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K o m P o l T h y  Z s i g m o n d k i s r e g é n y

PANNON 
PESTIS

Kettő
– Igen ? Felháborító ? – kérdezte erre Kandra Kiss Tamás, a valamikori híres, de a nagy-
közönségnél immár kissé feledésbe ment, pontosabban : oda kényszerített író, költő, mű-
fordító és esszéista a Hajnalcsillag kávéházban, mely onnan kapta nevét, hogy többnyi-
re csak hajnalban zárt be, de nem teljesen önszántából. Nem kellett beavatottnak lenni, 
hogy az ember tudja, a pitymallatba nyúló nyitvatartási időnek akadt valami egészen pró-
zai oka, nevezetesen az, hogy a Gyóntatásügyi Minisztérium világi szakosztályának vizsgá-
lóbiztosai többnyire minden harmadik délelőtt hatóságilag megtiltották a kocsma továb-
bi üzemeltetését, de aztán még aznap délután hatóságilag mégis engedélyezték, és a két 
intézkedést közti holtidő miatt keletkezett jelentős bevételkiesést a  jobbára hajnalra ki-
tolt zárórával próbálták kompenzálni a vendéglő tulajdonosai, három, szerfölött színesen 
öltözködő fiatalember. A „gyónügyiek” (ahogy a vidékiek és a főváros keresztyén-nihilis-
ta elemei nevezték őket) általában tiltott irodalmat kerestek itt reggelente ; legkivált ter-
mészetesen George Goldstein : A szeretet : gyűlölet (Love is Hate) című szélsőségesen pan-
nonellenes gyűlöletpamfletjét akarták lefoglalni, de ebből se magyarul, se angolul, se né-
metül, se oroszul, se japánul, se héberül egyetlen példányt sem találtak soha ; a szarkasz-
tikus vélemények szerint leginkább azért, mert ilyen könyv soha nem is létezett. Sőt, vol-
tak, akik odáig mentek, hogy voltaképpen maga Goldmann vagy Goldweiss sem létezik. 
Mindez a Hőn Szeretet Párt kitalációja, hogy ürügye legyen a harcra és a Befejezetlen For-
radalom folytonos fenntartására.

– Amíg létezik ellenség – mondogatta gyakran a kocsma másik híressége, Zsámbéki Zsig-
mond, a tanítványai által körülrajongott ZséZsé, a tanszéke megszüntetése miatt kény-
szernyugdíjazott kultúrantropológus –, addig befejezetlen a forradalom. Ellenség pedig 
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mindig létezik, hiszen bármikor teremthető. És meg is teremtették mindig. Most éppen 
Goldhuber személyében, pontosabban : fantomképében. Hogy az úgynevezett parlamen-
ti ellenzéket is ők teremtették és teremtik újra, nagyjából félévente, annál mi sem termé-
szetesebb. Ha valaki veszi a fáradságot és a ritka, de azért mégis létező parlamenti napo-
kon felkeresi kora reggel a valamikori Országház épületének környékét, és beáll az egyko-
ri Néprajzi Múzeum árkádjai alá, akkor megbámulhatja, hogyan gyülekeznek ott, amo-
lyan ingyen levesre várakozó nincstelenekként az ellenzéki frakciók napidíjas képviselői, 
és hogyan várják idegesen cigizve a keresztyén-parlamentarista kormányzat által bérelt és 
üzemeltetett, belül sokféle, ámde merőben funkcionális kényelemmel felszerelt szolgálati 
kamionokat. Amikor aztán három hatalmas autó alakjában begördül a „Mobil Parlament” 
(a harmadik a mesés svéd asztalt kínáló büfékocsi szerepkörét tölti be ; ide járnak ebédel-
ni, kávézni, és különféle nejlonzacskókban hazalopni a finom falatokat, amit a személy-
zet persze tisztán lát, de nem titkolt megvetéssel huny szemet fölötte), eldobják cigaret-
táikat, felkapaszkodnak a kocsikba, a sofőrök az ajtókat kívülről bereteszelik, és bent az-
tán a falra kifüggesztett ülésrendben meghatározott, névre szóló lecsapható asztalka és be-
leépített laptop várja őket, melyen online tartják a kapcsolatot a tisztelt házzal. Feladatuk 
mindössze annyi, hogy mindig és egyöntetűen a kormányzat vagy a Hőn Szeretet Párt ak-
tuális beterjesztése, törvényjavaslata ellen szavazzanak ; kivéve persze, ha nincs más direk-
tíva. Még a tartózkodás is tilos. Persze kockázat semmi, hiszen a Hőn Szeretet Párt négyö-
tödös többséggel rendelkezik.

Néha persze beépítenek valami élesnek tűnő, a pannon nézők érdeklődését pár órá-
ra, olykor néhány napra is felkeltő konfliktust a parlamenti teleregénybe ; például előírják 
a szövegkönyvben, hogy egy ellenzéki, lehetőleg az egyik csinos és némi színészi képessé-
gekkel is rendelkező képviselőnő, valami szélsőségesen pannonellenes, nem a szeretetben, 
hanem a gyűlöletben érdekelt, Goldstein törekvéseit támogató jelszót röptessen fel szá-
mítógépén ; aztán kiszabnak a szoknyás illetőre valami extrém magas pénzbírságot, melyet 
persze soha nem kell ténylegesen kifizetnie, és minden folyik tovább rendíthetetlenül. Ih-
letettebb pillanataikban egy-egy ellenzéki pártszakadást is beleköltenek a forgatókönyvbe 
az összeszokott teamben dolgozó szerzők, ilyenkor természetesen bónusz illeti a kreatív-
nak bizonyult csapatot. Lényeg, hogy látszólag mindig történjék valami, és hogy ne lan-
kadjon el túlzottan a cselekmény. Folytatása következik, ez a jelszó. Ezért nevezik ideig-
lenesnek a forradalom összes eddigi, szám szerint két befejezését. Ha nem félnének, hogy 
trockistáknak nevezik őket, permanens forradalomról beszélnének. De a befejezetlen talá-
lóbb jelző, hiszen ezzel elsüthetik a szlogent, hogy ugyanis a mi forradalmunk sosem lehet 
múlt időben. Ezért is hagyták eddig szinte teljesen érintetlenül a vidéket. Kényszernyug-
díjazásom után még én is simán kaptam volna tanszéket például Sopianae városában, de 
már untam a tanítást. A vidék még szabad. De ez nem mindig lesz így. Egyszer majd egy 
roppant, talán évekig is tartó hideg polgárháborúban bekebelezik az egészet. Még az is le-
het, hogy ez a járványszerűség remek ürügyet biztosít most nekik, és sürgősebbé teszi a dol-
got. És ki tudja, hogy heteken belül nem csap-e át forró, pannon-magyar polgárháborúba 
a konfliktus. Akkor aztán majd vérfagyasztóan kiderül, hogy mire jók ezek a pillanatnyilag 
üres és tökéletesen értelmetlennek látszó stadionok a város körül, és néhol már vidéken is.

Szóval Goldbaum olyan a hőn szeretett pártunknak, mint Voltaire-nél az Isten : ha nem 
lenne, ki kellene találni. És éppen ezt történt ! Ki van ez találva ! – kiáltott fel a három, sőt 
öt limonádé után is brillírozó, alkoholt csak kivételes esetekben fogyasztó eszmetörténész.

De lett légyen bármily szellemesdúsan epés a limonádézgató Zsámbéki, a fröccsös, oly-
kor pálinkás (anyagi okokból csak ritkán whiskys) Kandra Kiss mellett pusztán a másod-
hegedűs szerepét tölthette be. Kandra minden megpróbáltatása ellenére hihetetlenül tar-
totta magát, bár akadnak olyanok, akik szerint éppen a kivetettség éltette és sokszorozta 
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meg szellemi és testi erőit, melyeknek mintha mit sem ártott volna a rendszeres éjszakai 
alkoholizálás. Eddig megjelent könyveit nem zúzták be és semmiféle erőszakos tetteknek 
nem vetették alá, de könyvárusi forgalomban már nemigen terjesztették őket, ráadásul 
kivonták az egykor Erwin Szabó nevét viselő összes közkönyvtárból ; valamikori, a Louis 
Kossuthról elnevezett díját visszavonták, ami nem járt semmiféle anyagi hátránnyal, hi-
szen a kitüntetéssel járó pénzt az író gyakorlatilag fél év alatt elköltötte ; amúgy is csak rö-
högött az egészen és megrendelte hatodik fröccsét, hogy aztán nem kis számú hallgatósá-
gának rendszeresen felidézze ama napot, amikor átvette a jóval Befejezetlen Forradalom el-
ső ideiglenes befejezése előtt kapott kitüntetést, mely okirat alján állítólag ez volt olvasha-
tó kisbetűkkel szedve : „visszavonásig érvényes”.

– Hát egyszer eljött az idő, mes amis, amikor a kisbetűk felcseperedtek és nagybetű lett 
belőlük… De köpök rájuk – mondogatta, és rendelt egy újabb fehér fröccsöt.

Persze csak részben és óvatosan köpött, mert, ahogy pletykálják, az már komoly pénz-
ügyi nehézségeket okozott számára, hogy a kiadók és a még létező folyóiratok, újságok 
konokul visszautasították összes kéziratát ; ráadásul a hajdani, Michel Vörösmartyról el-
nevezett Művészeti Akadémiát is megszüntették (mivel „nem volt rá kimutatható gazda-
sági-társadalmi, valamint keresztyén-esztétikai igény”…), amelynek tagjaként rendszeres 
havi apanázst élvezett, mely simán fedezte a rezsijét, ami nem volt magas, hiszen megrög-
zött agglegényként mindig egyedül élt.

Kandra Kiss valahogy mégis a felszínen tartotta magát, legkivált a még most is rend-
szeresnek mondható vidéki és külföldi publikációi révén ; utóbbiak közül igen komoly 
visszhangot keltett, a Nyugat-Németországban névtelenül megjelent Mein Kulturkampf 
című szatirikus esszé, amelyet mind náci, mind antináci, mind liberális, mind illiberális, 
mind konzervatív, mind neokonzervatív, mind pannon, mind ellenpannon körökben utál-
tak és vitattak, de közben persze a példányszám egyre nőtt, és ezzel a jogdíj is. Ugyanak-
kor a kötet csak kétes vagy suttogó dicsőséget hozott állítólagos szerzőjének, hiszen ano-
nim jelent meg, azaz nem teljesen, mert egész pontosan ez állt a szerző helyén : Von einem 
Ungarn. Ami egyértelműen Stefan Széchenyi névtelenül kiadott pamfletjére utalt ; köztu-
dott, hogy az Ein Blick ugyanezzel a szerzői névvel („írta egy magyar ember”) jelent meg 
1859-ben, Londonban.

És Kandra ugyanúgy tagadott, mint hajdan a nemes gróf. Kijelentette például, hogy 
nem is tud németül. Ami nevetséges volt, hiszen ifjúkorában őt tartották az egyik legragyo-
góbb német fordítónak. Másrészt persze elképzelhető, hogy ilyen szintű szöveget egyedül 
nem tudott volna németül létrehozni, vagyis a könyv részben fordítás lehetett, és Kandra 
eredetileg magyarul írta a gúnyrajzot. De akkor ki lehetett a fordító ? Erre sem volt vá-
lasz. Kandra egyszer, nyilván szándékosan kivárva, hogy éppen telt ház legyen az asztalá-
nál és az egész kocsmában, odafordult Zsámbékihez és azt mondta, szinte kiabálva : „Azt 
beszélik, én írtam ezt a szatírát. Marhaság. Ilyen ostoba címmel…, ugyan, kérem. Viszont 
eszembe jutott, hogy mennyire irigylem a maga anyanyelvű német tudását, persze úgy 
nem nehéz, ha valaki, mint maga, majdnem húsz évet él Némethonban és minden roko-
na német. Ha manapság tényleg írnék egy német könyvet, biztos igénybe venném a ma-
ga segítségét”. Erre Zsámbéki nem szólt egy szót sem, csak mosolygott sejtelmesen. Mire 
természetesen rögtön elterjedt a város bizonyos köreiben, hogy ZséZsé volt a fordító, és 
részben a szerző is, ráadásul kiterjedt német kapcsolataival a publikálás fő szervezője. De 
ezt még a Főalamizsnás Hivatal sem volt képes vagy inkább nem is akart bebizonyítani ; 
tartottak két, amolyan tessék-lássék házmotozást Kandránál, egyet Zsámbékinál, és ezzel 
ad acta tették az ügyet, ha ugyan volt ügy egyáltalán. Noha, és ebben is a legnagyobb ma-
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gyart utánozta vagy inkább parodizálta, Kandra levelet írt a létező összes hivatalnak, sőt 
talán még az Első Demokratá-nak is, amelyben kérte, hogy vizsgálják ki az ügyét, és tisz-
tázzák, valamint mentsék fel az őt ért hamis vádak alól. De erre már csak legyintett, és ál-
lítólag jót röhögött az Országos Főalamizsnás is, és kijelentette egy Goldschwarz által fi-
nanszírozott honlapon : „Szólásszabadság van, irodalmi ügyekkel mi nem foglalkozunk. 
Külhoniakkal meg pláne nem”.

Ám ha tényleg ő volt a szerző, akkor ez jó pár ezer márkát jelentett vagy jelenthetett 
Kandrának, melyet nem a Befejezetlen Forradalom második ideiglenes befejezése előtt még 
megszokottnak számító banki átutalással, hanem a legendák szerint egy Nyugat-Német-
országban honos, onnan rendszeresen ki-beutazó régi famulusa (egyben talán fordítója ?) 
révén vett kézbe, hiszen ő maga, mivel a Gyónásügyi Hivatal Szakrális Osztálya által elren-
delt lakhelyelhagyási tilalom alatt állt, nem utazhatott, így a kiadója állítólagos meghívá-
sának se tudott eleget tenni, akik nagyszabású, fél Nyugat-Németországon átívelő és nyil-
ván remekül jövedelmező előadás-sorozatot terveztek vele.

A rossz nyelvek szerint mindezekből egy szó nem volt igaz ; Kandra maga találta ki és 
szabta ki magára a lakhelyelhagyási tilalmat, mivel idősen, külsőleg eléggé megkopva már 
esze ágában sem volt utazni, pláne nyilvános fellépéseken szerepelni, és ez remek ürügyet 
teremtett a meghívás elutasítására, nem is beszélve arról, hogy ezzel némileg a demokrata-
keresztyén rendszer túszának és mártírjának szerepében tetszeleghetett. (Másrészt az elő-
adás-sorozattal elismerte volna, hogy ő írta a Mein Kulturkampf-ot.) De az is lehet, mind-
ez csak ellenségeinek célzott pletykája volt.

Miként az is szándékolt legendagyártás lehetett, hogy Kandra besúgó, a Gyóntatásügyi 
Osztály, azon belül is a Szakrális Szakasz számára dolgozó, eléggé fényesen honorált spicli. 
Éppen ezért hagyják békén, mondták e pletyka hívei, éppen ezért engedhet meg magának 
bármit külföldi és vidéki publikációival, na, és persze a Hajnalcsillag belső termében, va-
lamint annak kertjében, a csodálatosan öreg gesztenyefa alatt zajló asztali beszélgetéseivel. 
Hagyják, hadd jártassa a pofáját, megéri nekik, ha havonta dalol egyet gyónásügyi kihall-
gatásnak álcázva. Ugyanakkor tény, hogy soha senkinek nem esett bántódása a Kandra-
asztal törzsvendégei közül. Szóval e téren szintén sötétben tapogatózott mindenki. De – 
teszik fel gyakran a szónoki kérdést Kandra Kiss feltétlen hívei – nem éppen ez a keresz-
tyén-revolucionista kormányzat célja ? !

A valószínűsített nyugatnémet bevételhez képest inkább megtisztelő zsebpénznek szá-
mított a dekonspirálódott értelmiségieket, mindenekelőtt művészeket támogató, és noha 
álkeresztyénnek nyilvánított, de azért mégis eltűrt segélyszervezet, vagyis a Szellemi Bitang-
kassza révén befolyt apanázsa, melynek inkognitóban maradt befizetői között akadtak olyan, 
főként fiatalabb, a keresztyén-parlamentarista kormányzat által nemcsak tűrt, de sokszoro-
san támogatott szerzők is, akik ekként voltaképpen a saját zsebükből rótták le hódolatukat 
az általuk mélyen tisztelt mesternek, aki természetesen semmit sem tudott (vagy eljátszot-
ta, hogy nem tud) a több tenyéren átment kétezresekről. Ráadásul Kandra Kiss félelme-
tes vonzerőt jelentett a Hajnalcsillagban, sokan csakis miatta tértek be ide ; törzsasztalánál, 
a belső teremben, jó időben pedig a hatalmas gesztenyefa alatt valóságos tömegek koptat-
ták a székeket, és ezért a vezetőség 12 százalékos kedvezményt adott összes fogyasztásaira.

Vagyis Kandra Kiss élt, nagyon is, pláne, hogy ennyire élni hagyták. Háztartása is rend-
ben volt ; erről a társaságában mindig felbukkanó bölcsészlányok, kezdő vagy már haladó 
költőnők, olykor a férjüktől ideiglenesen megszökött prosztó asszonyok gondoskodtak, 
és ama nyugalomról szintén, mely a délelőtti, tökéletesen alkoholmentesen végzett iro-
dalmi munkásságához kellett. Mindig volt tiszta alsóneműje, mindig akadt meleg ebéd-
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je, és ennyi neki tökéletesen elégnek bizonyult, hiszen egész életében nemigen akart mást, 
mint írni. És ha az éppen aktuális „ki-bejáró nővel” (Zsámbéki Zsigmond szava ez) testi 
kapcsolatba is lépett, azt a törzsasztal tagjai abból tudták meg rögtön, hogy innentől el-
hagyta a tegezést, és magázódni kezdett az illető hölggyel. Megjegyzendő : Palánkay Klá-
rával az első pillanattól kezdve magázódott.

– Igen ? Ez felháborító ? – tette fel most immár másodszor is a kérdést éjjel 11 tájban, be-
lekortyolt a fröccsébe, és némi hatásszünet után így folytatta. – És mi a felháborító, höl-
gyeim és uraim ? Csak nem az, hogy a cikkben leírt, és eléggé hitelesnek látszó események 
csak három hónappal a lezajlásuk után kerültek nyilvánosságra ? Január helyett március-
ban ? Nem vagyunk rá méltók, hogy tájékoztassanak minket ? Ha így gondolják, akkor ez 
valóban felháborító ! És akkor jogos a fővárosi és a vele részben szövetséges, keresztyén-for-
radalmár kormányzati sajtó felhorgadása.

– De gyanítjuk, hogy nem ez áll felháborodásuk hátterében… – jelentette ki somolyog-
va egy divatosan borostás fiatalember, aki egy esszé- és egy verseskötete (és titokban a Szel-
lemi Bitangkasszába befizetett kétezresei) miatt már úgy érezte, eljátszhatja némileg a vég-
szavazó epizodista szerepét Kandra Kiss híres monológjaiban. Hogy mennyire tévedett, azt 
nem csak a költő megsemmisítő pillantása adta tudtára, hanem az asztalnál ülő közönség 
megrökönyödött búgása is. Mindamellett Kandra megkönyörült az általa „meggyőzően 
képességes esszéistának, de megkapóan tehetségtelen költőnek” tartott ifjún, és így foly-
tatta egy korty szóda felhajtása után :

– Gyanítjuk, gyanítjuk… Jól mondod, Ádám fiam. De ha nem ez, akkor mi a felhábo-
rító ? Csak nem az, hogy a szcéna másik női szereplője, a voltaképpeni koronatanú nyom 
nélkül eltűnt, miután beült, és ahogy a Jelenései Könyvében említi János, úgyszólván elra-
gadtatott a Szakrális Gyónásügyi Biztos metálfényezett, 120 paripaerős, sportcélú haszonjár-
művével, de nem lélekben, mint Patmosz szigetéről a nevezett János, hanem sajnos nagyon 
is testben, ráadásul oly mértékben, hogy azóta senki se látta, családja végleg lemondott ró-
la. Ha ezt nevezik felháborítónak, akkor közel tapicskolnak az igazsághoz. De feltehetően 
nem ezt nevezik, mondom én, mielőtt ismét közbeszólnál, fiam – szólt Kandra Kiss, és kor-
tyolt ismét egy takarékosat, mivel hosszabb monológjai alatt óvatosan bánt az alkohollal.

Ráadásul ezúttal ott ült az asztalnál alig pár hete szerzett barátja, Adorján doktor, és hát 
egy orvos, ráadásul boncnok és törvényszéki orvosszakértő jelenlétében úgy érezte, hogy 
valamiként kötelező, ha némi önmérsékletet tanúsít. Még fokozottabban így volt az olyan 
estéken, és ilyen volt a mostani is, amikor Adorján doktor anyja, a fehér kontyos és lánc-
dohányos Emma asszony ugyancsak megjelent a körben, aki iránt Kandra az első másod-
perctől fogva rendkívüli rokonszenvet érzett. Ráadásul voltaképpen az anya volt az, aki 
a Hajnalcsillag-ot felfedezte Adorján számára, és bevezette ekként a Kandra-asztal körébe.

Hogy ez hogyan történt, azt Adorján doktornak a birtokunkba került naplójából tud-
hatjuk meg. Most ebből idézünk, mielőtt folytatnánk e meleg tavaszi este és éjszaka ese-
ményeinek ismertetését.

Amióta azonnali hatállyal visszavezényeltek a fővárosba, elhatároztam, hogy naplót vezetek, 
hogy miért, arról csak sejtelmem van, hiszen nem vagyok íróember. De olyan élményekkel szem-
besülök, szembesülünk most már nem is naponta, hanem szinte percente, hogy azok megörö-
kítése bizonyos fokig kötelező. Ezt sejtem.

Ilyen, mindenképpen feljegyzésre kötelező élmény kínált a visszautazásom előtti reggel. A fő-
városból küldött autó 10 órára jelezte érkezését ; nem kellett korán kelnem. De fél nyolc tájban 
mégis felébresztettek azok a harsány gyerekhangok, amelyek az ablakon át áradtak be a lakás-
ba. Kinéztem, és a következő látvány fogadott : egy kisebb csapat, nagyjából tíz vagy tizenkét 
gyerek állt az ablakom alatti kis, kellemes fákkal övezett téren, és egy 14 év körüli srácra figyelt, 
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aki egyértelműen a vezérnek látszott közülük, és úgy magyarázott, mint egy színházi rendező : 
– De Petikém, fogd már fel, hogy nem a jobb lábbal kell dobbantani ! Vedd már észre, öcsém, 
hogy a dolog mindig egyformán megy. Koreográfia, ha már hallottál ilyesmiről. Előrenyújtott 
jobb kar, hadonászás, aztán hebegés és dadogás, végül kettős dobbantás a BAL lábbal. És az-
tán összeesés, de ez már szabadon választott. Felőlem eshetsz hanyatt is, de zuhanhatsz előre is, 
hasra vagy térdre, ha neked az jobban tetszik. Csak halj meg valahogy, aranyapám. De lényeg 
a lényeg, hogy JOBB a kar és BAL a láb ! ! Mondd utánam, öcsém : JOBB a kar és BAL a láb ! 
Úgy, rendben. Na, vegyük még egyszer.

Erre felsorakozott egymás mellé az összes gyerek, és eljátszották az ide, vidékre is megérkező, 
persze nem a maga valójában, hanem csak híresztelésekben, a fővárosból írt postai levelekben, 
telefonbeszélgetésekben lefestett járványszerű halált. Itt, a provinciákban még szerencsére nem 
halt meg senki. Hogy miért, azt voltaképpen senki nem értette, én sem. Persze azt sem értet-
tem, mi folyik a fővárosban. Orvosi magyarázat nem volt.

És a rendező srác felkiáltására : „ÉÉÉÉS indul !”, a gyerekek most ezt játszották el : azaz 
egyszerre előreléptek, jobbjukat kinyújtották az előttük álló, a teljesen profi rendezőként visel-
kedő srác felé, a szívére mutattak, aztán mindegyikük dadogni, hebegni kezdett, végül a bal 
lábukkal két erőset dobbantottak, és aztán elzuhantak, és mindenféle vonaglások, túljátszott 
kínok közt kiszenvedtek. Senki sem hibázott. A fülekből kilövellő véres habot persze már nem 
tudták megmutatni.

De a jelenet így is hatásos volt, egészen beleborzongtam. Másrészt meg birizgált valami fu-
ra nevetési inger.

– És most a másikat ! – mondta a kis rendező, és ami ekkor következett, az valahogy min-
den képzeletemen túltett. Ismét felsorakoztak a srácok, de ezúttal nem zárt alakzatban, hanem 
lazán és eléggé távol egymástól. A rendező tapsolt, mire az egész csapat amolyan sétát imitált, 
célszerűtlen lődörgést a városban. Ám hirtelen az egyik fiú előrelépett, rámutatott valamelyik 
társára, és elkezdte megcsinálni a szokásos menetet, hadonászott, dobbantott, ahogy kell. De 
még mielőtt összerogyott volna, előlépett egy másik kissrác, ő is rámutatott valakire, belekezdett 
a hadonászásba, végül dobbantott, de ő sem fejezhette be, mert egymás után léptek elő a fiúk, 
rámutogattak egymásra, dobbantottak és szenvedtek ki teátrálisan, és a végén ott hevert mind 
a 12 vagy 13 tetem a földön. Szóval az eredetileg magányos halál most egyfajta tömeges pár-
bajjá alakult. Meghökkentett a rendezőnek készülő fiú képzelőereje. Vad, elfajzott, ám ugyan-
akkor teljesen logikus volt, amit kitalált.

– Jól van, srácok, most végre jól lement. Ráadásul mind a kettő – mondta végül a fiú. –Es-
te itt találkozunk, és bemutatjuk a  csajoknak az egészet. Szerintem összepisálják magukat 
a gyönyörtől – jelentette ki röhögve, azzal a csapat felkerekedett és elindult az iskola irányába.

A kétórás autóúton a sofőr (vidéken az ilyen alakot egyszerűen „gyorsparaszt”-nak nevezik) 
csukaként hallgatott, persze tilos szóba elegyednie az olyan bizalmas küldetésben járó figurák-
kal, mint én voltam ekkor sajnos.

És miközben az elsuhanó fákat bámultam, képtelen voltam szabadulni a gyerekek előadá-
sától. Eszembe jutott, mi lenne, ha a valóság másolná a művészetet, és a mindeddig magányos 
elhullások tényleg tömegesek lennének egy napon, azaz előfordulna olyasmi, hogy egyszerre tíz 
vagy tizenöt ember mutogat és pusztul el egyetlen helyszínen. Megjelent a szemeim előtt a har-
minc fülkagylóból szinte egyidejűleg kifröccsenő habos vérsugár, a vele telespriccelt arcok, és 
majdnem rosszul lettem az autó hátsó ülésén.

Köszönhetően a Gyóntatásügyi Hivatal által kiállított menetlevélnek, az átkelés a határon 
zökkenőmentesen ment, noha rengetegen várakoztak, nagy tömeg torlódott fel mindkét olda-
lon, mivel nemcsak a főváros, de két napja a vidék is részben lezárta, vagy erősebben ellenőriz-
te a határait, amivel csak azt érték el, hogy megnőtt a zöldhatárokon a forgalom, és az em-
bercsempészek egyre gazdagabbak lettek. Valahogy úgy éreztem, most szakad végleg két rész-
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re az ország. De rosszabb esetben akár nyolc részre is. Hiszen kölcsönös vádakkal illették egy-
mást : a vidék azzal, hogy a főváros ide, a tökéletesen fertőzésmentes megyékbe akarja telepíte-
ni a járványt, míg a főváros, ha nem is nyíltan, de azt érzékeltette a sajtója révén, hogy esetleg 
éppenséggel a vidékről beutazók hozták fővárosunkba a dögvészt. Talán külhoni megrendelésre.

Kísérteties városba érkeztem, melyet bambán legelésző betoncsordaként vett körül az utób-
bi években épített stadionok tömege. Noha alig múlt dél, és a tavaszi szellő igencsak barátságo-
san lengedezett, az utcák szinte teljesen kihaltan hevertek előttünk. Csend volt az összes kerü-
letben, mármint akkor, amikor éppen nem üvöltöttek minden irányból a különféle hangolá-
sú szirénák. És persze láttam véres fülű hullákat is heverni a belvárosba bevezető úton. A vá-
rosom így fogadott.

Otthon persze anyám fogadott, és amikor megláttam, döbbenten tapasztaltam, hogy noha 
vidéken sok tekintetben jobban ment sorom, mint idehaza, mennyire hiányzott már most is 
okosan csillogó hófehér kontya, no meg a szájában örökösen ott füstölgő cigi. mennyire hiány-
zott a megtörhetetlen bohémsága, pimasz humora.

És alighogy lepakoltam, máris az asztalon párállott a hamisítatlan Kaiserschmarrn, amely-
nek receptjét még egyetemista korában tanulta Wienben.

De a gyerekek játéka egyre ott zakatolt az agyamban, és ebéd után el is meséltem anyám-
nak, aki így reagált : – Félelmetes. És valahogy groteszk egyben. Nem tudok mit mondani. De 
egy biztos, ezt azonnal el kell mesélned Kandra Kissnek.

És amikor megkérdeztem, kiről van szó, ismét rágyújtott, és ezt felelte : – Kiváló költő, re-
gényíró és esszéista, egyebek mellett a természetesen Kossuth Lajosról, nem pedig Louis Kossuth-
ról elnevezett díj birtokosa. Még akkor ismertem meg a nevét, amikor a kényszernyugdíjazásom 
előtt kiselejtezték a könyveit a könyvtárból. Na, szóval. Pár hete éppen a hajdani Rumbach Se-
bestyén utcai zsinagóga táján sétáltam, eljutottam egészen a Klauzál térig, amikor zivatar tá-
madt, nem volt nálam ernyő, ezért bemenekültem egy kívülről egészen a Befejezetlen Forra-
dalom előtti hangulatot árasztó kiskocsmába, kávéházba, ahogy tetszik. Nekem tetszett, fiam, 
ennyit mondhatok. És képzelheted az örömömet, amikor belülről sem okozott csalódást. Ké-
nyelmes székek, fotelek, régimódi, intarziás asztalok, könyvespolcok mindenütt, roskadásig meg-
rakva, plusz vágni lehetett a dohányfüstöt, itt nem törődtek a dohányzási tilalommal. És kép-
zelheted, mit éreztem, amikor a belső teremben felfedeztem egy pianínót is. Három elég csinos, 
ránézésre egyértelműen homokos fiatalember a tulajdonos, akik feltehetően iróniából tették ki 
a falra az Első Demokrata és az Első Keresztyén idealizált és rettentően színes olajportréját, 
melyet, mint később megtudtam, egy szintén buzi festőművész barátjuk pingált a mindenütt 
látható fényképek alapján. Ez is rokonszenves volt, meg a hely neve is : Hajnalcsillag. Zsúfo-
lásig megtelt mindkét terem, és amikor tanácstalanul néztem körül, az egyik hatalmas asztal-
nál, mely voltaképpen, mint kiderült, három egybetolt asztalból állt, némi sugdolózás után 
felállt egy göndör fekete sörényt viselő, barna bőrű, meggyajkú lány, odalépett hozzám, és így 
szólt : – Palánkay Klára vagyok, engedje meg, hogy tolmácsoljam, Kandra Kiss Tamás meghí-
vását. Kérem, foglaljon helyet körünkben, amíg felszabadul egy asztal – azzal karon fogott, és 
odavezetett a költő törzshelyéhez. A köteteiben látott fényképek alapján persze azonnal felis-
mertem, középtermetű, vidám arcú és kaján szemű figura, amolyan kobold vagy inkább troll, 
ahogy manapság mondják. Felállt, és meghajolt : – Bocsásson meg, asszonyom, a tolakodásért, 
de vakítóan monarchikus kontyának, valamint vikingkék szemének képtelen voltam ellenáll-
ni. És nem nézhetem, hogy nincs hova leülnie. Kérem, ideiglenesen foglaljon helyet nálunk.

Erre azt feleltem, hogy örömmel, ez a hely amúgy is a kedvenc magyar íróm, Krúdy Gyu-
la hangulatait idézi.

– Magyar ? Szóval nem pannon ? Gyula ? És nem Jules vagy Julius ? – kérdezte Kandra.
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– Persze, hogy nem – vágtam rá. – Ahogy a díj neve sem Ludwig Kossuth …
Ezen jóízűen röhögött : – Üljön le körünkben. Az eső majd eláll. Meghívhatom egy italra ?
Gondoltam megtréfálom, és ennyit mondtam. : – Bien sûr. Un verre du champagne. Mumm, 

Cordon Rouge, naturellement. Molnár Ferenc kedvenc pezsgője. – Ettől egy kissé megrökönyödött, 
de aztán elnevette magát, és azt mondta, ilyen minőséggel aligha szolgálnak e helyen, de mele-
gen, pontosabban : jéghidegen ajánlja a Krummbacher pezsgőt, nem magyar, hanem mélypan-
non, de véletlenül jó. Sőt, fogcsikorgatva bár, de el kell ismernem, remek. Amiben igaza is lett.

Nem untatlak tovább, ott ragadtam, csodásan sikerült este volt, bevallom, még odaültem 
a pianínóhoz is, és eljátszottam nekik pár számot, tudod, amiket te is szeretsz : „Mi muzsikus 
lelkek, mi bohém fiúk”. Ilyeneket. Meg Kandra külön kérésére, hogy „Mások vittek rossz utak-
ra engem…” Odaállt a zongora mellé, és velem együtt dúdolta a számot. A rögtönzött műso-
runkat a „Dalolva szép az élet” előadásával zártuk. Nagy sikerünk volt, na. Klára hozott ha-
za taxival, és már az eső is elállt. Szóval ez volt a Kandra Kiss Tamás, és a jó idő miatt nyil-
ván már e kert is megnyílt, középen a hatalmas gesztenyefával. Szerintem el kell mesélned ne-
ki a gyerekek színházát. Rögtön ma este, hiszen a mai napod még szabad. Meg nem ártana 
megünnepelni a megérkezésedet sem. Bár itt már minden ünnep beszart… – azzal lemondó-
an legyintett és elnyomta a cigijét.

Eddig tartott anyám elbeszélése, én meg roppantul megörültem, hogy a távollétem miatt ér-
zett magányossága eszerint elmúlt, vagy legalább enyhült, és kissé újból az a régi lány és fiatal-
asszony volt, aki Bécsben és Pesten a tanulmányai mellett tényleg dizőzként tartotta el magát 
pár kávéházban. És hát persze érdekelt Kandra Kiss alakja is, bár eddig egy sort sem olvastam 
tőle, de anyám ítéletében mindig megbíztam.

Aznap este valóban megismerkedtünk, és noha később a kórházakban rengeteg dolgom akadt, 
elkezdtem járni a kávéházba, olykor már délelőttönként is. Ott kezdtem el ezt a naplót, mi-
közben érdeklődéssel figyeltem, ahogy a gyónügyiek átlapozzák polcon álló köteteket. Egyszer 
igazoltattak is, de amikor meglátták, hogy a Keresztyén-egészségvédő Központ kórboncno-
ki papírját, jó munkát kívántak, és sietve távoztak. Aznap délelőtt nem zárták be a kocsmát. 
A fiúk nagyon hálásak voltak, kaptam egy gratis teát.

És most itt ül negyedik, ezúttal Prince of Wales teája mellett Adorján doktor, és azt hall-
ja, hogy Kandra Kiss immár harmadszor is felteszi a kérdést :

– Igen ? Ez felháborító ? Mi felháborító, kedves asztaltársaim ? Ha arra gondolt a vidék 
által joggal cselédsajtónak nevezett úgynevezett média, hogy a Hőn Szeretet Párt tagjainak 
egy része külön kis kasztot alkot a kormányon belül, mely ráadásul az igen csípős Intim 
Platform nevet viseli, akkor az tényleg felháborító. Továbbá az is, hogy eddig mit sem tud-
tunk arról, hogy ilyesmi egyáltalán létezik. Igaz, még most sem tudjuk teljes bizonyosság-
gal. Nos, ez valóban felháborító, de minden okom megvan rá, hogy feltételezzem, nem 
erre gondoltak felháborodásukban az úgynevezett zsurnaliszták.

– Hanem inkább arra – szólt közbe ismét az Ádámnak keresztelt ifjú – hogy a Goldfass 
zsoldjában álló blogban elég kétértelműen fejtegetések kerültek elő arról, hogy valamifé-
le közös szexuális abberáció, feltehetően a keresztyén körökben újabban erősen népszerű 
pedofília fűzi oly szorosra az Intim Platform tagjainak dac- és védszövetségét.

A társaság felszisszent, de Kandra úgy tett, mintha a mondat el sem hangzott volna, fel-
emelte kezét, és Adorján doktor felé fordult : – De hogyan fogadják vidéken ezeket a hí-
reket ? És egyáltalán, mi van vidéken ? Mi az, ami ott felháborító ? Tudja, lakhelyelhagyá-
si tilalom alatt állok, így aztán… Kandra szinte tapinthatóan hagyta lógni a három pon-
tot a levegőben.
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Három
És mintha csak erre a csendre vártak volna, kintről most irtózatos erővel vijjogtak fel a men-
tők, a rendőrök, továbbá a tűzoltók és talán a katasztrófavédelem szirénái is, de ezen már 
nemigen akadt fel senki.

Hiszen egyre csak döglöttek továbbra is az emberek.
Most éppen egy „megaluxi” kocsmában, az egykori vigalmi negyedben, a hajdani Ope-

rettszínház, még korábban a Somossy Orfeum helyén, ahol a Keresztyén Vértanúk Éjszaká-
ja című rendezvénysorozat záróeseménye zajlott ; sokak rosszallására, mi több írásban vagy 
videóban közzétett tiltakozására, amelyekben egyenesen blaszfémiának, sőt a magyar em-
berek érzelmei kigúnyolásának nevezték a tömeges elhalálozások idejére bejelentett, fest-
ményaukciókkal, színházi előadásokkal, nomád divatbemutatóval, nyilas versennyel és ut-
cai lovasrohammal egybekötött mulatságot. Végül az Ökumenikus Rendezvényiroda még-
is kiadta az engedélyeket, bírva persze a Főalamizsnás Osztály Szakrális Szakasz-ának leg-
alább hallgatólagos egyetértését, mondván : „éppen a nehéz napokban kelletik némi vidám-
ság, egyébként is a befolyt bevételt a járvány-árvák javára fogják fordítani”. Amire persze 
a Goldbauer milliárdjai révén könnyen gúnyolódó csőcseléksajtó a  szokásos rikácsolás-
ba kezdett : „Nehéz napok ? Vagyis a fővárosi kormányzat egyes elemei amolyan hosszúra 
nyílt és a szokásosnál kissé kínosabb menstruációnak tekintik a minket brutális erővel és 
szívóssággal sújtó tömeges elhalálozást, melyet hosszú hallgatás és mellébeszélés után esze-
rint végre már ők is hajlandók járványnak elismerni, hiszen, egyébként dicséretes módon, 
az ún. járvány-árváknak ajánlják fel a bekasszírozott összegeket. Utóbbival csak egy a baj, 
az ugyanis, hogy valójában kivitelezhetetlen. Mint köztudott, az ún. dobbantós járvány 
egyik legdicstelenebb mellékjelensége, hogy az elhullottak hozzátartozói közül egyetlen, 
ismételjük, egyetlenegy fiú, lány, unoka, szülő vagy dédszülő sem akadt, aki hajlandó lett 
volna hivatalosan azonosítani elhunyt rokonát. Simán megtagadták őket, ráhagyva ekként 
minden áldozatot a tömeges hullakamrák jeges csendjére, továbbá az állam kasszáját terhe-
lő eltemetésre. Így aztán jogilag nincs is kinek kézbesíteni az esetlegesen befolyt összeget. 
Szóval álszent rizsázás helyett célszerűbb lenne azt a temetkezési költségekre felajánlani.”

Nos, az említett mulatóban rendezett eseménysorozat utolsó éjszakáján éppen betolták 
az étterem közepére a hatemeletes vértanú-tortát, és ennek hírére még a hiányos öltözetű, 
vadállatian magas sarkú tipegőket viselő inspiráló nők is előbújtak a szigorúan zárt, csak 
pupillaszkennerrel megközelíthető szeparékból, ahol aranybarna hasukról nemrég még 
kokaint legeltettek a keresztyén-pannon influencerek, bloggerek, vloggerek, slammerek, 
rapperek hadával, akik zömét feltehetően az Intim Platform bizalmi emberei közt tartot-
tak számon azok, akiknek volt hozzáférésük a szenzitív adatokhoz. És már éppen felvá-
gásra emelkedett az Év őskeresztyén cukrásza címet pár hónapja elnyert férfiú ötcsillagos 
mesterkése, amikor az egyik ismert tévés személyiség, (élénkvörös zakó, bokában szűkü-
lő, hínárzöld nadrág, kunkori orrú török hárempapucs) előrelépett, jobb karját kinyúj-
totta, egyenesen a tortára mutatott, dadogni kezdett, szája mássalhangzó-sorozatokat lőtt 
a hátsó fal irányába, amelyen az Első Demokrata és az Első Keresztyén nagyméretű fényké-
pe lógott nemzetiszínű fémkeretben, golyóálló üveg mögött ; aztán persze megadta magát 
a valami magasabb erő által megírt táncrendnek ; bal lábával két erőset dobbantott, elő-
rezuhant, fejjel bele a különféle gyümölcsökkel megtömött óriássüteménybe, és füléből 
nyilván kilövellett az obligát véres hab, de ezt nem lehetett észlelni, mivel a vérsugár kép-
telen volt áttörni a masszán, nyilván elakadt valahol, és ott aztán szétáradt a vastag és sű-
rű krémben. A több hetes munkával létrehozott remekművét ekként szétrombolva látó 
mestercukrász agyában egy pillantás alatt a téboly vert tanyát, és a „lássuk, uramisten, mi-
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re megyünk ketten !” mondás jegyében belemarkolt a tortába, hatalmas darabokat tömött 
a szájába, utána pedig késével további cafatokat hasított le és elkezdte őket szerteszét do-
bálni a teremben, odarohant a vendégekhez és saját kezűleg tömte a masszát a szájukba, 
miközben azt üvöltve, hogy „egyétek és vegyétek, ez az én testem !”

Kitört a pánik, pofonok csattantak, öklök lendültek ütésre, a díszvendégek csordája és 
a személyzet egymást taposta menekülőben ; poharak, tányérok röpködtek mindenfelé ; va-
laki előkapott egy pezsgőspalackot és módszeresen letaglózott vele minden szembejövőt ; 
a berohanó biztonsági őrök gumibotokkal és gázpisztollyal próbálták fenntartani a rendet, 
de voltaképpen azt sem tudták, ki vagy mi ellen hadakoznak ; a padló vérben, tortakrémben, 
húslevesben és sörrel kevert borban úszott ; végül egy valódi pisztolylövés is eldördült, és 
a ki tudja, honnan érkező golyó halálra sebezte a késével eszelősen hadonászó sütőmestert, 
aki tántorgott egy ideig, aztán borotvaéles fegyverével belezuhant egy arra rohanó idősebb 
asszony hasába, és akaratlanul is kibelezte őt, hogy aztán ő maga is kiadja lelkét a száján 
némi csokoládémaszattal. Ezt látva, az egyébként is talán valami keresztyén partydrog ha-
tása alatt álló sztárhajszobrász felugrott az egyik asztal tetejére, onnan a levegőbe szökkent, 
és magára, valamint a teremre rántotta a sok száz apró kristályból összerakott antik csillárt.

Az már „csak hab volt a tortán” (ahogy egy magát különösen szellemesnek vélő anti-
demokrata blog írta), hogy az enteriőrnek ünnepélyes hangulatot kölcsönző díszgyertyák 
felborultak, az asztalterítők lángra kaptak, hogy végül a tűz martalékává váljon szinte az 
egész ruhatár és a fél konyha, továbbá szénné égjen legalább három, külön erre az alka-
lomra varratott tüllszoknyában, továbbá nemzeti pruszlikban, busókalapban és türknek 
mondott báli csizmában parádézó alamizsnásfeleség, hogy a füstmérgezésben megfulladt 
férjekről, szeretőkről, stricikről már szó se essék szó – zárta éjszakai, és aztán folyamato-
san frissített tudósítását az a féktelen keresztyéngyűlölettel átitatott honlap, melyet már 
nem egyszer idéztünk e lapokon.

A kiérkező hullaszállítók egyes források szerint tizenhárom vagy tizennyolc tetemet rak-
tak be az autóikba, míg a feltehetően Goldsteig által fizetett kisújságírók üzemi lapjai egye-
nesen huszonkilenc, esetleg harmincnégy holttestről beszéltek, de abban minden tudósítás 
megegyezett, hogy a mentőknek legalább hat tucatnyi sebesültet kellett sürgősen ellátniuk, 
köztük állítólag négy vagy hat kisgyermeket, lánykákat és fiúcskákat egyaránt, akik tépett 
ruhában, félmeztelenül, hullarészegen tántorogtak elő a mondén szeparékból, és akiknél 
borzalmas sebesüléseket regisztráltak az intim testtájakon, különösen az ánuszuk környé-
kén, ám ezek az orvosok szerint semmiféle összefüggésben nem álltak sem a tűzzel, sem 
a verekedéssel. Hogy mivel vagy inkább kikkel álltak összefüggésben, arra még célozgat-
ni se nagyon mert a sajtó. És azt is csak a leggátlástalanabb, a gyűlöletpropagandában ér-
dekelt fake news-üzem tette közzé, hogy mekkora volt a mentősök és később a hullaszállí-
tók megdöbbenése, amikor az egyik szerfölött inspiráló nő pompásan feszes seggét díszí-
tő tetoválást szigorúan szakmai okokból szemügyre vették ; a bal farpofán állítólag ez állt : 
Love, míg a jobbon ez villogott vörös betűkkel : Hate.

Négy
– Igen – kapcsolódott be váratlanul a beszélgetésbe Palánkay Klára, amikor nagyjából el-
csitult a vigalmi negyed felől érkező szirénahangok süvöltése. – Szeretnénk, kedves dok-
tor, ha megosztaná velünk élményeit. Orvosként, maga nyilván egészen más szemmel né-
zi ezt az egészet. Mi, bölcsészek, kissé talán életidegenek vagyunk.
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– Talán igen – válaszolta Adorján. – Viszont biztos jobban bánnak a szavakkal, mint én. 
Bár bevallom, amióta hazatértem a tanulmányutamról, naplót vezetek. Nyilván sután. És 
hát szónoknak se vagyok nevezhető.

– Voltaképpen miféle tanulmányút volt ez ? – kérdezte Zsámbéki Zsigmond, aki ma ki-
vételesen áttért a vörösborra. – Persze ha valamiféle államtitokról vagy bizalmas gyónügyi 
dologról van szó, akkor nyugodtan tagadja meg a választ.

– Hát nem államtitok, de talán nem is teljesen a nyilvánosságra tartozó ügyben jártam. 
De bizonyos részleteket talán megoszthatok az asztaltársasággal. Mint maguk közül is so-
kan tudják, a kórboncnokság mellett igazságügyi orvosszakértőként is tevékenykedem, és, 
bár nem mondhatom magam zöldfülűnek e téren, mi tagadás, azért akadtak komoly hi-
ányosságaim.

– Kitalálhatom, hogy melyik volt az a terület ? – kérdezte most kérdezés nélkül Ádám, 
aki egész este pusztán egy üveg szénsavmentes ásványvizet szopogatott. – Szerintem…

Ekkor Kandra Kiss szerfölött fenyegetően emelte fel ujját, de ugyanakkor Emma asz-
szony is felemelte a cigijét : – Ugyan kérem, Tamás, hagyja már kicsit érvényesülni a fiút. 
– Mire Kandra, mindenki meglepetésére, hang nélkül visszavonult, de most már vadabb 
kortyokban hörpölte magába a fröccsét. Talán sejtette, hogy ma este nem mondhatja vé-
gig monológját, akkor meg nyugodtan vedelhet.

– Szerintem a válasz elég kézenfekvő. Mivel a fővárosban tilos és voltaképpen bűncselek-
ménynek számít az öngyilkosság, a doktor úrnak nyilván kevés ilyen esettel akadt dolga az 
elmúlt évtizedben. Vagyis az öngyilkosság volt az a bizonyos terület, ahol felkészületlennek, 
pontosabban tapasztalatlannak érezte magát, noha a törvényszéki orvostan mezején rop-
pant jelentőségű mozzanat, hogy képesek legyünk tisztán elkülöníteni a halál okát, kizár-
ni vagy egyenesen bizonyítani az önkezűséget, vagy éppen ellentétét, az idegenkezűséget. 
E téren Descartes tanácsát kell követni : clare et distincte, tisztán és elkülönítetten. És mivel 
vidéken, az ittenihez képest, mondhatni virágzik a szuicídium, nyilván oda kell menni, ha 
a természetével, az elkövetési módokkal, a modus vivendik-kel és egyebekkel mélyebben meg 
akar ismerkedni az ember – szólt Ádám, azzal ültében kecsesen meghajolt a társaság felé.

Az asztal másik végén Lívia, ez a gömbölyded, nagyon telt keblű, erősen vodkázó lány 
tapsolni kezdett, miközben epekedő pillantásokat vetett a fiúra. – Ugye igaza van ? Ugye 
kitalálta az Ádám ? Tud az Ádám, ugye ? ! – kiáltotta Adorján doktornak, aki válasz helyett 
csatlakozott a tapshoz, és ezt látva Palánkay Klára ugyancsak összeütötte párszor a tenye-
rét. De mindez alig hallatszott az ismét felvisítók szirénák miatt. És közben kiürült a kert 
is, a többi vendég sietve távozott, már csak a Kandra-asztal tartotta a frontot az éjszakában.

– Nos, igen, eltalálta – felelte Adorján doktor a később beállt, persze csak ideiglenes 
csendben. – Bár az talán ifjúi és szarkasztikus túlzás, hogy az öngyilkosság in floribus ál-
lapotban lenne a provinciákban. Ráadásul sokan hajlamosak egységes egészként kezelni 
a vidéket. Ám ez messze nincs így, és mivel fél év alatt beutaztam szinte az egész régiót, 
higgyék el, nem alaptalanul beszélek. gy van ez az öngyilkosság terén is. Van, ahol sok az 
eset, van, ahol kevesebb. Viszont az utóbbi időben mutatkozik ama jelenség, mely elég-
gé groteszk, de még inkább szomorú és aggasztó. Ezt ott úgy nevezik, hogy öngyilkosság-
turizmus. Gondolom, a szó önmagáért beszél – mondta Adorján, és ivott egy korty teát.

– Ha jól értem, azt akarja mondani, jó doktorom, hogy innen a fővárosból úgyszólván 
tömegek utaznak vidékre, hogy szabadon hódoljanak öngyilkossági szenvedélyüknek ? Ak-
kor ez már nem is annyira öngyilkosság, nem Selbstmord, hanem inkább szabadon válasz-
tott halál, melyet a német igen tömören képes kifejezni : Freitod. Remélem, jól mondom, 
kedves ZséZsé…, hiszen, mint tudják, csak közepesen tudok németül…
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– Ha nem is ennyire frivol módon, nagyjából ez a helyzet – mondta Adorján. – Szinte 
nem akadt hét, hogy ne találtak volna valamelyik szállodában vagy vendégházban egy fér-
fit vagy nőt, netán egy párt, többnyire idősebbeket, de fiatalokat is, akik alig pár napja ér-
keztek a fővárosunkból, és aztán véget vetettek életüknek. Méreggel, gyógyszerrel, akasz-
tással, olykor még pisztollyal is. Borotvával is, nem kérdés. Érdekes, de az ablakon való 
kiugrás volt a legritkább elkövetési mód, azaz a modus operandi, nem pedig modus vivendi, 
ahogy Ádám barátunk említette. Az mást jelent.

– Ó, basszus, igaza van – kiáltotta Ádám. – mennyire szégyellem magam ! Leszerepel-
tem, Lívia !

– Semmi baj, néha én is összekeverem… És ami feltűnően különös, hogy egyetlen ilyen 
öngyilkosnál sem találtunk búcsúlevelet. De visszatérve a megyék eltéréseire : a nyugati 
tartományokban például relatíve könnyen beszerezhető a mi kedves asztalnokunknak té-
vesen tulajdonított pamflet, amelyre itt délelőttönként oly megkapó lendülettel vadász-
nak a Gyónásügyi Osztály kiképzett szakemberei. Míg a keleti megyékben még csak nem 
is hallottak erről a könyvecskéről.

– Gott sei Dank ! – kiáltott fel Kandra Kiss, és diadalmasan nézett Palánkay Klárára, de 
a lány az asztalt bámulta mereven. Csak akkor nézett fel, amikor Adorján doktor folytatta.

– És ami ezzel talán összefügg, nem egységesen viszonyulnak a keresztyén-legitimista kor-
mányzathoz és a vele részben szövetséges fővárosi vezetéshez sem. Vannak, akik károsnak 
tartják a vidék elszakadását, és ezért örömmel csatlakoznának a fővároshoz, noha az elszige-
teltség kétségtelen anyagi hasznot, sőt egyenesen gazdasági felvirágzást jelent a provinciák-
nak, mivel szinte korlátlan piacot jelent nekik, hogy a főváros gyakorlatilag teljesen felfüg-
gesztette termelő tevékenységét. Szóval a gazdaság terén lehet virágzó állapotokról beszélni. 
Ám ennek ellenére sem szabad megkockáztatni, mondják sokan, hogy az ország két, netán 
még több részre szakadjon. És persze akadnak olyanok, akik még radikálisabban különülné-
nek el a jelenlegi alamizsnás szisztémától, ahogy ők nevezik. Ők azok, akik „határon inneni 
magyarok”-nak nevezik magukat, és soha nem használják magukra a pannon megnevezést. 
Ők azok, akik szinte égbekiáltó ellentmondást látnak a polgár-keresztyén rendszer ideoló-
giája és gyakorlata között, különös tekintettel a halálbüntetés visszaállítására a fővárosban. 
Arról nem beszélve, hogy itt az abortusz is tilos. Ami persze újabb turizmust generál vidéken.

– Hadd találja ki az Ádám, hogy mi ez az ellentmondás ! Lécci, lécci ! – esedezett az asz-
tal végéből Lívia, aki előtt már nem egy féldecis stampedli, hanem egy éppen most kinyi-
tott vodkásüveg állt, és ez már kezdett kissé kínos lenni a mondott Ádámnak is.

Viszont Adorján egyre inkább magára talált. Kandra is megérezte ezt, és halkan odaszólt 
ZséZsének és Klárának : „Hoppá, a doktor varázsolni kezd…Lássuk, mi tud.”

Adorján meg se hallotta, kezével gereblyéző mozdulatot tett, de közben ránézett az 
anyjára, akinek kontya halkan megbiccent : – Jöjjön ide, Lívia, üljön mellém. És hozza 
az üvegét is. Úgy. És most felszólítom Ádámot, mondja el, hol az ellentmondás. Töltsön 
neki, Lívia. Nos, Ádám ?

– Hát ez eléggé kézenfekvő. Plusz nem is én találtam ki. Ott a 6. parancsolat : Ne ölj ! Ez 
az egyik keresztyén alaptézis. Ezért tiltják az öngyilkosság mellett az abortuszt is. Viszont 
aki meg államilag vagy bárhogy megöl, azaz kivégeztet valakit, az vétkezik ellene. Az öl. 
Ez a másik tény. A kettő közt feloldhatatlan az ellentmondás. Ezt mindenki tudja. Ezért 
nem kellett volna idehívnia Líviát !

– Persze – lépett be a beszélgetésbe Zsámbéki. – Ez valóban triviális. Ugyanakkor…
– Ugyanakkor egy nagy lófaszt – állt fel vakváratlanul az asztaltól egy igen alacsony, na-

gyon göndör, nagyon fekete hajú, roppant eleven tekintetű, de már távolról sem ifjú, rá-
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nézésre nem sokkal 70 fölött járó férfi, aki a „68-as párizsi vegyész” becenéven került be 
az asztal legendáriumába, és aki felhajtva utolsó, talán hatodik calvadosát, komoly össze-
get dobott az asztalra, és így folytatta : – Ugyanakkor kinyalhatják az összes seggemet ez-
zel a langyos rizsájukkal. Pardonnez-moi. Itt ülök hetek óta, iszom, hallgatom a kibaszottul 
okos és faszfej beszélgetéseiteket. Itt ülök, mert nincs más. Elmúltam hetven, nincs vesz-
tenivalóm, végrendeletem világos és megtámadhatatlan. Szóval, ha adnátok egy vállról 
indítható rakétát, gond nélkül belőnék az egész éjjel kivilágított, a Gellérthegy gyomrá-
ba vájt ablakokba, ahol, mint valami luxusbarlangban, ez a keresztyén-nomád előember, 
ez a  soi-disant Első Demokrata lapul. Meg a vele szövetséges Első Keresztyén, aki lovagolhat 
reggeltől estig, szerintem nem is létezik, csak valami ócska klónja ennek a vödörnyi mo-
csoknak. Vagy egy svéd jávorszarvasnak. Hazánk döglik, kinyuvasztják, megalázzák, meg-
semmisítik, elvették már a múltunkat, a szobrainkat, az épületeinket, a művészeink ne-
vét, most elveszik a jövőt. Igaza van Goldsteinnek, ugye emlékeznek az eredeti mondásá-
ra : He who controls the past controls the future. He who controls the present controls the past. 
Aki ellenőrzi a jelent, az uralja a múltat. Ezt már megtették. De ezek a pannon-keresztyé-
nek most továbbléptek, és így módosították a szlogent, ha hallgatnak egy öreg kémikus-
ra : He who controls the present controls the Eternity. Aki uralja a jelent, az uralja az örökké-
valóságot is. Mert ezek, vallási alapon, erre rendezkedtek be. Az örök életre, as you like it.

Maguk meg közben verik a nyálukat. Ugyanakkor. Továbbá. Egyrészt-másrészt, meg 
végső soron, aztán végelemzésben. Na, ezt már láttam és hallottam Georg Lukács körében 
is. Annak legalább lett valami vége. Győztünk, basszátok meg, na, nem Georg miatt. És 
a nyakunkba hoztuk ezt a mostani mocskot, szintén nem Georg miatt, hanem önerőből. 
Vagyis végelemzésben vesztettünk. Megjött már a taxim ? Ezt még jegyezzék meg : Rien ne 
fait tant de mal dans le monde, qu’un mensonge qui resemble a la vérité ! Ilyen igazságokkal 
szédítik itt évek óta a népet. Amint látom, eredményesen ! – kiáltotta még hátra az asztal-
társaságnak, azzal becsapta a taxiajtót és elviharzott.

– Fordítsd már le, Lívia – mondta Ádám, mire az állítólag Párizsban született és tizen-
két évet ott is élt, és nemrég valami roppant örökséggel a fővárosba költözött lány habo-
zás nélkül hadarta : – Semmi sem olyan ártalmas, mint az a hazugság, amely igazságnak 
hazudja magát. – Mire Adorján anyja halkan megjegyezte : – Kicsit szabados, de végered-
ményben rendes.

– Éppen, mint én ! – visított fel boldogan Lívia. – Tele vagyok pénzzel, és rendesen szó-
rom. Ha lenne, kire – nézett rá rajongva Ádámra

– Ugyanakkor – mondta nagyon hangsúlyosan Zsámbéki, miközben félszemmel Kandrát 
leste – ez a francia mondat áll mottóként Széchenyi Ein Blick című kötetének élén is. -- 
Amúgy van valami igaza a pasasnak ezzel az örökkévalósággal.

Csend támadt. És amikor kiderült, hogy tartós lesz, és nem támad fel a szokásos vita, 
Zsámbéki fizetett és útnak indult, mások is felszedelőzködtek, a tulajdonosok bevonultak 
a belső terembe sakkozni, és már csak hatan maradtak az asztalnál : Kandra Kiss, Emma 
asszony, Palánkay Klára, Ádám, Lívia és Adorján doktor. Nyomott hangulatban bámult 
maga elé mindenki, és így voltaképpen jól jött a társaságnak, hogy ekkor ismét felvijjog-
tak a szirénák az utcán, de ezúttal a megszokottnál is rémisztőbb üvöltéssel.

Mint nem sokkal később kiderült, újabb két tűzoltóautó érkezett a volt orfeum helyén 
egyre ijesztőbb dühvel tomboló lángokhoz, melyeket egy pár perce bekövetkezett hatal-
mas robbanás valóságos tűztengerré változtatott. Az történt ugyanis, hogy az oltást vég-
ző egyik szakasz erős bajszú, majdnem kétméteres, többszörös hősként kitüntetett pa-
rancsnoka, aki vad, szinte követhetetlen tempóban dirigálta embereit, egyre izgatottabb 
lett, hirtelen tűzoltóbaltát ragadott, és ezzel a felkiáltással : „Nem bírom tovább ! Véget 
vetek neki !”, berohant a konyhába, és vadul csapkodni kezdett a fejszével, míg végül si-
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került szétrombolnia az elektromos szekrényt, amelyben elvágta a vezetékeket, így aztán 
rövidzárlat keletkezett, és a sötétbe borult termekben csak a felcsapó lángok fénye világí-
totta meg az irtóztató finálét : bajtársai kénytelenek voltak dermedten végignézni, ahogy 
parancsnokuk a fejére dönt egy üvegnyi étolajat, és azzal berohan egyenesen a tűz legiz-
zóbb fészkébe, hogy pillanatok alatt üvöltve szénné égjen, és önmaga élő fáklyájával vol-
taképpen a levegőbe röpítse az egész patinás mulatót. Így a kezdeti tíz vagy húsz halott-
ból a végére legalább hetven hulla lett. Mindezt egy nagyon kései vendég, az éppen az 
orfeum környéken dolgozó, már korosodó utcalány mesélte el a Hajnalcsillag darvadozó 
asztaltársaságának, aki meglátta a vendéglőből kiszűrődő fényt, és gondolta leöblíti egy 
fröccsel a szomszédos utcában szerzett kiábrándító élményeit. A történet végén pedig fel-
tette a kínzó kérdést : – Maguk szerint ez öngyilkosság volt ? Mármint, amit a parancs-
nok művelt ? De mi oka lett volna rá ? Azt mondják, tök normális volt még az elején, az-
tán szinte teljesen kivetkőzött magából. De így jár az, aki rossz helyen nyal és torkosko-
dik… Elit banda. Ihatok egy vodkát, picinyem ? – fordult oda Líviához, aki rögtön töl-
tött neki egy komoly adagot.

– Ezt hogy érti ? – neszelt fel Adorján doktor.
– Hát csak úgy, hogy csupa celebpicsa, luxuskurva. Mondjuk, tíz, na, jó, tizenöt éve 

még én is befértem volna…
– Szerintem a doktor úr nem erre gondolt – kapcsolódott be Kandra.
– Nem bizony. Hanem arra, amit a torkoskodásról mondott. Ki nyalakodott ? – kér-

dezte Adorján.
– Hát nálam sajna ma még senki, de azt beszélik a bajszos, kétméteres parancsnok be-

lenyalt az ünnepi tortába. Amibe belezuhant az a dobbantós fazon. Ott állt a rom, és az-
tán a parancsnok állítólag kikanalazott belőle egy emberes adagot. Nem mondom, ekko-
ra tűzben zabálni… Persze nyilván édesszájú volt. De előtte a később lelőtt cukrász szét-
dobálta dühében a tönkretett tortáját, és nyilván abból bezabáltak páran. Na, ennyike vol-
tam, kösz a piát meg a cigit – mondta, azzal felállt és ellibegett.

– Tényleg, maga szerint ez öngyilkosság volt ? – kérdezte Kandra Adorjánt. – Mert, ha 
az, akkor komoly büntetésre számíthat a derék tűzoltó.

– Mi ! ? Viccel ? ! – vágott közbe az egyre magabiztosabb Ádám. – Kap öt év felfüggesz-
tettet ? A távollétében ? In effigie, ahogy szaknyelven mondják ? !

– Maga, fiam, nem tudja, kikkel áll szemben. Például lefokozhatják utólag a parancs-
nokot. És akkor az özvegye, ha van, nézheti a nyugdíját. Vagy nem tekintik a saját halott-
juknak, pedig ez szinte automatikus lenne egy ilyen szervezetnél. Vagyis a temetését a csa-
ládnak kell állnia. Szóval nem gyerekjáték ez. Ráadásul a tettével több embert is megölt. 
Vagyis az esetleges öngyilkosság voltaképpen gyilkosság egyben, pannon-magyarán : a da-
liás parancsnok kétszeresen is büntethető. Kicsit olyan ez, mint az az orosz macska. Em-
lékeznek ? Írtak is róla a lapok. Borisz ? Vagy Szergej ?

– Igor – mondta Lívia. – Szegény ördög…
– Jó, legyen Igor. Mindegy. Aki valami újság szerint leugrott, és aztán közvetve, mint-

egy mandinerből megölt legalább hat vagy nyolc embert. Szóval, megkérdem ismét : ön-
gyilkosság volt ez ?

– Nem tudom – felelte a doktor. – Valami más aggaszt, ami persze összefügg ezzel. Ta-
lán éppen az szorongat, amit akaratlanul is felvetett. De korai még erről beszélni. Még vá-
rom a laboreredményeket.

– Miért nem kérdezik az Ádámot ? Doktorit írt a témából, Búcsúlevelek a regényben cím-
mel. Tényleg, Ádám, szerinted lehet egy állat öngyilkos ? Van ilyen regény ? – hadonászott 
Lívia, miközben dús keblei csak úgy fickándoztak a trikója alatt.

– Jó. Kérdezzük ! – törődött bele Kandra.
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– Köszönöm. Az a helyzet, hogy megint a hatodikparancsolatnál járunk. Szent Ágoston 
úgy érvelt, hogy az öngyilkosság ezzel, vagyis a Ne ölj ! parancsával szegül szembe, és ezért 
bűn voltaképpen. Ezt fogadja el a jelenlegi pannon-hibrid-keresztyén állam is.

– Jól mondod, Ádám – szállt ringbe most Palánkay Klára is. – De van itt egy másik Szent 
Ágoston-féle probléma is, amire még ZséZsé egyik régi előadásából emlékszem.

– Nyilván Sámson esetére gondolsz – vette fel rögtön a kesztyűt Ádám.
– Látják, hogy tud ? ! Látják ? ? -- kiabálta Lívia és bedobott még egy vodkát.
– Ne igyál már annyit… – mondta Ádám, de aztán a szereplésnek nem tudott ellen-

állni. – Ugye mindenki tudja, még maguk, ateisták is emlékeznek, hogy Sámson magára 
döntötte a templomot, és megölte a filiszteusokat, és ezzel a tömeggyilkossággal egyben 
öngyilkosságot is elkövetett. Vagy az öngyilkossággal tömeggyilkosságot. Mindegy. Ágos-
ton mindkettőt bűnnek tartotta. Ám ez esetben mégis felmenti Sámsont, aki nem vádol-
ható se gyilkossággal, se öngyilkossággal, mert a Szentlélek parancsára cselekedett. És ezt 
írja, fejből idézem, de remélem, pontosan : „nem gyilkol az, aki a parancsolónak engedel-
meskedik, amint a kard is csupán eszköz annak a kezében, aki használja”.

– Szóval akkor a parancsnok is amolyan Sámson lenne ?
– És az a szegény Igor nevű pára is ? – kérdezte Lívia.
– Hát azért azt nehezen hihetjük, hogy mindketten a Szentlélek parancsára cseleked-

tek…– kajánkodott Klára.
– A kandúr még csak hagyján, na de egy tűzoltóparancsnok… – csatlakozott Kandra. – 

Ki parancsol egy tűzoltóparancsnoknak ?
– Szóval a Szentlélek sem lehet ellenzékben ? – kérdezte Emma asszony szájsarkában 

egy újabb cigivel.
– Vagyis ekként Sámson lett volna az ótestamentumi 9/11… – fokozta tovább Kandra.
– Hát hülyéskedjenek csak, de a két eset szerintem valahogyan mégis összefügg ! – csat-

tant fel sértődötten Ádám.
– Nem alaptalan, amit mond. Mert a Szentlélek parancsán kívül, létezhet másféle, mond-

juk, egyfajta biológiai parancs is, és mindkét öngyilkos, állat és ember talán ennek hatá-
sa alatt állt. Talán. Még akad pár tisztázandó dolog. Legkivált az, milyen anyag a parancs 
hordozója – próbálta meg Adorján racionálisabb mederbe terelni a beszélgetést.

– Hát ez tiszta sor, nem ? Mindkét állat, vagyis na, szóval mindkét öngyilkos, aligha-
nem evett a fülekből kispriccelő véres habból. Igor feltehetően, viszont a parancsnok biz-
tosan – beszélt egyre nagyobb elánnal Ádám. – Lívia, ezt írd fel ! Még felhasználhatom va-
lahol. És akkor még nem is beszéltünk John Donne, a nagy angol költő elméletéről, aki 
szembeszállt Ágostonnal.

– Ismerem – mondta Klára. – A Biathanatos, vagyis az Erőszakos halál című esszé. Vet-
tük ZséZsé szemináriumán. Amúgy Borges is sokat ír róla…

– A Biathanatos ! Pontosan ! Borges is ! Persze ! – süvöltötte Ádám, aki szinte magánkí-
vül volt már ekkor. – Szent Ágoston számára Sámson Krisztus jelképe. Viszont Donne azt 
hangoztatja, hogy Krisztus ugyancsak öngyilkos lett ! Még mielőtt megalkotta volna a föld 
porából Ádámot, még mielőtt elválasztotta volna a mennybolt által a különféle vizeket, az 
Atya már tudta, hogy a Fiú kereszthalált hal majd, s eme eljövendő halál színpadának te-
remtette meg az eget és a földet. Krisztus önként ment a halálba, állítja Donne. Iszonyta-
tó az a kép, melyet istenről fest. Egy olyan isten képét rajzolja meg, aki azért teremti meg 
a világot, hogy vesztőhelyet teremtsen magának. Micsoda verstéma !

– Isten vagy ! – visított fel Lívia, átölelte a fiút, és csókokkal borította az arcát, homlo-
kát, miközben melltartót nem ismerő keblei szinte szétvetették a fekete trikóját. De Ádám 
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kitépte magát a szenvedélyes ölelésből, felpattant és határozott léptekkel elindult a kijárat 
felé. Szinte rohant, később inkább már csak ballagott, végül hirtelen megfordult, jobbját 
a társaság felé lökte, szájában összefüggéstelen hangzók vívtak egymással reménytelen csa-
tát, baljával kettőt toppantott, amikor Lívia felugrott, és odarohant volna hozzá, de Ador-
ján rávetette magát, lefogta : – Ne ! ! !

Így Lívia Adorján karjaiban vergődve és sikoltozva nézte, hogy Ádám térdre esik és 
meghal, miközben füleiből vékonyka sugárban, de azért mégis jól láthatóan lövell ki a ha-
bos vér a fűre.

– Anya, tartsd Líviát ! – adta ki a parancsot a doktor, aki már ott térdelt a halott srác 
mellett. – Klára, hozza ide a táskámat, kérem.

Aztán gumikesztyűt húzott, a táskából kémcsövet vett elő, egy spatulával és pipettával 
annyi habos vért kanalazott és csöpögtetett bele, amennyit csak lehetett, az üveget lezárta, 
és odanyújtotta Klárának, aki berakta a táskába. Végül Ádám füleit jó alaposan kitörölte 
steril csomagolású kendőkkel, és ezeket is berakta a kémcső mellé. Ekkor már Kandra és 
a két vendéglős srác is ott állt a hulla mellett. – Anya, kérlek, hozd ide a vodkát ! – szólt 
hátra ismét Adorján doktor. Aztán megfogta a palackot, a füvet, ahová a véres hab öm-
lött jól meglocsolta az alkohollal, és anyja öngyújtójával lángra lobbantotta a gyepet. Vé-
gül alaposan letaposta a talajt a kiégett fű körül.

– Miért csinálja ezt ? ! És miért nem engedett hozzá ?… – zokogta Lívia.
– Mert meg akarta akadályozni, hogy Ádám lefröcsköljön. És még azért is csinálja, te 

zakkant liba, hogy átverje a mentőket, akiket mindjárt kénytelen lesz kihívni. Azt akarja, 
hogy Ádámot ne sorolják be a dobbantós dögvész áldozatai közé. Szerintem ezt akarja, és 
köszönd majd meg neki – mondta Kandra.

– Így igaz – mondta Adorján. – Majd azt mondom, szívroham. Megszakadt a szíve. Ne-
kem el fogják hinni, és nekik is így a legegyszerűbb, ki se látnak a munkából. És azt aka-
rom, hogy Ádámnak tisztességes temetése legyen. Nem szeretném, ha a szülei megtagad-
nák az azonosítását. És azt se szeretném, ha az eset miatt netán bezárnánk a törzshelyün-
ket. Segítsen ! – szólt oda az egyik tulajdonosnak. – Kicsit húzzuk odább a testet, el az 
égésnyomoktól. Maga meg – mondta a másik fiúnak – gondoskodjon italról, kérem. Egy 
üveg vodkára a vendégeim. Menjenek, üljenek vissza az asztalhoz ! – azzal elővette a mo-
bilját, és hívta a mentőket.

Akik a törvényszéki orvos szavára perceken belül kiérkeztek, és persze minden aggály 
nélkül elhitték Adorján diagnózisát, aki meghagyta nekik, hogy a fiút szállítsák be az ő 
osztályára, a szülőket majd ő értesíti. Minden a doktor terve szerint zajlott.

Az asztalnál Kandra vette magához a palackot, mindenkinek megtöltötte a stampedli-
jét, aztán odahúzott még egy pohárkát, de azt csak félig öntötte fel, az asztal közepére ál-
lította, Emma asszony öngyújtójával meggyújtotta, aztán ennyit mondott : – Ádám. – Jelt 
adott, mindenki a szájához emelte a poharát, és egyetlen húzásra fenékig ürítette. Ádám 
mécsese kékes fényben pislákolt.

– Maga nálunk alszik, Lívia. Van még otthon egy palack rumom – jelentette ki Adorján 
anyja, mire a lány kétségbeesetten bólintott, és Emma vállába fúrta a fejét.

Megjöttek a taxik. Elindultak a kijárat felé, a menet élén Adorján és Kandra haladt, mö-
göttük a két nő támogatta az ájulás határán tántorgó Líviát.

Adorján halkan odaszólt Kandrának : – Nem is sejtettem, hogy ennyire szentimentá-
lis. – Csak ha van rá közönség. Maga viszont…, hát igen, minden elismerésem. De azért 
látom, hogy komolyan aggódik. Maga látja az összefüggést a macska és a parancsnok ha-
lála között.
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– Sejtek némi összefüggést, de remélem, tévedek. Mert, ha mégsem, akkor félő, hogy 
a vérbeli járvány csak most kezdődik. Vagy már folyik is, csak még nem tudunk róla.

– Adorján – mondta Kandra, és átölelte a barátja vállát. – Ha netán…, szóval, érti, ha 
én is…, ha úgy hozná az élet, ha úgy alakul, akkor ne hagyja cserben Klárát. És persze en-
gem sem. Mert ki tudja, mi leszek : az, aki fröcsköl, vagy az, akit lefröcskölnek.

– Remélem, egyik sem. De ne aggódjon. Ha kell, magukkal leszek. És ott lesz velünk 
anyám is. Hanem figyeljen, Kandra, nézzen csak hátra ! Ádám lelkecskéje még mindig az 
asztalon lobog.

Otthon Adorján azonnal a fürdőszobába ment, zuhanyozott, borotválkozott, aztán a cse-
lédszobában ágyazott meg magának, miközben anyja a doktor dolgozószobájában helyez-
te el Líviát. Nem kért több italt, a paplan alá fúrta fejét, és nemsokára elaludt. Emma leg-
alábbis így hitte.

A doktort szinte ájulásszerű álomba rántotta az eltelt nap rettentő súlya. De hajnal-
ban arra ébredt, hogy két kíváncsi kebel hajol az arca fölé, és valaki ezt suttogja a fülébe : 
– Kandra azt kérte, köszönjem meg. Merci pour tout. A magáé vagyok.

– Köszönöm – suttogta vissza Adorján, és noha úgy érezte, valami furcsa bűnt követ el, 
riadt örömmel ölelte magához hajnali vendége forrón lüktető testét.   

( 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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