-
bálunk visszatérni.

De mindeme viták közt is egyre csak hullottak az emberek.
Előfordult, hogy egy éjszakai buszjáraton hirtelen valaki felállt az ülésről, mondjuk, egy 

középkorú férfi, a kis létszámú utazóközönség felé fordult, jobbját felemelte, mintha mu-
tatni akarna valamit, bal lábával kettőt dobbantott, szája szóra nyílt, de hangok csak arti-
kulálatlanok törtek ki belőle ; hadonászott, darab ideig még küzdött a sejtjei közt megre-
kedt mondanivalóval ; aztán teste íjként megfeszült, a következő pillanatban a földre zu-
hant, és kiszenvedett, miközben mindkét füléből véres hab tört elő. Mindez az egykori 
Iparművészeti Múzeum közelében történt.

Máskor, fényes délben, az egykori Állatkert előtti fagylaltos pultnál játszódott le nagy-
jából ugyanez : a fiatal lány, kezében az ostyával hadonászni kezdett, bal lábát magasra 
emelve kettőt dobbantott, miközben nyelve csak úgy csattogott a kimondhatatlan hang-
zók káoszában, aztán arccal belezuhant a földre hulló fagylaltba, és a füléből kiáradó vé-
res hab elkeveredett a vanília-pisztácia-rumos dió keverékkel. A lányt egyetlen hozzátar-
tozója, se anyja, se apja, se nagyszülei nem voltak hajlandók azonosítani, rokonuknak, de 
még ismerősüknek se elismerni.

Ismét máskor, ráadásul a legtombolóbb csúcsforgalomban, egy buszvezető emelkedik 
fel üléséből, a kormányt kiengedi kezéből, jobbjával előremutat, és a hajdani Ferencziek 
tere megállóban, az egykori Belvárosi kávéház helyén várakozók rémülten látják, hogy az 
üvegtábla mögött menet közben hevesen gesztikulál, és mindenáron mondani akar nekik 

9



10

vagy a világnak valamit, de mindhiába harcol a fejében valószínűleg kész, de megformá-
lásra képtelen mondataival ; végül az izmok megadják magukat, a sofőr előreesik, füléből 
véres hab csordogál, a gazdátlanná lett jármű meg belerohan a tömegbe, maga alá temet 
és a vezetőn kívül még hullává változtat további öt embert, három nőt, egy kétéves gyer-
meket és egy kerekesszékes aggastyánt, és ekként a köznapinak induló magányos baleset 
valamiféle sátánian tarka, tömeges katasztrófába torkollik.

De például semmi nagyszabású nem volt annak a nyilván proli pénztárosnőnek az eles-
tében, aki a Befejezetlen Forradalom előtt a valamikori, előbb a New York, később a Hun-
gária, aztán ismét a New York névre hallgató kávéház környékén létesített szuperplázában 
dolgozott, a hírek szerint a hatodik emeleten, közelebbről a gyerekruha-osztályon. Nos, ez 
a prosztó nő egyszerre csak felállt, kilépett a kasszája mögül, jobb karját előrenyújtotta, rá-
mutatott a leértékelt dolgok bevásárlásba belefeledkezett és vele mit sem törődő (zömmel 
persze prosztókból álló) tömegre ; hadonászott, erősen gesztikulált, szájából undort keltő 
hangzók törtek elő értelem és összefüggés nélkül, bal lábával kettőt toppantott, és miköz-
ben továbbra is a nyelvén rekedt mondandójával küszködött, előrezuhant, előbb térdre, 
majd hasra esett, és bármi zokszó nélkül kiszenvedett ; haláltusája feltehető végét a mind-
két füléből halk pukkanással kifröcskölő véres hab jelezte. Ám ezt pillanatok alatt feltaka-
rították, a tetemet behúzták egy raktárba, és aztán értesítették a mentőket ; a Kerületi Fő-
alamizsnás védnöksége alatt álló kedvezményes vásár meg folyt tovább a maga laposra ta-
posott medrében. Immár megszokottnak nevezhető érdekesség, hogy az egyik raklapon 
hevenyészve felravatalozott tetemet egyetlen hozzátartozója sem volt hajlandó azonosíta-
ni, így hivatalosan identifikálatlanul, az N. N., vagyis a nomen nescio megjelöléssel került 
be a baleseti kórház ekkorra már ijesztően zsúfolt hullakamrájába.

Fényes délelőtt történt, hogy mind a női, mind a férfi látogatók körében elsősorban 
olyan előnyös testi adottságai, mint az imponálóan széles vállak, aranybarnára sült com-
bok, vakító fogsor miatt szerfölött népszerű úszómester felállt a háttámláján a PISTA fel-
iratot viselő székéből, és kissé imbolygó, az izmai szabad játékát figyelmes önélvezettel 
közszemlére tevő, bikásan lomha járásával odavonult az ötvenméteres medence szélére, 
és az őt leplezetlenül bámuló rajongói előtt már éppen szájához emelte volna a nemzeti-
színű zsinóron nyakában lógó sípot, amikor hirtelen megállt, jobbját előredöfte, valaki-
re (vagy mindenkire ?) rámutatott a vízben, mintha az önfeledten pancsolók közt valami 
szabálytalanságon ért volna valakit ; de aztán karja remegni kezdett, görcsösen csapkodott, 
ragyogó fogait bőszen csikorgatta, vastag ajkait harapdálva, nyelvével ostorszerűen cset-
tintgetve harcolt egy perdöntő szóval, netán mondattal, melyet nem és nem sikerült elő-
préselnie, végül megtántorodott, szeme fennakadt, és némi kilengés után e pompás hím 
belezuhant a medencébe, egyenesen az egyik leghevesebb rajongója, a mindig vérlázítóan 
merész bikiniket viselő fodrásznő fejére, miközben csak úgy spriccelt a véres hab füleiből, 
melyek, akár két aprócska vízisí, kicsinyke, de azért meglehetősen markáns csíkot vájtak 
maguk mögött a víz tükrén. Az asszonynak, leszámítva a gyorsan elillanó sokkot, továb-
bá azt, hogy lenyelt pár kortyot az immár vöröslő medencevízből, szerencsére semmi baja 
nem esett, pár karcsapással kecsesen a peremhez úszott, majd partra szökkent, tarka színek-
ben villogó úszósapkáját egy határozott mozdulattal letépte fejéről, megrázta hamuszőke 
sörényét, és a fickándozó kebleit, feszes hasát bámuló tekintetek perzselő tüzét élvezve, 
ringó járással elindult a bérelt kabinja felé, ahol ráérősen átöltözött, és mivel feltehetően 
esze ágában sem volt bevárni, hogy a fülsértő szirénázással az egykori Josef Katona Szín-
ház telkén létesített uszoda felé száguldó mentők, rendőrök, családügyi alamizsnások ki-
kérdezzék, beült a parkolóban várakozó autójába és sietve elhajtott a helyszínről. És ami-
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kor majd legközelebb találkozunk vele, már nem lesz kihallgatható állapotban – de erről 
később leszünk kénytelenek beszélni.

A hidegvérű hölggyel ellentétben a zsúfolt medence látogatóinak zöme (köztük gye-
rekek is szép számmal) viszont szabályos pánikrohamot kapott ; mindenki üvöltött, egy-
szerre akart kimenekülni a vízből, a lépcsőn egymás nyakába hágtak az emberek ; sokan 
undorukban és rettegésükben elokádták magukat, hogy pár spontán defekációról most 
szó se essék ; így aztán később a vízmintát vizsgáló szakembereknek lehetetlenség volt bár-
mi értékelhetőt kimutatni a „Pista” füléből kizúduló véres hab vegyi összetételéről, eset-
leg mérgező, netán ártalmatlan mivoltáról. Megjegyzendő : az egy ideig még a víztükrön 
lebegő úszómester hozzátartozóinak egyike sem volt hajlandó felismerni a tetemben az 
egykori férjet, apát, szerető fiút, testvért, netán leendő nagypapát ; szóval ő is megkapta 
a maga N. N. beosztását.

Még ugyanezen a napon, csakhogy délután, a vásárlásból két tömött szatyorral hazaér-
kező idősebb, a prosztónegyedben lakó asszony arról számolt be, hogy a hívására a föld-
szintre megérkező liftből egy középkorú, számára tökéletesen ismeretlen, a legkevésbé sem 
proli férfi lépett ki előrenyújtott karral, egyenesen az ő, sajnos újabban elég sokat vacako-
ló szívére mutató ujjal, és amikor ettől megrémülve hátralépett, az illető köszönés helyett 
hebegni, dadogni kezdett, szája és nyelve valami feltehetően fontos mondattal vívott ir-
tózatos, de már a kezdetekor elvesztettnek tűnő csatát, végül állkapcsa és maga a férfi is 
megadta magát, bal talpát kétszer odacsapta a kövezethez, aztán előrezuhant, rángott egyet 
és meghalt, miközben füléből bőséggel áradt ki valamiféle véres hab, mely aztán békésen 
csordogált alá a lifthez vezető lépcső koszos fokain. Bizonyos híresztelések szerint a fér-
fit – a legnagyobb körültekintéssel és alapossággal lefolytatott nyomozás ellenére – sem 
a helyszínen, sem később sem sikerült azonosítani ; a ház lakói korábban egyszer sem lát-
ták, semmilyen hivatalos pannon okirat vagy akárcsak egy könyvtári belépő sem találta-
tott a híváshoz képest legalább 2-3 órával később kiérkező hatóságok által átkutatott zse-
beiben. Hogy ebben a holtidőben (ahogy egy magukat szellemesnek tartó honlapon fogal-
maztak), mi történt a tetemmel, arról nem sikerült közelebbi információkat szerezni, de 
valószínűleg semmi, mivel a mentők befutásakor pontosan ugyanúgy hevert (állítólag) a lift 
előtt, ahogy az idős asszony hagyta, aki a kezdeti sokkból magához térve ugyan mi mást 
tehetett volna, minthogy beszállt az immár szabaddá vált felvonóba : „elvégre a dögnehéz 
cekkereket csak nem cipelhettem föl gyalog a hatodikra” – mondta később kissé sértődött 
hangon az őt kihallgató rendőrnyomozónak, aki roppantul nehezményezte, hogy a liftet 
nem állították le azonnal, és órákon át használták a „felfordulás” után is, „noha lehetséges, 
hogy ez egy bűntény helyszíne volt”. Mire a jelenethez a zakóján diszkrét, de azért jól lát-
ható gyászszalaggal megérkező közös képviselő halkan csak annyit jegyzett meg, hogy „tet-
szettek volna előbb jönni…”, és ezzel a lift előtt gyülekező, mackónadrágos vagy szabad-
időruhás prosztók élénken egyetértettek. A közös képviselő, érezve sikerét, tovább ütötte 
a vasat, és ennek jegyében gúnyosan megkérdezte, hogy miféle bűntényről beszél a nyo-
mozó, amikor a napnál is világosabb, hogy itt az immár sorozatosan előforduló, úgyneve-
zett dobbantós elhalálozások egy újabb tagjával állunk szembe, ha úgy tetszik egy újabb 
felfordulással, és ha ez bűntény volt, akkor azok lehettek a korábbi esetek is, de erről még 
soha nem olvasott az újságban, nem látott tudósítást a tévében. – És ha bűntény volt, ak-
kor ez esetben, mint a többiben is, maga a tettes és az áldozat azonos. Mert nem halt meg 
senki. Vagyis de, meghalt, de az maga a halott volt. Maga a támadó. Ő volt az, aki meg-
halt – mondta zárszavába kissé belegabalyodva, némileg felhevülten a közös képviselő, mi-
közben lábaival nem dobbantott, de vitathatatlanul erősen topogott, és szinte akaratlanul, 
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úgyszólván valami anyagtalan szellemet megszólaltatva lökte ki magából e szavakat : – Ez 
valami járvány, valami dögvész, valami pestis. De valahogy a levegőből jön, vagy mi, szó-
val halált lélegzünk be mindannyian… Már elnézést…

Erre (mint hamarosan kiszivárgott) a nyomozó csak annyit válaszolt ingerülten, hogy 
ne kotyogjon bele olyasmibe, amihez semmi köze, különösen egy olyan alak tartózkodjon 
ettől, akit nem vettek fel a Demokratikus Keresztyén Házmesterszövetség-be ; és ha ez a gyász-
huszár, mármint a fel nem vett, azaz keresztyénplebejus szempontból alkalmatlannak ta-
láltatott közös képviselő így folytatja, és továbbra is valamiféle járványt és dögvészt emle-
get, valamint a földrészünkről már köztudottan évszázadok óta visszavonult pestisre cé-
lozgat, akkor ő, mármint a rendőrhadnagy határozottan indíttatva érzi magát, hogy akár 
írásban, akár szóban, de legjobb, ha mindkettőben jelentse az esetet a világi beosztásban 
álló, laikus Kerületi Gyóntatóügyi Biztos-nak, vagy a szakrális szakaszban szolgáló kollégá-
jának, netán mindkettőnek egyidejűleg. Mert, ha jól hallja, itt valami pánikkeltő sivalko-
dásról, amolyan félreismerhetetlenül cinikus és gyökérét vesztett hangnemről van szó, ami 
már önmagában is aggályos, nem is beszélve az ekkora házakban kötelezően berendezett 
gyóntatófülke elhanyagolt, gyanúsan takarítatlan, szinte szándékoltan, mondhatni tünte-
tően elhanyagolt állapotáról, melyért, mellékesen jegyzi meg, vitathatatlanul a mindenkori 
közös képviselő felelős – és mindez külön-külön és együttesen is egyszerűen felháborító !

Nos, legalábbis úgy hírlik, hogy mindeme alig burkolt fenyegetésektől a közös képvi-
selőnek mintha elakadt volna a lélegzete, jobbját előrenyújtotta, szájából kissé összefüg-
géstelen hangok törtek elő, bal lábát némileg megemelte, de aztán lecsillapult, legyintett, 
zakója hajtókájáról sürgősen lefejtette és zsebre vágta a fekete szalagot, és sűrű bocsánat-
kérések közt eloldalgott, és ezt látva a lakók ugyancsak szétszéledtek, mégpedig a legna-
gyobb csendben.

És velük széledt szét az Igor nevű büszke, lángvörös bundájú kandúr vezetése alatt álló, 
kis létszámú, igencsak szedett-vedett és erősen bohém hajlamú macskahad is, mely a szo-
kásos délutáni traccspartiját megszakítva bukkant fel kandi bajszokkal a pincéből, hogy 
szemrevételezze az ismeretlen hullát ; és erős a gyanú, hogy legalább egyikük, talán éppen 
a száját most is folyamatosan nyalogató bandavezér, bizony torkoskodott a lépcsőn alácsö-
pögő, habosan csábító nedűből. Nevezett Igornak a szomszéd házban lakó gazdái, alapos 
kikérdezésük során arról számoltak be az ügyet vizsgáló, világi szolgálatban álló Család-
ügyi Alamizsnás-nak, hogy a máskor oly életvidám, egyenesen hancúrkedvű kandúrt ettől 
fogva mintha kicserélték volna, hangulatváltozásai rapidak és hullámzóan kiszámíthatat-
lanok lettek ; olykor búskomor merengésbe hullott, máskor pedig szinte kicsattant a vi-
dám erőtől és támadó energiáktól, amikor is föl s alá száguldozott a lakásban, és a szekré-
nyek tetején táncolt. A lakásban felvett jegyzőkönyvben az áll, hogy egyik ilyen túlmoz-
gásos pillanatában, a liftes halál utáni harmadik napon, az erkélyről, mintegy öngyilkos 
ugrással, vetette le magát a mélybe, kimeresztett karmokkal bele az ablak alatt hullámzó 
élénk délutáni forgalomba, egyenesen a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel szá-
guldó, metálosan szürke, sportcélú haszonjármű szélvédőjének kellős közepébe, ahol az-
tán részben és nagyjából szétkenődött, végül kiadta kicsiny cicalelkét. Mi sem természe-
tesebb, hogy ettől az egyébként is macskaszőr-allergiás sofőr, azaz – mint jóval később 
nyilvánosságra került – a Gyóntatóügyi Minisztérium Szakrális Osztálya egyik középszintű 
előadója pánikba esett : félrerántotta a kormányt, nekizúdult a járdán parkoló autóknak, 
ahonnan aztán oldalra vágódott, és mivel az üvegen ragacsosan megtapadó szőrös macs-
kavértől fejét vesztve nem a féket, hanem a gázpedált taposta konokul, ezért roppant se-
bességgel ütközött a mellékutcából szintén komoly tempóban bekanyarodó hatalmas mo-
torkerékpárral, melyet a bivalyerős SUV hozzávágott egy bukósisakot sajnos nem viselő 
biciklistalányhoz, így aztán a motoros és kerékpáros, a fiatalember és a szinte még kamasz 
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lány furcsa párt alkotva, szinte egymással párhuzamosan téptek be a sarki söröző kerthe-
lyiségébe, hogy rohanatukban és saját haláluk előtt még felkenjenek pár vendéget a sön-
tés falára vagy bepréseljenek az asztalok közé ; de, mint mesélik, akadt olyan szerencsétlen 
is, nevezetesen az éppen a sztrapacskájára várakozó egyik idősebb törzsvendég, aki falato-
zás helyett kénytelen volt teljes erővel belefejelni a sörcsapba, amellyel aztán rögtön szét is 
zúzta és oda is kente agyát a különféle nedvek miatt már egyébként is sürgős takarításra 
szoruló fémpultra. Hogy volt-e összefüggés Igor állítólagos nyalakodása és aztán felfogha-
tatlanul váratlan kamikaze-akciója között, arról a laikus Családügyi Alamizsnás nem tárt 
föl semmi megfoghatót, így ad acta tette az ügydarabot. De hogy igaza volt-e, vagy téve-
dett, azt a későbbi események fogják majd megvilágítani. Legyen most annyi elég, hogy 
a halottak számát egyesek nyolcra, más források tizenegyre teszik. Annyi bizonyosnak tű-
nik, hogy meghalt a biciklistalány, a motoros, a SUV-ot vezető államhivatalnok, a rende-
lésére váró vendég, valamint Igor macska, és akkor ez most négy (vagy esetleg öt) áldozat. 
De hogy az utcán parkoló autókban ült-e valaki, és hogy a sörözőben végeredményben 
hányan pusztultak el, arról nincsenek tökéletesen megbízható dokumentumok, pusztán 
azért sem, mivel a halottakat egyetlen ismerős vagy hozzátartozó sem volt hajlandó azo-
nosítani, kivéve persze a szakrális Gyónásügyi Referens identifikálását, hiszen ez természe-
tesen hivatalos eljárás keretében, azaz ex officio történt.

Ám a dögvésznek (vagy nevezzük bárminek) mintha mindez nem lett volna elég. Mert 
egy nappal később történt egy másik eset is a tisztázatlan körülmények közt kimúlt Igor 
macska házában, mégpedig a következő : alkonyatkor az udvaron focizó gyerekek azt látták 
dermedten és vihogva, hogy az egyik alagsori lakásból kirohan egy meztelen, középkorú fér-
fi, jobbját előrenyújtja, a srácok vagy talán a szabadrúgáshoz éppen az imént leállított lab-
da felé mutat, aztán szájából nyüszítő-gurgulázó, tökéletesen azonosíthatatlan szótörmelé-
kek bugyborékolnak ki a napvilágra ; még hadonászik egy darab ideig, végül baljával kettőt 
dobbant, és a hátára zuhanva kiszenved a mocskos kövezeten, miközben füleiből kásásan 
habos vérsugarak spriccelnek ki, közülük az egyik, talán a balsó, nagy erővel telibe találja 
a labdát, mely elmozdul és kissé imbolyogva gurulni kezd a krétával meghúzott gólvonal 
felé. Ki tudja, hogy valóság vagy csupán ízléstelen szóbeszéd, de az már tény, hogy a pletyka 
szerint a férfi mereven álló hímvesszővel rohant ki az udvarra, és állítólag még hullaként is 
erektált nemi szervvel hevert az udvar kövezetén, nem is kevés ideig, mivel a mentők és az 
ilyenkor illetékes szervek ezúttal sem siették el a helyszínelést. Aztán amikor az esetet vizs-
gáló Gyónásügyi Előadó (laikus tagozat) felelősségre vonta a helyszínre loholó közös képvi-
selőt, hogy ugyan miért nem takarták le valamivel a tetemet, elvégre itt gyerekek is vannak, 
no meg öregek is, és hát kegyeleti szempontok szintén vannak a világon, akkor a ház bi-
zalmi embere, azt felelte, hogy hát nem mert intézkedni, mivel ez mégiscsak egy esetleges 
bűntény színtere, és azt hallotta egyik kollégájától, hogy ilyenkor változatlanul kell hagy-
ni mindent, amire a tisztviselő csak legyintett, és maga elé motyogta : „hülye prosztó…”

Persze a városban villámként terjedtek a Hő Szeretet erejét még holtában is látványo-
san hirdető tetemről szóló hírek és a hozzájuk fűzött fűszeres kommentárok, különösen 
a Goldstück által támogatott fórumokon. Úgy hírlik, Palánkay Klára, a Hajnalcsillag ká-
véházban lévő Kandra-törzsasztal szépséges és éles nyelvű dívája csak ennyit jegyzett meg 
nagyjából éjjel kettő táján : „Csók-kérő daganata a sírban sem fog lelohadni, ahogy  Andrew 
Ady írta”. De ez még ebben a szélsőségesen szabadelvű és -szájú közegben is annyira fri-
volan hatott, hogy maga Kandra Kiss Tamás, a Befejezetlen Forradalom előtt az egyik leg-
elismertebb író és költő, jelenleg Klára mentora is sokallotta és állítólag határozottan le-
intette az élcelődő bölcsészlányt.

Ugyanakkor a laikus Gyónásügyi Előadó alapos vizsgálatából kiszivárgott részletekből 
hamarosan fővárosi legendává duzzadt, hogy kétségkívül a feleségével folytatott szokásos 
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alkonyati szeretkezését megszakítva, amolyan szándéktalan coitus interruptust végrehajtva 
tört ki a férfi botrányos állapotában az udvarra ; és ez még akkor is factum brutum volt, ha 
a gyónásügyi előadó által mindössze egyetlen, bizonyos fokig bűnjelnek számító lepedő-
be burkolódzva kihallgatott asszony semmi hajlandóságot nem mutatott, hogy az udva-
ron heverő tetemben a nemrég még a testében vájkáló férjét felismerje ; vagyis ez az elhul-
lott is azonosítatlanul került a boncasztalra, majd a hűtőkamrába, és így – miként többi 
megtagadott hullának – önkormányzati kasszából rendezett temetése ugyancsak elkerül-
hetetlennek tűnt, nem kis fejtörést okozva ezzel a Családügyi Hivatal sok harcban edzett, 
de az ilyesmire mégiscsak felkészületlen világi biztosainak.

És egyre csak haltak, hulltak, pusztultak az emberek. Néha tucatnyian is egyetlen délután 
egyetlen órája alatt. Hogy a következő óra aztán már három tucatot termeljen.

Olyannyira kritikussá vált a helyzet, hogy immár képtelenség volt agyonhallgatni az egy-
re szaporodó és valamiféle tökéletesen felfoghatatlan okú járványra emlékeztető sorozatos 
és azonos koreográfiát mutató eseteket. Egyértelmű állásfoglalásra, amolyan útmutatásra 
várt mindenki. Ilyen azonban egyelőre nem jött, sem a kereszténypolgári kormányzattól, 
sem a vele részben szövetséges fővárosi vezetéstől. Iszonyat dermesztette a testeket, lelke-
ket, hiszen senki sem tudta, honnan jön a következő támadás, senki, még az orvosi kar se 
tudta, hogyan lehet védekezni, valamiféle prevencióval eljárni ellene. Senki nem tudta, ő 
lesz-e a következő pillanatban a hulla vagy netán az a roppant csinos és kívánatos nő /  férfi, 
aki szembe ül vele a trolibuszon. És ha tudta volna is, mit sem tehetett volna ellene.

„Helyben járt, topogott a szirénák szakadatlanul üvöltő hangjától szinte eszét vesztett vá-
ros. A kétségbeesés és tanácstalanság a falakból szivárgott, oly mértékben, hogy még azok 
is istent keresték, akiknek eddig soha nem akadt vele semmi dolguk. És természetesen fel-
tette majdnem mindenki a kérdést : vajon nem valamiféle égi büntetés-e a ragály beval-
lott és bevallatlan vétkeinkért. A Kandra-asztalnál is disputáltunk erről”, írta a birtokunk-
ba jutott naplójában Adorján doktor, akinek feljegyzéseiből még bőséggel fogunk idézni. 
Miként egyéb, a vakszerencse vagy más ok miatt kezünkbe került dokumentumokból is.

Ebben a hangulatban nem csoda, hogy roppant médiavisszhangot kapott az a haláleset, 
mely ráadásul egy olyan televíziós csatorna hírműsorában történt, amelyik kategorikusan 
tagadta, hogy hazánkban egyáltalán előfordulnak ilyen halálesetek.

Történt ugyanis, hogy amikor az esti híradóban a népszerű pannon bemondónő elkezd-
te ismertetni az immár tömeges elhalálozásokról szóló és több mint 1984 halottat emlí-
tő, tényfeltárónak mondott, ám valójában csupa szemenszedett álhírt tartalmazó jelen-
tést, és már éppen áttért a súgógépen megjelenő ama szöveg felolvasására, amely a főváros 
vezetése részéről leszögezi, hogy mind a halottak száma, mind az elhalálozások körülmé-
nyei nem egyebek, mint csalások és ámítások, és az ilyen nyilvánvaló álhírgyártás mögött 
Goldberg egyik antipannon szervezete áll, amikor mintegy varázsütésre megszakította az 
olvasást, szeme egy ideig dermedten bámulta a súgógépet, aztán hirtelen felállt, jobb kar-
ját előrenyújtotta, egyenesen a nézők arcába, mintha meg akarná fogni őket, szépségesre 
rúzsozott ajkai közül tagolatlan hangokat préselt ki, pontosabban a hangzók préselték ki 
önmagukat ; pár lépést tett előre, a kettős dobbantást tűsarkú cipője miatt kihagyta, de az-
tán belezuhant az egyik biodíszletbe, valami műanyagból fröccsöntött növénybe, bő szok-
nyája a derekáig felcsúszott, és eme akaratlan bugyivillantás közben elpusztult, füléből vé-
res hab fröcskölt ki, melyből a fölé aggódva hajló műsorvezető kollégája nemrég 475 dol-
lárért hozatott angol zakójára is bőséggel jutott ; ez a roppant elegáns ruhadarab, mint ké-
sőbb kiderült, a leggondosabb vegyi eljárásokkal is kitisztíthatatlannak bizonyult, így vé-
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gül a tévés személyiség háza előtti magánkukában végezte, ahonnan aztán egy leleményes 
hajléktalan emelte ki, hogy pár hétig életvitelszerűen parádézzon benne. És, mint hírlik 
bizonyos sajtótermékekben, állítólag ezt viselte az egykori Abbázia kávéház mellett, a Fő-
városi Főalamizsnás által rendezett Szent Jobb-napi áhítatos ételosztásnál is, amikor hirte-
len, valami magasabb erőnek engedve, kiállt az egykori Operaházig érő sorból, műanyag-
csajkáját, fémkanalát messze hajította, bal lábát két erős csattanással az aszfalthoz csap-
ta, jobbjával maga elé mutatott, csápolni kezdett, és a szemtanúk szerint minden jel arra 
vallott, hogy valamiféle döntő, összefoglaló jellegű szónoklatra készül fedél nélküli társai-
nak, de torkából értelmes szó, netán mondat nem törhetett elő, előspriccelt viszont fülei-
ből az immár megszokottnak mondható véres hab, és a férfi összeesett, pár rángás után ki-
szenvedett, az utca kutyaszarával mocskítva az egyébként jobb végzetre szánt ruhadarabot.

A jelenetnek egy mobiltelefonnal felvett verzióját aznap esti híradójában tette közzé 
a másik, az egyértelműen a Goldzweig zsoldjában álló, áldemokrata tévécsatorna, mely 
ráadásul – nyilván beépített, pszeudocivil katonái segítségével – megszerezte a halálos jár-
vány létét nemcsak a közpénzből törvényi erővel finanszírozott keresztyén-politikai, de még 
a keresztyén-kereskedelmi reklámjaiban is tagadó Első Pannon TV-nek az élő adás után szi-
gorúan titkosított felvételét, mely népszerű bemondónője bugyivillantós haláláról készült ; 
így most a Goldbusch-féle tévéadó e két anyag többszöri sugárzásával riogatta a keresz-
tyénpolgári embereket, továbbá az internet, gyökértelenül és értékközömbösen sivalkodó 
népét, táptalajt adva a talajtalan gyűlöletnek, miközben szellemeskedőnek szánt megjegy-
zésekkel fűszerezte a kolléganőjének segíteni akaró celebhíradós zakójának, lám, lám, mi-
nő sanyarú végzetét ; és mintha mindez nem lenne így is éppen elég, a Goldbaum-féle té-
vés kiskommentátor végül kifejezte reményét, hogy eme szerencsétlen, „homeless” hon-
fitársunk a véletlenül a tulajdonába került 457 dolláros ruhadarab révén most talán em-
berhez méltó temetésben részesülhet a fedél nélkülieket a városvezetés és a vele nagyjából 
szövetséges keresztyénabszolutista kormányzat által (részben egészségügyi, részben eszté-
tikai okokból) stigmatizáló és enyhén kriminalizáló metropolisunkban.

Temetés. Na, ezt nem kellett volna említeni. Mert ezzel, minden bizonnyal akaratlanul, 
a kormányzati és a fővárosi vezetés sajgó és naponta egyre élesebben hasogató pontjára ta-
pintott, sőt lépett rá a nevezett híradó. Ugyanis a roppant mennyiségű elhalálozások mi-
att, ráadásul az elhullott rokonaikat fel nem ismerő, azoktól önmagukat konzekvensen el-
határoló hozzátartozók, rokonok révén irtózatos temetkezési deficit keletkezett a család-
ügyi és az alamizsnás ellátás költségvetésében, mivel ezen identifikálatlan hullák elfölde-
lése, elhamvasztása, és egyáltalán eltüntetése, valamiféle megsemmisítése mind az ő, gon-
doktól még békeidőben sem mentes nyakukba zúdult. De ez most szinte hadiállapot volt. 
Másrészt ott volt még ama gond, hogy a temetőkben, hullakamrákban, bonctermekben, 
a kényszerből megnyitott, de felszereltségükben e célra szerfölött alkalmatlan régi raktár-
házakban, mélygarázsokban és egyéb elhagyatott épületekben egyszerűen nem akadt már 
több hely az önnön mielőbbi elparentálásukat jellegzetes szagukkal követelő tetemek szá-
mára. Az egyik oldalon tehát súlyosan financiális, a másikon logisztikai, valamint úgy-
mond, kegyeleti problémák kupacolódtak rémisztő halmokban, és kérdés volt persze, hogy 
e két probléma nem egy és azonos-e voltaképpen. Hogy a békében fellépő eme hadiálla-
potból hogyan kísérelt kigázolást találni a keresztyénfelvilágosult és e téren a vele kivéte-
lesen teljesen egy húron pendülő fővárosi vezetés, arra még visszatérünk a későbbiekben.

Előbb szólnunk kell egy másik liftes esetről is, csakhogy itt éppenséggel minden cselek-
mény a fülkén belül, mondhatni zárt ajtók mögött történt. A hírek szerint, amikor a haj-
dani Vígszínház környékén nemrég emelt nagy irodaházak egyikében a tágas, tükrös, leg-
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alább 16 emberre méretezett kabin elindult, hárman álltak benne, közülük két középko-
rú nő a 14. emeletre tartott, a harmadik, egy ápolt külsejű, igen jó minőségű télikabá-
tot és cipőt viselő, divatosan borostás férfi hárommal feljebb, vagyis az utolsó állomáson 
szándékozott kiszállni. Ám a második emelet előtt a szőkébbik asszony hirtelen előrelök-
te jobbját, mutatóujjával egyenesen a férfi szívére mutatott, miközben diszkrét, amolyan 
irodai sminket viselő ajkai közül tanácstalanul nyüszítő hangok törtek elő ; egy darabig 
küzdött valamiféle szó vagy mondat előbányászásával a nyelvi katyvaszból, ámde kudar-
cot vallott, és nagyjából a 9. emelet táján, hótaposó csizmába rejtett bal lábával két komo-
lyat dobbantott, aztán holttetemként zuhant kiszemeltje nyakába, miközben füléből vé-
res hab dőlt ki forró sugárban, egyenesen a 17-ikre tartó férfi arcába. És amikor a 14-iken 
végre megállt a felvonó, a színpadi függönyként feltáruló ajtó a következő élőképet kínál-
ta a várakozóknak : a fülke sarkában sírógörcsökben fetreng egy szőke nő, mellette valami 
túlvilágias hangon nyüszítő, véres habbal borított arcú férfi áll, pontosabban : toporzékol 
az undortól és az arcát kaparja, miközben a padlón egy vérző fülű női holttest hever, fején 
félrecsúszott parókával. Itt azonban, paróka ide vagy oda, nem volt kérdés a dobbantós 
hulla kiléte, hiszen ezt bárki, így a mentőorvos is, könnyedén leolvashatta a mellén nem-
zetiszínű zsinóron lógó kis belépőkártyáról. És ugyancsak egyértelmű volt a másik, az el-
hullottat egyébként csak látásból, a vállalati Három Perc Szeretet foglalkozásokról ismerő 
asszony személyazonossága. Nos, őt, azaz „Icukát”, ahogy az emeleten szolgáló recepciós 
nevezte, sikerült egy injekcióval valahogy lenyugtatni ; ezt követően a munkahelyi pszicho-
lógus vette kezelésbe, aki pár kérdés után átadta a már messzebbről, más források szerint 
inkább magasabbról érkező, egyébként szakrális beosztásban álló Gyónásügyi Biztos gondo-
zásába, aki – mivel „alapos munkára” alkalmatlannak találta az összes páros számú emele-
ten kötelezően berendezett vállalati gyóntatófülkék mindegyikét – saját szolgálati autójába 
invitálta az ekkor már szemmel láthatóan gyónásra („lelki purgálásra”) alkalmas állapotba 
került nőt ; egy bizalmas, szolgálati liften leereszkedtek az alagsorba, a sofőr kitárta a ga-
rázsban várakozó, a motorháztetőjén a közismert jelvényt (fehér alapon jajvörös lángok-
kal övezett zöld kereszt) viselő fekete SUV ajtaját, és az utcai terepjáró másodpercek alatt 
120-ra felgyorsulva vágott neki az útnak. Az asszony további sorsáról nincs hír ; a munka-
helyén „önkényesen kilépett”-nek nyilvánították ; és a szóbeszéd szerint családja (férj, két 
nővér, egy nagymama) jobbnak látta, ha egyetlen hivatalos szervnél sem érdeklődik felőle.

Inkább kínos, semmint kellemes meglepetést keltett viszont, hogy a vérrel lespriccelt 
arcú és ezért bájgúnáros habitusából sokat vesztett férfi személyében a kiérkező mentő-
sök és rendőrök a Befejezetlen Forradalom ideiglenes befejezése óta kormányzó Hőn Szere-
tet Párt egyik nem túl magasra, de nem is túlzottan alacsonyra rangsorolt képviselőjét vol-
tak kénytelenek előbb felismerni, aztán gondosan ellátni, végül pedig kihallgatni. Utóbbi 
aktusra természetesen csakis a Keresztyénvédelmi Belső Ellenőrzés magas rangú, egyébként 
 laikus beosztású tisztviselőinek jelenlétében kerülhetett sor ; legalábbis ezt állította az a ri-
port (természetesen nevük elhallgatását kérő informátorok szavaira alapozva), melyet az 
egyik, a bulvárkacsa-gyártás eszközeivel gátlástalanul és szemérmetlen mennyiségben élő 
és kétségtelenül Goldhagen zsoldjában álló blog tett közzé, és amely részletesen ismertet-
te a fentebb vázolt liftes jelenetet, mely eddig titokban maradt, és arról, hogy egyáltalán 
megtörtént csak az eredetileg januári esemény időpontjához képest mintegy két hónap-
pal később, már ébredező tavaszban szerzett tudomást a nyilvánosság. Ami azért volt rop-
pantul fontos, sőt izgalmas, mivel első ízben fordult elő, hogy a Hőn Szeretet Párt egyik 
ismertebb tagja került bele a dobbantós halállal kapcsolatos hírekbe, ráadásul olyan sze-
mély, aki, mint azt a honlap szinte tapintható kajánsággal taglalta, minden bizonnyal tag-
ja volt az Intim Platform elnevezésű belső alakulatnak, amelyről a legvadabb dolgok ke-
ringtek nem csupán a laikus, de még a szakrális gyónásügyi és alamizsnás körökben is, bár 
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valóságos létezését eddig még nem sikerült bizonyítani, azt meg a legkevésbé sem, hogy 
mivel foglalkoznak a mondott platform tagjai, bár az intim szó egyrészt eléggé leszűkítet-
te, másrészt szinte határtalanul kitágította a lehetőségek körét.

Mindamellett a cikk ebbe nem bonyolódott bele, de annyit sejteni engedett, hogy a báj-
gúnár (ez a csúfnév valahogy rajtaragadt az illetőn, akinek valódi nevét akkor természete-
sen még nem hozták nyilvánosságra) talán valami bizalmasan privát (vagy egyenesen túl-
zottan is állami) okból igyekezett a 17. emeletre, melynek külön fekete gyűrűvel körül-
vett, 17-es nyomógombja ujjlenyomat-olvasóval volt ellátva, ekként tartva vissza az illeték-
telen látogatókat az intim szférától. És mivel a beléptetési rendszer elfogadta a parancsot, 
a vérrel szennyezett arcú férfi mutatóujja nyilvánvalóan rendelkezett megfelelő hozzáfé-
réssel. Eddig a blogbejegyzés.

– Ez felháborító ! – kiáltotta kórusban a kormányhoz (és részben a fővárosi vezetéshez) 
a végkimerülésig lojális média (egyes vidéki elemzők szavával élve : a cselédsajtó), amikor 
az imént ismertetett riport megjelent. És lett légyen bármennyire is felháborító, az tagad-
hatatlan, hogy a cikk már az élesítése utáni első órákban majdnem százezer piros keresz-
tecskét, azaz úgynevezett kedvelést produkált.                     

(Folytatjuk)

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.
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