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Öt
Amikor reggel Adorján kitámolygott a konyhába, az anyja ezt a levelet nyomta a kezébe : 
Merci pour tout. Visszamegyek Párizsba. Csordultig hála.

– Na, igen, hát hajnalban szinte tapinthatóan hangot adott a túlcsorduló hálájának. Szé-
dült tyúk. De azért édes lány… – nézett Adorján szemébe Emma asszony.

Mire a doktor csak hümmögött, és kiosont a fürdőszobába. Anyja szabados bohémsága 
mindig zavarba hozta. Adorjánnak még most is arcába kergeti a vért, ha eszébe jut a gye-
rekként véletlenül meghallott mondat, amit Martha Cseh, a bécsi Staatsoper kórusának 
tagja mondott Emmának : „Picinyem, még mindig olajat hugyoznak utánad a férfiak”.

Kései gyerek volt, Emma majdnem harmincévesen szülte, és soha nem mondta meg, 
ki az apja. Annyi volt mindössze bizonyos, hogy anyja hamuszőkén villogó apródfrizurá-
jával, metszően vikingkék szemével az egykori Buda-Pesten, Bécsben és aztán Párizsban 
eléggé libertinus életet élt.

– Minek apa ? Nincs jelentősége. Anya csak egy van. Nem vagyok elég neked ? – kér-
dezte sokszor Emma, amiből Adorján azt a következtetést is levonhatta, hogy az anyja se 
tudja pontosan, kitől fogant. Talán egy bécsi fizetőpincértől. De egy idő után ez már őt 
sem érdekelte.

Emma asszony a Befejezetlen Forradalom előtt francia és német szinkrontolmácsként 
dolgozott ; nem nélkülöztek, jó nevelést biztosított neki, jó egyetemekre járatta, legki-
vált külföldön. És amikor Adorján hazatért, és hamarosan kinevezték a Szent Vazul Kór-
ház vezető kórboncnokának, az anyja úgy érezte, kicsit megpihenhet. A tudatosan válasz-
tott könyvtárosság már a nyugalmat jelentette volna az im-
már erotikusan is némileg megszelídült nő számára. Egy 
ideig rendben zajlott minden. De aztán egy értekezleten 
a megfigyelőként megjelent Kerületi Szakrális Gyónásügyi 
Biztos-ban akaratlanul is felizzíthatott valami parazsat ; 
a férfi durva ajánlatot tett, amit Emma szó szerint kacag-
va utasított el, miközben a vágytól szinte dadogó plébá-
nos arcába fújta cigarettája füstjét, és ezt mondta : „Vallási 
ügyekben unmuzikális vagyok”. A vérig sértett papi hivatal-
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nok jelentésébe ekkor kerültek be a végzetes szavak : „a bibliotéka vezetőnője, bár szakma-
ilag kétségkívül felkészült, ámde túlzottan civil és frivol, olykor egyenesen szajhás, ráadá-
sul némileg idegenszívű modora miatt aligha alkalmas személy a hosszabb távú terveink 
megvalósításához”. Szóval kipenderítették onnan, de egy másik, egyébként szintén siker-
telen, ellenben nagyvonalú szakrális udvarlója kijárta, hogy egyéves fizetésének megfelelő 
végkielégítéssel mehessen nyugdíjba.

Adorján mindig igyekezett eltitkolni előtte erotikus életét. Eddig ez nagyjából sikerült. 
De hajnali sikoltozásával Lívia lebuktatta. Talán akaratlanul. Talán szándékosan. Mert hát, 
gondolta Adorján zuhanyozás közben, tényleg szédült egy tyúk ez.

A reggelihez már higgadtan ült le, egyenesen anyja kaján mosolya és cigifüstje mellé. És 
minden úgy festett, hogy sikerül némileg maguk mögött tudni az éjszaka megrázó esemé-
nyeit, amikor az egyik nagyjából független rádióban (Emma asszony nem tűrt meg tévét 
a házában) a többé-kevésbé eme tényeknek megfelelő jelentést olvasták fel :

„Az egyik hajnalig nyitva tartó, szélsőségesen értéknihilista vendégkörrel rendelkező ká-
véházból taxival távozó vendég a háza előtt fizetett, kiszállt az autóból, a kapu felé tartott, 
aztán váratlanul megfordult, visszalépett a vezető felőli oldalra, jobb karjával a sofőrre mu-
tatott, száját eltorzították az összetorlódott és értelmes szavakra összeállni képtelen hang-
zók, aztán bal lábával kettőt dobbantott, bezuhant a letekert ablakon, és a füléből kilö-
vellő véres habbal arcon fröcskölte a rémülettől moccanni sem tudó, mindössze huszonöt 
éves sofőrt, aki a kövezetre lökte a hullát, az arcát letörölte, és remegő kézzel, nagy sebes-
séggel elhajtott. Keringett egy ideig a városban, aztán úgy döntött, hazamegy, de kapott 
egy címet, és mivel kellett a pénz, odahajtott. Egy elegáns villa előtt két plébános (vagy 
annak öltözött férfi) fogadta, köztük aranyszőke kisfiú állt, akinek apró keze szinte elve-
szett a két keresztyén atléta vasmarkában.

Egy budai címet mondtak be, és a hátsó ülésen is szorosan fogták közre a riadt szemű 
kisfiút. A fedélzeti kamera felvételei szerint megállapítható, hogy a fiatal sofőr egyre zak-
latottabban pislogott hátra, és egyre gyorsabban és vadabbul hajtott, végül már száguldott 
a kihalt utcákon, aztán nagy ívben és szabálytalanul lekanyarodott az útról, és beüvöltöt-
te a diszpécsernek a mikrofonba : »Nem bírom tovább ! Véget vetek neki !«. És akkor aztán 
teljes sebességgel belerohant egy non-stop nyitva tartó templom húsz centi vastag ajtajá-
ba, melyet részben áttört, de messzire persze nem jutott, mivel a kapun annyira szétzúz-
ta maga és három utasa agyát és testét, hogy a tűzoltók csak feszítővágóval tudták a hul-
lákat a kocsironcsból kiszabadítani. A rendőrség és a Pannon Katasztrófavédelmi Osztály 
laikus részlege együttesen vizsgálja az esetet. A kisfiú kilétét egyelőre teljes homály fedi. 
A két pap vagy álpap személyazonosságát kiderítették, de nevüket a nyomozás érdekében 
nem hozzák nyilvánosságra.”

Megjött Adorjánért a vállalati kocsi. Bár alig volt autóforgalom, a közlekedés így is szin-
te lehetetlenné vált, mindenfelé szirénázó mentők, hullaszállítók, tűzoltók, ka taszt ró fa vé-
del mi sek száguldoztak vagy biztosították egy újabb halál helyszínét. Kihamvadt vagy ép-
pen nemrég fellobbant tüzek lobogtak mindenfelé. Szállt a pernye és a korom. A mellék-
utcákban, függőlegesen lebegő poloskarajoktól körülvéve, százrétű gyomrú hűtőkocsik áll-
tak, és a belőlük kiszivárgó rothadás bűze egy pillanatnyi kétséget sem hagyott, hogy mit 
rejt a rakterük. A hosszúra nyúlt úton Adorján átgondolhatta a rádióban hallott éjszakai 
történetet, aztán felidézett pár korábbi esetet, és már szinte fájdalmas kontúrokkal rajzo-
lódott ki előtte a dolog mintázata.

Talán még emlékszünk annak a bemenekültnek az esetére, melyet sokan az első láncszem-
nek tartottak az úgynevezett dobbantós halálok sorában. Nos, legalább félévvel azt köve-

tően, hogy a vidéki vagy ázsiai 
férfi habos, fülzsíros vé-
rével lespriccelte 
hígpannon 
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bajszát, az immár borotvált arcú fogolykísérő éppen feleségével sétált az egykori Lánchí-
don ; az asszony büszkén tolta a gyerekkocsit, melyben pár hónapja született kisfiuk gő-
gicsélt. Ám a fegyőr egyre izgatottabb lett, máskor büszke járása most szinte dadogott, és 
végsőkig felajzott, mintegy idegei csigájára húzott állapotában ezt üvöltötte bele az idil-
li alkonyatba : „Nem bírom tovább ! Véget vetek neki !” Azzal kiragadta a gyermeket a ko-
csiból, széles ívben áthajította a korláton, aztán ő is utána ugrott pöttömnyi trónörökö-
sének ; summa : alig félpercnyi különbséggel mindketten az alattuk éppen elúszó tutaj fe-

délzetére zuhantak és haltak ott szörnyűséges halált. Ráadásul a kor-
mányos, akinek fejére a nagytestű foglár zuhant, nem 

elég, hogy ugyancsak szörnyethalt, de kis-
sé félre is rántotta a kormányt ; éppen 

eléggé ahhoz, hogy a hajó mellett 
haladó motorcsónak vezető-
je megzavarodjon, kapkodni 
kezdjen, melynek eredmé-

nyeként teljes sebesség-
gel fölkente önmagát, vagyis 

a  Családügyi Hivatal egyik 
frissen kinevezett, középkorú 
és komoly szakmai kihívások 
előtt álló előadóját a  tutaj oldal-
falára. Mindezt pár hete olvasta Ador-
ján a vízi rendőrök jelentésében. Akik éppen ar-
ra jártak, így még sikerült kimenteniük a motorcsónak másik utasát, ezt a kirobbanóan fi-
atal, határozottan egy szépségápolási influencer benyomását keltő, szőkeparókás hölgyet, 
aki éppen egy falatnyi tangában lapozgatott különféle magazinokat a kabinban, amikor 
a karambol történt, ám a parányi sokkon kívül semmi testi baja nem esett, és mindössze 
ennyit mondott a jegyzőkönyv szerint : „anyám, borogass…”

És ha már félmeztelen hölgyekről esik szó, talán még emlékszünk arra a dekoratív fod-
rásznőre is, akire rázuhant Pista, a pompás úszómester, és aki ijedtében feltehetően le-
nyelt egy kis adagot a férfi füléből kirobbanó véres habból. Nos, az eset után jó pár hét-
tel, az asszony éppoly erős átalakuláson esett át, mint a krónikánkban már többször meg-
idézett Igor macska. A szomszédok és törzsvendégei beszámolója szerint hangulatváltozá-
sai szinte követhetetlenek lettek ; olykor olyan mélabú tört rá, hogy munka közben szin-
te megdermedt, lerakta az ollót vagy a fésűt, és kietlen, szívet tépően szomorú tekintettel 
bámult maga elé, és a műhelyt megtöltő piros pettyes poloskák tucatjaival sem törődött ; 
máskor szinte kicsattant az életörömtől, és noha nem táncolt a szekrények tetején, mint 
négylábú rokona a bajban, de mintegy tánclépésekben közlekedett, mókázott és kacagott 
órákon át, otthon, de a munkahelyén még a Három perc szeretet foglalkozásokon is. És 
amikor végül kénytelenek voltak felmondani neki, ki se lépett többé a lakásból, egy árva 
bugyiban vagy csupán egy lila fodrászkötényben, néha meg egyenesen anyaszült meztele-
nül hevert az ágyon vagy rohangált fel s alá a szobákban, néha a ház körfolyosóján, hogy 
a  férjének úgy kellett visszarángatni a  lakásba, ahol aztán leteperte és a hároméves kis-
lányuk szeme előtt durván magáévá tette sikoltozó és karmoló feleségét. Egy különösen 
meleg napon, idézte most fel Adorján magában a jelentést, (miközben körülöttük rikol-
toztak a mentők és sürgősségi hullaszállítók, és még araszolni is bajos volt a káoszban) az 
asszony ismét meztelenül cikázott egyik helyiségből a másikba ; egyszer felkapta és szen-
vedélyesen magához ölelte és puszilgatta, máskor hevesen ellökte magától az egészből mit 
sem értő kislányát, és amikor a férje rászólt, hogy „dugulj már el ribanc”, a fodrásznő egy 
rendkívül éles késsel tért vissza a konyhából, és elkezdte vele vagdosni a saját, igencsak jól 
ápolt testét. A férj persze megpróbálta lefogni, mire a nő szinte markolatig döfte szőrös 
mellkasába a pengét, felkapta a kislányát, és kirohant az erkélyre, ahol ezt üvöltötte az ég-
be vagy a semmibe : „Nem bírom tovább ! Véget vetek neki !” És hátán a kislányával leve-
tette magát a hatodik emeletről. De olyan szerencsétlen pillanatban, hogy nem közvetle-
nül a földbe csapódott, hanem egy éppen arra sétáló óvodás csoport kellős közepébe, így 
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önnön és kislánya halálába ragadott további négy gyermeket, valamint a rájuk felügyelő 
pannon-keresztyén apácát.

Mindezt a lakók és a késelést „a csodával határos módon túlélő” férj vallomásából tud-
ták meg a kiérkező mentők és rendőrök, akiknek a jelentése aztán Adorján asztalára került.

És Adorjánnak most, a vállalati autóban, a körülöttük megszakítás nélkül cikázó és szi-
rénázó tűzoltóautók és friss vért szállító mentőkocsik között, már a munkahelye közelében 
jut eszébe, hogy a fodrásznő pusztulásáról szóló akta legalább a nyolcvanadik volt az ilyen 
esetet bemutatók sorában, és három nappal ezelőtt landolt az asztalán. És jól tudta, hogy 
infektológus kollégája, Béládi majdnem százat kapott eddig. És különféle (többnyire szak-
rális) okokból hány esetről nem kaptak jelentést ! Vagyis a járványszerű és minden esetben 
mások halálával is járó öngyilkosságok száma egyre nőtt. Összefüggésben természetesen 
azzal, hogy az immár mindennaposnak nevezhető dobbantós kázusok száma ugyancsak 
emelkedett. Oly mértékben, hogy a hullák elhelyezése voltaképpen lehetetlenné vált ; már 
Adorján kórházában is szinte kicsordultak a teknőkből, hogy aztán hűtőkocsikban végezzék 

egy mellékutcában, mivel rokonaik, szeretteik nem voltak hajlandók azonosí-
tani és ekként eltemettetni őket. Két tömeges dögvész fu-

tott egy-
idejűleg, egymástól lát-
szólag függetlenül, de mégis szoros kapcsolatban. Vajon a vidéki kis srác megrendezte-e 
már a tömeghalállal járó öngyilkossági esetek egyikét, tette fel Adorján magának a kérdést, 
amikor végre behajtottak a kórháza kapuján. És a temetetlen holtak miatt egy harmadik 
járvány is fenyegetett, de ez már a liftben jutott Adorján eszébe.

A dolgozószobájában Geggesy Móric, egykori professzora várta. Ott volt már Béládi is.
– Nos, Adorján. Örülök, hogy ismét látom. Bár az alkalom a legkevésbé sem örömteli.
– Nem, professzor úr.
– Ne gatyázzunk, térjünk a tárgyra, hozzánk ez illik. Maga természetesen tudja, hogy 

ez micsoda, ugye ?
– Hát nagyjából megvannak a laboreredmények. De még várom a többit – felelte Ador-

ján.
– Nos, azok részben itt szunnyadnak a táskámban – mondta Geggesy.
– Meg az enyémben – kapcsolódott be Béládi.
– Persze ettől függetlenül is tisztában vagyok, hogy állunk – folytatta Geggesy. – Nincs 

szükségem bakteriológiai vizsgálatra, megvannak a magam tapasztalatai. Az első pillanat-
ban persze nem merik majd nevén nevezni. „Semmi pánikot, csak semmi pánikot !”, hör-
gi majd az összkeresztyén horda végtelenül demokratikusan. De csak vartyogjanak, attól 
még a dolog az, ami. Nos hát, Adorján, ne legyen rossz tanítványom, maga éppúgy tud-
ja, mint én, hogy ez micsoda.

Adorján elgondolkodott. Dolgozószobája ablakából a szemben levő hegy, vagyis inkább 
domb szépen zöldülő bokraira látott. Meg a sziklákba vájt, nevezetes ablaksorra, melynek 
feltehetően golyóálló üvegei mögött soha, még éjjel sem aludt ki a fény. És ekkor felvil-
lant képzeletében az immár halott párizsi vegyész alakja. Akit itt és most, a dolgozószobá-
jában gyászolt meg és temetett el véglegesen. De legalább Lívia megmenekült.

– Igen, professzor úr – mondta és elfordult az ablaktól –, szinte hihetetlen, de úgy lát-
szik, ez mégiscsak pestis. Béládi ?

– A habos vért minden esetben elkülönítettem, amikor lehetett, mert bizony nem min-
den esetben lehetett, és így bakteriológiai vizsgálatokat végeztem el, melyek eredménye-
ként nem nehéz felismerni a jellegzetes, az úgyszólván zömök, tagbaszakadt pestisbacilust 
– fejtegette a fiatal szakember. – A teljes kép érdekében azonban meg kell említenem, hogy 
a baktérium egészen sajátos módosulásai nem egyeznek a hagyományos leírással. Ez valami 
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más, valami specifikus eset. Valami elfajzás. Valami különlegesen alattomos dög. Amely tö-
kéletesen észrevétlenül és bármiféle előjel nélkül kitenyészti önmagát a fülekben, hogy az-
tán kilövelljen, és ily módon fertőzze tovább a környezetét, de már egy másik, az előzőtől 
gyökeresen eltérő halálnemmel, mely minden esetben roppant látványos szuicídiummal 

jár, de ez az elkövető életén kívül mások vesztét is követeli. A jegyzőkönyvek 
szerint ugyancsak minden esetben. Persze nem minden esetről tudunk.

Viszont ez a baktérium valami egészen felháborító ! Pimasz ! Nem 
sorolható be se az antiqua, sem az orientalis, sem a medievalis 

fajtába. Felfoghatatlan !
– Akkor már nem keltünk fel hiába – dörzsölte 
a kezét Geggesy. – Gazdagítottuk egy új fajtával 

a tudományt.
– De hát ez anomália ! – kiáltotta Béládi. – 

Ennek egyszerűen nem szabadna lennie !
– Erről kérdezze a halottakat, fiatal barátom 

– mondta Geggesy és belekortyolt a kávéjába. 
– Amúgy, ha nem tudná, minden be-

tegség ano-
mália. Nincs 
egy kis rum eb-
ben a kórházban ?

– Ráadásul két járvány 
egyszerre ! – nyomult tovább 
Béládi. – Egymást megtermékenyítő epi-
démiák. Ilyen még nem volt a történelemben. Ez egé-
szen unikális. Ezzel bekerülhetünk a Nature-be !

– A hullaházak tömve. Ne lelkesedjen már ennyire – intette le Adorján.
– Önbeporzás a fülben. Autogenetikus járvány – kuncogott Geggesy. – No, ez nem fog 

tetszeni a keresztyéneknek…
– De hiszen a professzor úr is keresztyén, nem ? – kérdezte Béládi. – Ma már nálunk 

mindenki az.
– Igen, fiam, az új besorolás szerint én is az vagyok. Egész pontosan : őskeresztyén. Az-

az egykori zsidó. De ettől persze még megmaradok zsidónak. Vagy megint az leszek hiva-
talosan is, ha úgy hozza a kedvük. És alamizsnaként majd utánam hajítják a zsidóságomat.

– Hát, ha már keresztyén – töprengett Béládi – akkor azt is mondhatjuk, hogy nem is 
autogenetikus, hanem sokkal inkább autokefál ez a járvány.

– Hoppá ! – kiáltott fel Geggesy. – Nem is tudtam, hogy magának humora is van !
– Szerzek rumot, professzor úr ! – mondta Béládi sugárzó arccal, és szinte kiszáguldott 

a szobából.
– Pannon pestis – mondta merev arccal Adorján. – Alattomos és gyáva, mert nem szem-

től szembe, hanem mintegy álarcok mögé rejtőzve, a mások kezével gyilkol. És folyton 
önmagát gerjeszti. És termeli újra.

– Igen – mondta Geggesy. – Sunyi és gyáva. Belterjes járvány. Endogám epidémia. Ön-
fertőző. De figyeljen, Adorján, nem gondolja, hogy éppen így, éppen ezzel a sunyi aljas-
sággal, ezzel az öngerjesztő és önfertőző gyűlölettel a miénk ? Velejéig a miénk.

Hat
És közben egyre pusztultak az emberek.

Elzuhantak az utcákon, tereken, színházakban és strandokon, éttermekben és könyv-
tárakban, vonaton és hajókon, mindenütt. Az este a vacsoraasztaltól a televíziót félszem-
mel figyelő fővárosi lakosok már fel se emelték fejüket a tányérjukból, ha újabb és újabb, 
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a korábbiaknál sokkal rémisztőbb számokat olvasott fel a bemondó, vagy legfeljebb any-
nyit tettek, hogy csatornát váltottak a távirányítóval, de akkor is megkapták a számokat, 
legfeljebb sokkal kisebbet vagy sokkal magasabbat az előzőnél, az adó szellemiségétől és 
érdekeitől függően.

Fővárosunk lakóinak ez a hangsúlyozott, szinte színpadias közönye nem volt ez egyéb, 
mint hárítás. Amolyan terelés. Hiszen valójában alig akadt olyan, aki ne gondolt volna je-
ges rémülettel arra a pillanatra, amikor valami magasabb erő arra készteti, hogy felálljon, 
mondjuk, egy Három perc szeretet foglalkozás kellős közepén, hadonászni kezdjen, bal lá-
bával kettőt dobbantson, hogy aztán holtan terüljön el a földön, miközben a füleiből ki-
röppenő véres habbal lefröcsköli az egyik szeretett szomszédját. De éppúgy rettegett attól 
a perctől is, amelyben nem ő fröcsköl le valakit, hanem őt spricceli le egy utastársa, tegyük 
fel, a villamoson, vagy egy másik vevő a piacon, miközben leértékelt csirkemellért áll sorba.

A tökéletes bizonytalanság megbénította az embereket. Mindenki figyelt, és próbálta va-
lami apró jelből kifürkészni, vagy inkább megsaccolni, hogy ki lesz a következő. A családta-
gok gyanakodva figyelték és kerülték egymást, és igyekeztek a lehető legtöbb időt maguk-
ban, lehetőleg valami zárt térben tölteni. Nem volt ritka eset, hogy egy férj vagy egy anya 
akár órákra is bezárkózott a fürdőszobába, így próbálva kijátszani a sorsot. Volt, aki a vécé-
ben aludt, mások a garázsban, de hát ez hosszabb távon persze tarthatatlan állapotnak bizo-
nyult. A munkahelyeken csend volt, mindenki csak a legszükségesebb szót váltotta kollégá-
jával, magába temetkezett az íróasztalánál vagy a munkapadnál, miközben valóságos mun-
kavégzésre képtelen volt. Noha biztosan még senki nem tudta, hogy a fröcskölés voltakép-
pen öl, hiszen az illetékes hatóságok mélyen hallgattak, és ki nem ejtették volna szájukon 
a járvány szót. És noha senki semmi biztosat nem tudott, azt valahogy mindenki sejtette, 
hogy jobb, ha elkerüli, hogy lefröcsköljék. De hogyan lehetett ezt elkerülni ? Hogyan le-

het védekezni ellene ? Tette fel szinte mindenki magának a kérdést, amikor kilépett 
az utcára. Nem sokan, de nem is nagyon kevesen amolyan arcvédő kendőt 

viseltek, de ez egyrészt nevetséges volt, másrészt nyilvánvalóan csak 
elégtelen és roppant kínos védelmet adhatott, különösen 

most, a nyár küszöbén, amikor szinte minden 
zugot megtöltöttek az egyéb-

ként tel-
jesen ártalmatlan, 
piros szoknyás poloskák.

Természetesen mindenkinek megfordult 
a fejében, hogy vidékre kellene menekülni, és ott bevárni, amíg a dög-
halál búcsút int a fővárosnak. És bár a közösségi munkásokon kívül (akik voltaképpen 
profitáltak a járványból, és a hullák eltakarításakor mindent magukhoz vettek ; az egyik 
Goldbrunner-blogban például azt adták hírük, hogy valamelyikük egy Audemars Piguet 
Royal Oak órával a csuklóján jelent meg az esti levesosztáson) majdnem mindenki fejében 
felmerült az ideiglenes átköltözés gondolata, ez valójában csak a tehetősebbek számára je-
lentett komolyan átgondolandó dilemmát ; a prolik nem rendelkeztek olyan tartalékok-
kal, melyek lehetővé tették volna egy másik élet berendezését.

Ráadásul azt sem lehetett tudni, mennyi ideig tart még az irtózat. És azt sem, hogy nem 
terjed-e át vidékre is. És azt sem tudta senki, hogyha vége lesz a vésznek, melyek lesznek 
annak csalhatatlan jelei. A jobb híján járványnak nevezett tömegpusztulás szinte macs ka-
pu ha tappancsokon osont be a városba és ütött benne tanyát, és hogy mivel állnak szem-
be, azt csak hetekkel a feltűnése után tudatosították magukban a lakosok ; ráadásul a fele-
lős személyektől, mondjuk, a különféle trükkökkel megválasztott képviselőktől sem kap-
tak semmiféle segítséget ; a keresztyén-tömegdemokratikus kormányzat a legvégső pillana-
tig hallgatott, vagy legfeljebb arra korlátozta tevékenységét, hogy cáfolta vagy relativizálta 
még a saját cselédsajtójában megjelent hírek nagy részét is, rémhíreknek vagy tudatos bul-
várkacsa-hápogásnak minősítve azokat.
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Ugyanakkor nem kétséges, hogy ők is csak emberek voltak, és ők, a hibrid-keresztyén 
vezetők is ugyanabban a rettegésben és tökéletes félhomályban éltek, mint az alárendelt-
jeik. Akár egy magas beosztású vagy még ennél is feljebb álló Szakrális Gyónásügyi Elő-
adó sem érezhette magát biztonságban, hiszen mi sem garantálta, hogy egy fontos bizott-
sági ülésen nem csap le rá a dögvész istene ; semmi sem biztosította, hogy nem ugrik fel 
a hivatalában, és nem fröcsköli tele vérrel a felettesét, netán beosztottját vagy a titkárnő-
jét, vagy titkárját, aki egyben a szeretője volt, mi sem természetesebb. És lett légyen bár-
milyen magas állami beosztásban, remek fizetéssel, mindenféle kedvezményekkel, mesés 
vállalati autóval, iszappakolás-bérlettel, kedvezményes Viagrával, és így tovább, még ő sem 
lehetett biztos abban, hogy amikor majd a hullaházban kihúzzák a tepsijét a hűtőkamrá-
ból, és felemelik az arcáról a leplet, az anyja, a felesége vagy lánya, vagy az unokája nem 
fordul-e el tőle, hogy aztán a hatósági személyek arcába mondja határozottan : „kétségkí-
vül hasonlít, de nem, ez nem az apám, nem a férjem, nem a gyermekem. Tolják vissza ! 
Még soha életemben nem láttam ezt az embert !”

Ez a közös rettegés persze eggyé kovácsolhatta volna a folyamatos szeretetkampány ré-
vén oly sok utálattal, legkivált az egymás iránti gyűlölettel eltelt lakosságot, de ez nem 
történt meg, hogy miért nem, az hosszabb elemzést igényelne, melyre azért sem vállalko-
zunk, mert azt reméljük, krónikánk egésze adja majd meg a választ.

És persze akadt pár mélyen vallásos, vagy csak felületesen istenhívő, de a megpróbálta-
tás idején, jobb híján az Úrhoz menekülő ember is, aki némileg metafizikus szemlélettel 
és valódi keresztény szeretettel mérlegelte a csapást.

Egy véletlenül a birtokunkba került napló tulajdonosa már majdnem elutazott, ami-
kor történt valami az üzletében vagy az életében, ami meggátolta ebben. Töprengései ta-
lán tanulságosak lehetnek :

Egyik reggel rádöbbentem, hogy ha valóban Isten akarja, hogy itt maradjak, Ő meg is tud őriz-
ni minden pusztulás és veszedelem közepette, ha viszont biztonságom és javaim érdekében meg-
próbálnék elmenekülni, semmibe venném azokat a sugalmakat, amelyekről úgy vélem, hogy 
Istentől erednek. Ami azt jelentené, hogy Isten elől futok, holott Isten ítélete az Ő akarata sze-
rint bárhol és bármikor utolérhet. E gondolatok miatt megváltoztattam korábbi elhatározáso-
mat, és úgy döntöttem, hogy sorsomat azon a helyen várom be, ahová Isten állított.

Gondolataimat előadtam a vállalati gyóntató atyának is, aki csak hümmögött, és azt mond-
ta, igen, ezek alapos megfontolások, de óva int attól, hogy beleessem a kálvini predesztinációs 
tanítás bűnébe. Ezt nemigen értettem, szóval csalódottan, azaz inkább tanácstalanul távoztam.

Később, már az esti magányomban, szokásos imámhoz készülődve elsősorban azt iparkod-
tam eldönteni, mit ír elő számomra a kötelesség ; felsoroltam az érveket, amelyek azt támogat-
ták, hogy költözzem vidékre, és szembeállítottam velük szilárd meggyőződésemet, hogy marad-
nom kell ; a foglalkozásom körülményeiből eredő nyilvánvaló kötelességeket ; a kellő gondosko-
dást értékeimről, amelyek megszabják társadalmi helyzetemet. Sorra vettem továbbá az inté-
seket, amelyeket az Ég küldött, mintegy utasított, hogy vállalnom kell a kockázatot. És az is 
eszembe jutott, ha az Ég, mondhatnám, sugalmazza, hogy itt maradjak, akkor jogosan felté-
telezhetem : a sugalmazás egyben ígéret arra, hogy életben maradok, ha engedelmeskedem. Ez 
utóbbi érvet meggyőzőnek véltem, és mindinkább eltökéltem magam a maradásra, noha a tö-
megesen megjelenő városi poloskák igencsak zavartak, és úgy hallani, vidéken egyetlen példá-
nyuk sem tűnt fel.

Eközben az előttem fekvő Bibliában lapozgattam, és az eddiginél is komolyabban tépelőd-
tem a kérdésen. És ekkor megállva a lapozgatásban, szemem a 91. zsoltárra tévedt, s ezt olvas-
tam : „Azt mondom az Úrnak : Én oltalmam, váram, Istenem ; ő benne bízom ! Mert ő szaba-

dít meg téged a madarászok tőrétől, a veszedelmes dögvésztől. 
Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen ol-

talmad ; pajzs és páncél az ő hűsége. Nem 
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félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal ; a dögvésztől, amely a homályban jár ; 
a döghaláltól, amely délben pusztít.”

Ebben a pillanatban végleg elhatároztam, hogy a szívemnek oly kedves fővárosomban mara-
dok, és a Mindenható oltalmára bízom magamat, Ha pedig méltatlannak tart oltalmára, akkor 
is az Ő kezében vagyok, és megkérdőjelezhetetlen joga, hogy tetszése szerint járjon el ügyemben.

Hét
Eljött persze a pillanat, amikor már vidékre menekülni sem lett egyszerű. Tudnunk kell, 
hogy már a dögvész előtt is részben zárva voltak a határok : a vidékről a fővárosba történő 
utazást voltaképpen nem korlátozta semmi, de fordítva már kicsit bonyolultabbnak bizo-
nyult. Mivel, amint már esett szó róla, a fővárosban bűncselekménynek számított az abor-
tusz és az öngyilkosság, számosan találtak végleges (öngyilkosság), vagy pedig ideiglenes 
(művi vetélés) asylumot vidéken. Mi sem természetesebb, hogy a Gyónásügyi Osztály egyik 
szekciója sem nézte ezt jó szemmel, és velük értett egyet a Pannon Családügyi Hivatal is, 
mondván : a pannon család az első. Ezért egy idő után bevezették a határsáv-engedély in-
tézményét, mely csak a határ melletti vékony, mintegy 10 kilométeres szakaszra biztosí-
tott tartózkodási lehetőséget a fővárosból odautazónak, és aztán minden esetben külön 
elbírálás tárgyát képezte maga a kiutazási engedély, mellyel beléphetett a pannon turista 
a magyar vidék területére. (A külföldiek, azaz a valóságos turisták mozgását értelemszerű-
en semmiféle módon nem gátolták. Igaz, a dögjárvány hivatalos elismerése és a részleges 
szükségállapot kihirdetése után már nem is jöttek a fővárosba külföldiek.) Nem volt ez 
útlevél a szó klasszikus értelmében, hiszen külhoni útlevéllel minden pannon-demokrata 
állampolgár rendelkezett, és bármikor elutazhatott vele New Yorkba vagy netán Kirgizisz-
tánba. De a belső határok valamiként mégis fennálltak, ráadásul olykor, a politikai hely-
zet változásaitól függően, a vidék (persze megyénként eltérően) is bekeményített és meg-
nehezítette a beáramló forgalmat ; egyszerűen sértődöttségből, vagy azért, mert demonst-
rálni akarták, hogy nem függenek az összkeresztyén-autokefál kormánytól, és nem hagy-
ják, hogy az Első Demokrata nevessen a végén.

Ilyen körülmények közt szinte magától értetődő, hogy a zöldhatárokon számos ember-
csempész banda dolgozott, de tevékenységüket nagyjából elnézték a határ mindkét olda-
lán, hiszen a korrupció nem ismer keresztyén határokat. Hogy számtalan esetben maguk 
a határőrök vállalták a csempészek szerepét, azt talán említenünk sem kell. De ezek még 
amolyan békebeli, kedélyesen romlott állapotok voltak. Ám a járvány kitörésekor a vidék 
szinte teljesen és egységesen lezárta a határait ; csak kivételes esetben engedélyezte a belé-
pést, jó okkal, mivel attól féltek, hogy a fővárosi kimenekülők, akiket ettől kezdve elősze-
retettel neveztek bemenekülőknek, behurcolják az epidémiát. Hogy ez aztán őrületes mér-
tékben kedvezett az ember- és élelmiszercsempészeknek, azt nyilván említenünk sem kell.

De ha valakinek végül sikerült bejutni egyedül vagy családjával, egyáltalán szeretteivel az 
egyik vidéki városba, ahol talált megfelelő szállást, lakhatást, netán valami munkát is, még 
akkor sem hajthatta békés nyugalomra esténként a fejét, ha arra gondolt, hogy mi történ-
het vajon otthon, mi lehet a házával, üzletével, barátaival, bizalmasaival, akik a városban 
rekedtek. Mert bizony nem ment mindig minden úgy, ahogy azt a kimenekültek elkép-
zelték ; hiába őrizték olykor kisebb magánhadseregek a Hőn Szeretet Párt arisztokráciájá-
nak ideiglenesen elárvult lakásait az újonnan kialakított, amolyan keleti basákhoz illő lakó-
parkokban, vagy a valamikori Rózsadombon és Pasaréten a külföldre üldözött 
tulajdonosoktól elkobzott villákban, valami gond mindig akadt.
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Egyrészt az őrző-védő egyesületekben nem lehetett maradéktalanul megbízni. Tagjaik 
közt mindig akadt valaki, akinek megtetszett a vidékre távozott házigazda egyik cipője vagy 
kasmírpulóvere, melyeket aztán kiemelt a szekrényből ; de akadt olyan is, aki az asszony 
bugyijai közt válogatott, hogy aztán megajándékozza vele éppen aktuális szeretőjét, netán 
feleségét vagy a bulizós korba lépett lányát. Ezek persze jelentéktelen bűnök voltak, a „jut 
is, marad is” jegyében, és tény, hogy maradt is bőven a roskadásig telezsúfolt szekrények-
ben. Viszont a következő eset már kívül esett a szóra sem érdemes túlkapások halmazán.

Történt, hogy az egyik biztonsági szolgálat főnöke szerfölött elirigyelte a rá és csapatára 
bízott ház berendezését, tágas szobáit, panorámáját, azaz nagyjából az egészet. Gondolta, 
miért is ne lehetne itt rendezni egy jópofa bulit, ha már úgyis üresen és kihasználatlanul 
áll, elvégre mi, prolik is jól érezhetjük magunkat egyszer, nem ? Pláne, ha senkinek sem 
ártunk vele. Pláne, ha testi épségünk kockáztatásával ügyelünk arra, hogy lába ne kell-
jen semminek, és ha véget ér ez a rémálom, és mire vidéki kiküldetéséből hazatér a gazda, 
mindent vagy majdnem mindent úgy találjon, ahogy azt ránk bízta. Pláne, ha ennek ér-
dekében a pincékben és a sufnikban alszunk, nyomorúságos körülmények között, nincs 
egy rendes takarónk, hetek óta összegányolt asztalokon eszünk rendelt pizzát, és egyálta-
lán. Pláne, ha a ház minimum százötven méterre esik a legközelebbi szomszédtól, így az-
tán titkokban is maradhat az egész. Gondolta a tapasztalt főnök, aki egyébként aki biz-
tonságvédelmi körökben Compó művésznévre hallgatott.

Nos, eme Compó megadta a módját. Díszvendégét, egy másik őrző-védő klán fejét és 
a vele jött kurvákat maga szállította a kaputól a házhoz ; a mindössze hetven méteres úthoz 
ideiglenesen elkötötte a garázsból a háziúr féltett Porschéját. Mindenki összecsődítet-
te legmenőbb ismerőseit, barátait, akik aztán a maguk menő barátairól gondos-
kodtak, míg végül legalább nyolcvan ember jelent meg a kerti grillezésen, 
és ette fel a kamra és a mélyhűtő mesés angus bélszínjeit, kézműves 
sütőkolbászait, itta ki félig a háziúr pincéjét, melyben egy pa-
lack Château Cheval Blanc Grand Cru Classé még nem 
is tartozott a legféltettebb kincsek táborába.

Lobogtak a  kerti fáklyák, leg-
alább hat rácson sült 

a  hús, 
a  kolbász, mi-

közben a  gyepen felál-
lított két kivetítőn a pannon la-

kodalmas hip-hop válogatott videói men-
tek ; beindult a tánc, mindenki vonaglott, miközben 

csak úgy üvegből vedelte a 25 éves Ardbeg whis kyt és a Cru Bourgeois be-
sorolású bordóikat, hogy aztán az üres palackokat egyszerűen behajítsa a bokrok közé. Hogy 
a füves cigik is előkerültek, nem is beszélve bizonyos opiát tar tal mú tablettákról, azt nyil-
ván említeni sem kell, írta később a nyilván Goldbaum zsoldjában álló törpeblogok egyike.

Persze ez a szuperluxi ital- és ételkeverék nem a legjobb tanácsadó a proli gyomornak 
és agynak ; hamarosan a kert és részben a belső szobák némelyike is okádékban úszott, 
nem kis bánatára az ünnepi alkalomra szerződtetett ribancoknak, akik jobb híján a házi-
asszony és lánya gazdátlan ruháinak és fehérneműinek felpróbálásával vigasztalódtak, és 
rendeztek rögtönzött divatbemutatót. De ki tudná leírni meglepetésüket, amikor a téres 
teraszon spontán kialakított vörös szőnyeges kifutóra betipegve arra kellett részlegesen ki-
józanodniuk, hogy az egyik tagbaszakadt biztonsági őr hirtelen odalép eléjük, jobb karját 
kinyújtja, hebegni, hörögni kezd, aztán bakancsos bal lábával kettő dobbant, elzuhan és 
meghal, miközben a füléből kispriccelő véres habbal lefröcsköli a lila melltartóban és fe-
hér kalapban pipiskedő egyik szajhát. Ám a sorstársnője mellett álló, takarosan trendi tu-
nikát viselő lány szinte meg se rezdül, hanem előrelép, és miközben már a kozmopolita 
Hate That I Love, netán a Bitch Better Have My Money dübörög a kertben felállított kive-
títőkön, jobb kezével a szalonban fetrengő bandára mutat, nyelve valami sorsdöntő mon-
dat hálójában fetreng, melybe egyre jobban behömpölygeti magát, míg végül kettőt dob-
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bant combközépig érő csizmájával, és már éppen összeesne holtan, amikor egy férfi ven-
dég toppan elő, jobbját előreszegezi, dadog és öblöget, aztán bal lábával kettőt csattant, de 
közben már többen is a színre léptek és toppantottak és dobbantottak és haltak meg ve-
le szinte egyidejűleg ; a vérsugarak cikkanva keresztezik egymást a levegőben, egy 
merő habos vérben és pezsgőben meg sörben úszik a padló, míg vé-
gezetül az egyik vérsugár Compó arcán csattan, aki üvölt-
ve rohan ki a kertbe, miközben nyakát, szemét töröl-
geti és káromkodik.

A  lényeg, amit a  túlélők vacogó vallo-
másai alapján rögzített a  rendőrség és 
a  Gyóntatásügyi Osztály laikus szek-
ciója, hogy ez így ment folyama-
tosan és perceken át : egyre-más-
ra álltak elő és haltak meg véres 
habot spriccelve az egyébként 
többnyire tökrészeg vendégek, 

míg végül legalább har-
minc kifakadt fülű holt-

test hevert a szalon padló-
ján és mindenfelé a  házban 

és a kertben, míg a lefröcsköltek 
személye és száma zömmel felderítet-

len maradt – legalábbis ezt állította egy szél-
sőségesen antikeresztyén tévécsatorna, melynek si-

került is valamilyen gyenge minőségű, nyilván az egyik vendég 
okostelefonjával készült felvételt megszereznie a „bulikáról”.

És amikor már úgy tűnt, a helyzet némi nyugvópontra ér, és a túlélők és lefröcsköl-
tek vacogva bújnak össze rémületükben, hirtelen azt látni, hogy Compó a csodás fehér 
Porschéval könnyedén felugrat a teraszra vezető három lépcsőfokon, a tárt ajtón át nem 
túl nagy sebességgel behajt a szalonba, le- és elgázol mindenkit maga előtt, aztán kiugrik 
a földön heverő hullákban elakadt autóból, kezében a hússütő parazsat tartalmazó egyik 
üst ; az izzó faszenet szerteszét szórja a padlón, a teraszon felragadt kerti fáklyával felszít-
ja a lángokat, a földre zúdít egy ötliteres palack étolajat, utána dob egy vödörnyi disznó-
zsírt, mire e visszataszító keveréktől a szőnyegek, függönyök, és persze a holtak azonnal 
lángra kapnak ; már sercegve ég a fél épület, amikor Compó előrántja szolgálati revolverét, 
plusz az illegális maroklőfegyverét is, és válogatás nélkül lőni kezd minden visítva mene-
külő vendégre és mindazokra, akik a rémületes hangokat hallva hiányos ruházatban özön-
lenek le az emeleti intim szobákból, miközben azt üvölti : „Nem bírom tovább ! Véget ve-
tek neki !” És amikor végül a tüzes szikrák az autó benzintankjáig és a szilveszterre tarta-
lékolt petárdákig elérve a levegőbe röpítik az egész hibridkeresztyén-nemzeti kúriát, ne-
vezett Compó az utolsó golyójával szájba lövi magát, rázuhan a tűztengerben nyitva álló 
zongorára, és koponyáját valami disszonáns akkordot hallatva biccenti bele a billentyű-
zetbe. Az említett tévécsatorna által megszólaltatott távoli szomszédok eleinte azt hitték, 
hogy szokás szerint valami születésnap vagy ilyesmi alkalmából ropog fel a görögtűz, és 
süvítenek föl a légbe a tarka tűzröppentyűk, hogy piros-fehér-zöld ezt rajzolják fel a fel-
hőtlen, késő tavaszi égre : Hőn Szere…

Nyolc
Eljött persze az a pillanat is, amikor Adorjánt és Geggesyt a Főalamizsnási Hivatal Szakrá-
lis Osztálya beidézte egyfajta megbeszélésre és jelentéstételre ; a meghívólevelet maga a Fő-
alamizsnás írta alá. És ő maga is fogadta vendégeit abban a tágas szobában, melynek hatal-
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mas, boltíves ablakai részben a Gellérthegyre, részben a hajdani Parlament épületére néztek, 
ahol ott álltak most is azok a kamionok, melyek az ellenzéki pártok minél gördülékenyebb 
munkáját voltak hivatottak biztosítani. Az asztalon üdítők, kávé, egy valódi orosz szamo-
várban tea és ezekhez illő aprósütemény kínálta magát, és a Főalamizsnás, aki Adorjánt egy, 

valamikor Bécsben látott világhírű karmesterre emlékeztette (magas, ösztövér termet, 
sűrű, hátrafésült, villogó ősz lobonc, sasorr, villámkék tekintet, hosz-

szú, zongorista-ujjak) 

szívélyes 
mosollyal kínálta hely-
lyel és finom falatokkal vendégeit, hanyagul le-
pöckölt egy poloskát a mellényéről, és aztán kimutatott az ablakon :

– Látom, önöknek is feltűnt a pompás kilátás. Hát igen, oldalról azért el kellett takarí-
tanunk pár értelmetlen régi épületet, tudják, a magyar nemzeti vadromantika rémálma-
it, de most már szabadon szárnyalhat a pannon tekintet. És hamarosan, legalábbis azt re-
mélem, e téren szolgálhatok majd egy némi szerfölött látványos meglepetéssel önöknek. 
De most á table !

És miután megitták a  kávét és ásványvizet, haraptak néhány katonát, váltottak pár 
semleges szót, amelynek egyetlen meglepetése az volt, hogy a hosszú asztal végén ülő ven-
déglátó Emma asszony hogyléte iránt érdeklődött Adorjánnál, a tökéletesen szabott, há-
romrészes, acélszürke öltönyt, égővörös nyakkendőt viselő Főalamizsnás felemelte jobb-
ját, és (Adorján legalábbis később így mesélte anyjának) mintegy beintette a zenekart : – 
Nos, uraim, csak semmi formalitás, elvégre a helyzet komolysága mindenki előtt világos, 
és azonnali cselekvést igényel, bár azt már önök fogják nekem javasolni, hogy pontosan 
miféle cselekvésről is van vagy lehet szó. Kérem, tegyék ki az asztalra jegyzeteiket, és ezzel 
egyidejűleg tegyék meg tétjeiket ! Faites vos jeux !

– Ha tudom, hogy itt így megy, Monsignore, akkor váltottam volna pár zsetont a por-
tán – vette magához a szót Geggesy. – De hát sajnos ez a mostani olyan játék, amelyben 
mindig a bank nyer. Legalábbis egyelőre.

– De hát egyelőre azt sem tudjuk, mivel állunk szemben.
– De, már tudjuk, kegyelmes uram. És ehhez nekem nem kellenek jegyzetek.
– Akkor ki vele ! Semmi köntörfalazás !
– Hogy ez pestis, az vitán felül áll, azt köntörfalazás nélkül kimondhatjuk, ebben se én, 

se tanult kollégáim nem kételkedünk. A kérdés csak az, miféle pestis ? – kérdezte szinte 
hetykén Geggesy.

– MI ! ! ! ? ? ? – kiáltotta a Főalamizsnás, felpattant, jobbjával hadonászni kezdett, száján 
megbicsaklottak a szavak, aztán hirtelen lenyugodott, visszaült, párat még dobogott a bal 
lábával, utána automatikusan megigazította az egyébként egyáltalán nem félrecsúszott 
nyakkendőjét, oldalra fordult, mint aki biztos akar lenni abban, hogy az áfonyavörös bőr-
rel szépen párnázott ajtó megakadályozza, hogy a szörnyűséges szó kislisszoljon a folyosók-
ra. Az öreg Geggesy (ősz szakállát simogatva) nem csekély kárörömmel nézte ezt a spon-
tán pánikot, mesélte később Adorján az anyjának (és Palánkay Klárának).

– Pestis ? De hát… de hát, amennyire én tudom, ez az európai országokban már régen 
megszűnt. És ellenségeink összes ajvékolása ellenére azért mi még mindig európai ország 
vagyunk. Meg hát, már amennyire ezt meg tudom ítélni, a tünetek semmiféle pestisre 
nem emlékeztetnek. Szóval, nincs itt valami tévedés ?

– Nincs, uram – vette át a szót Adorján, aki attól félt, hogy a talán kissé másnapos és 
ezért a szokásosnál is epésebb Geggesy túl messzire megy. – Noha abban természetesen 
igaza van, hogy a tünetek alapján a kórt nehéz lenne a pestis klasszikus körébe besorol-
ni. Sőt, voltaképpen nincsenek is tünetek. Így voltaképpen kór sincs. Nincs, és mégis van. 
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Ez a mi gondunk. Mint ön is bizonyára tudja, az úgynevezett dobbantós halált semmi-
féle szimptóma nem előzi meg, a páciens egyszerre csak dadogni kezd, dobbant kettőt…

– Igen, igen, tudjuk, tudom. Kérem, ne sorolja fel a koreográfia összes elemét. Iszo-
nyodom tőle.

– Nos, éppen most mondta ki a  lényeg egyik ele-
mét, tisztelt Főalamizsnás uram. Koreográfia. 
Mely minden esetben azonos. És ehhez 

jönnek még az újabban ugyancsak 
járványos méreteket öltő 

öngyilkossá-

gi esetek. Melyeknek 
szintén megvan a  ma-
guk koreográfiája.
– Nos, remélem, nem 

arra akar célozni, hogy a két 
táncrend összefügg ? Hogy az el-

ső a második oka ? Hogy az első fajta esetek-
ből adódnak a megmagyarázhatatlannak látszó és minden esetben mások pusztulásával is 
járó szuicídiumok ? Remélem, ez csak valami orvosi látomás…

– Sajnos éppen ezt akarjuk mondani, kegyelmes uram – szólt be ismét Geggesy. – A lá-
tomásokat meghagyjuk az autokefál egyháznak…

– Nem vagyok kegyelmes, micsoda marhaság ez… Demokrácia van, jó professzorom.
– Nem kényszerképzet ez – vette vissza gyorsan a szót Adorján. – Egy mintázatot lá-

tunk, melyet most ismertetni fogok, ha megengedi. A járványunk, amelyet valamiként 
kezelnünk kell, a következő sémát mutatja : kezdetben volt a dobbantós halál. Ilyenkor 
a fülből véres hab lövell elő. A laboreredmények azt igazolják, hogy a hab pestisbaktériu-
mot tartalmaz. Ámde olyat, mely egyik klasszicizált baktériummal sem azonos. Ha ez tes-
ti érintkezésbe kerül bármely élőlénnyel, akár, mint láttuk, egy macskával, akkor az ille-
tő előbb-utóbb öngyilkosságot követ el, és minden esetben ezt hagyja végső üzenetként : 

„Nem bírom tovább ! Véget vetek neki !”
– A macs…ka… Üzent ! ? Ez valami Hoffmann-regény ? – dadogta a Főalamizsnás.
– Nem, Igor macska nem Murr kandúr, ő nem írt búcsúlevelet. – szólalt meg ismét 

Geggesy. – Bár írt volna. Akkor most lenne egy publikációnk a Nature-ben… – és azzal 
rákacsintott Adorjánra.

– Meg kell jegyezni – folytatta a doktor –, hogy eddigi tapasztalataink szerint a két eset 
közti lappangási idő teljesen kiszámíthatatlan. Ami ismét rettenetes. Mert akad olyan, 
hogy amikor fél év is eltelik a manifesztációig. Ugyanakkor, nemrég, az egykori orfeum 
leégésekor a tűzoltóparancsnoknak, aki evett a mérgezett tortából elég volt tíz perc, hogy 
a baktérium aktivizálódjon benne.

– És ilyen volt, ha nem tévedek, a múltkori eset azzal a taxissal. Mintegy tíz perc alatt 
a hülye sofőr gyilkológéppé változott. Tudja, akit lehányt az a párizsi vegyész, aki a Haj-
nalcsillagból távozott – dobta be a Főalamizsnás.

– Ön igen jól tájékozott – mondta Adorján.
– Csak mindenütt vannak barátaim. De ha mindez igaz – sóhajtott fel a Fő a la mizs nás –, 

akkor arra következtetek, hogy voltaképpen két járvánnyal állunk szemben.
– Na, végre egy józan meglátás – vakkantotta Geggesy.
– Viszont ezt nehéz elviselni józanul. Erre kell valami keményebb – szólt a Főalamizs-

nás, azzal odament az antik tálalóhoz, elővett egy nyilvánvalóan rendkívül drága palack 
skót whiskyt, amelyet csodásan metszett és az italhoz tökéletesen passzoló poharakba tölt-
ve, egy ezüst tálcára elhelyezve ő maga szolgált fel vendégeinek. Az alkoholhoz Perrier ás-
ványvíz dukált.

Ittak. Geggesy kéjesen sóhajtott. Odakint felvisítottak a szirénák. Ittak megint egy 
kortyot.
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– Kezdem belátni, hogy alighanem igazuk lehet. Tudják, pontosabban : remélem, nem 
tudják, a mi lakóparkunkban is volt egy hasonló eset, de persze a sajtó erről nem adha-
tott hírt, erről a szokásosnál is határozottabban gondoskodtunk – jelentette ki a magas pa-
pi személy ; töltött magának még egy komoly adagot, és lazán megjegyezte : – Csak sem-
mi udvariaskodás, innentől kezdve mindenki önmagát szolgálja ki. Ha elfogy, akad még 
a szekrényben. Szivart ?

A helyzet és az egész hangulat kezdett olyan lenni, mintha valami exkluzív klubban len-
nénk, amikor is pár pohár után a férfiak előadják egymásnak, ha nem is titkolt, de azért 
inkább intimnek nevezhető élményeiket – mesélte este Adorján Emma asszonynak (és 
Klárának). Persze Geggesy mohón kapott a szivar után.

– Nos – folytatta társasági hangon a Főalamizsnás – emlékeznek természetesen a liftes 
esetre, amikor is az egyik komoly beosztású hivatalnokunkat…

– A bájgúnárt… – szólt közbe Geggesy, aki nagy élvezettel kortyolgatta a whiskyt, és 
fújt karikákat az italhoz mesésen simuló kubai szivarral.

– Jó, legyen bájgúnár, voltaképpen ez találó… 
Mert annyi szent, hogy hát kétségkívül jóké-

pű gyerek volt, mindamellett…
– És mindamellett az Intim Plat-
form tagja, no persze csak a zsi-

dó sajtó szerint… – csavarta 
tovább Geggesy, és fújt egy 

tökéletes karikát.
– Mindamellett, őskeresztyén 

professzorom, mindamellett In-
tim Platform nincs és soha nem 
is létezett. Ez csak a Goldstein-fé-
le média egyik kitalációja – mond-
ta monoton hangon a Főalamizsnás, 
mint aki maga sem hiszi, amit mond, 
de kénytelen ezt mondani, ugyanekkor ezt 
érzékeltetni is akarja. És aztán, amikor kicsit 
tompult az utcai vijjogás, a korábbi léha modorban 
folytatta az elbeszélését : – Nos, ez a bájgúnár, akinek egyéb-
ként Ferkó vagy Jóska volt a becsületes neve, as you like it, jóval a lefröcs-
kölése után elkezdett igen furcsán viselkedni. Az egyébként oly békés és hangulatos la-
kóparkunkban belekötött boldog-boldogtalanba ; megszállott amatőr kertészként a kerti 
munkásokat megállás nélkül zaklatta valami újfajta kapálási technikával, és megfenyeget-
te őket, hogy ha legközelebb így néz ki a rózsalugas, rájuk ereszti a vérebeit, hogy aztán 
pár perc múlva berohanjon a házba, és visszatérve legalább három vagy négy palack nagy-
szerű borral és pár rúd vidéki, kézműves szalámival ajándékozza meg őket. Így ment ez 
napokig. Bosszantó volt, olykor kínos, de olyan nagyon komolyan senki nem vette, meg 
hát akkor még fogalmunk sem volt, hogy miféle gyászos összefüggés áll fenn a  lefröcs-
kölése és az idegállapota között. Aztán egyik délután megtörtént a tragédia. Írt egy nem 
túl széles, de sajnos engem is magába foglaló körnek szóló e-mailt, amely mindössze két 
mondatból állt. De hiszen tudják, mely kettőből. És miután kijelentette, hogy nem bírja 
tovább, elsőként a kutyáinak vetett véget ; kikötötte őket, fogott egy roppant éles kony-
hakést, és egymás után elvágta mind a pitbullja, mind a rottweilere torkát, aztán a még 
vérző párákat, rászíjazta a szolgálati Harley Davidsonjára, és bukósisak nélkül kiszágul-
dott velük a közeli apró erdőbe, ahol teljes sebességgel nekivezette a motort egy széles de-
rekú tölgyfának, egyébként a kedvencének a kis erdőben. Azonnal meghalt, de a motor 
olyan szerencsétlenül vágódott oldalra, hogy agyonütötte a titkos pásztoróráját a bokrok 
közt éppen akkor lebonyolító párocska mindkét tagját. A hírek szerint azonos neműeket.

– Nevezetesen ? – kérdezte hetykén Geggesy.
– Nos, professzor úr, a történet szempontjából közömbös, hogy nevezetesen férfiak, avagy 

nők voltak a duó tagjai, akik intim platformot imitáltak az erdőben – mondta a Főala-
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mizsnás, aki cinikus hangvétele miatt egyre jobban imponált Adorjánnak. Másrészt egy-
re jobban taszította.

– De hagyjuk ezt, uraim. Nézzük, mit tehetnénk. Ha jól látom, nem sokat. Mert egy 
járvány esetében az egyik legfontosabb eszköz a megelőzés lehet. Itt viszont…

– Igaza van, uram – vette fel a fonalat Adorján. – Egy valódi, mégoly pokoli erejű jár-
vány esetében voltaképpen előny, hogy képesek vagyunk valamiféle megelőzésre, hiszen 
abban nem fél perc vagy maximum egyetlen perc alatt zajlik le a kór kitörése és aztán az 
elkerülhetetlen halál, mint a dobbantós elhullás kázusainál. Akár még egy klasszikus lepra 
vagy pestis fellépésekor is van időnk a cselekvésre. Ám a mostani dögvésznél minden elő-
reláthatatlan, és semmi, a szó legszorosabb értelmében semmi nem utal arra a „beteg” vi-
selkedésében, semmi nem következik bármilyen értelemben taglalt előéletéből, hogy a kö-
vetkező pillanatban hebegni kezd, és aztán holtan elzuhan, és habos vér spriccel ki mind-
két füléből. Amely ráadásul egy másik járvány hordozója.

– És az egész végtelen sunyiságát mutatja – kapcsolódott be Geggesy –, hogy ahhoz is 
el kellett telnie derekas mennyiségű időnek, hogy lássuk az összefüggést az öngyilkossá-
gok és a dobbantások között.

– Úgy beszél a járványról, mintha valami emberről lenne szó, akit morális értelemben 
is felelősségre kell vonni. Vagy legalábbis lehetne – vetette fel a Főalamizsnás.

– Hát tapasztalataim szerint minden betegség kissé emberarcú. Ilyen ez a mi dögvészünk 
is. Bezárkózó, alattomos, önpusztító, mely egyben környezetére is pusztulást hoz. Kissé az 
önarcképünk. Egyszóval : pannon pestis. – Újabb kerek füstkarika.

– Ezt nem is hallottam ! – kiáltott fel a Főalamizsnás, és megint töltött magának.
– Éppen most hallotta. De ha jobban tetszik, legyen ez a neve : pestis pannoniensis – 

mondta Geggesy, aki egyre jobban érezte magát.
– Nagyon nyomatékosan kérem, hogy ezt a  fogalmat legfeljebb tudományos körök-

ben említsék, és csakis akkor, ha már a ragály visszavonult. Ha ez most kikerül a médiá-
ba, akkor…

– Akkor annak beláthatatlan következményei lehetnek. Persze a következmények már 
így is beláthatatlanok – mondta Geggesy. – De felőlem nevezheti töpörtyűs pogácsának 

is, attól még a mi kis honi pestisünk él, virul és dolgozik. Ráadásul két fronton is. És 
nagyon önfejű, mondhatni autokefál. Vagyis bizonyos hatósági intézkedések el-

engedhetetlenek. Melyből nem hagyhatja ki a sajtót. Egyébként ijesztően 
jó a whiskyje, Monsignore. Valósággal megifjodtam.

– Kérem, kérem. Igyekszem vendégeim kedvére tenni. Nos, 
ami az intézkedéseket illeti… – folytatta a Főalamizs-

nás, akin meg se látszott, hogy immár a negyedik 
poharát issza, miközben Adorján ép-

pen csak belenyalt a maga 
első adag-

jába. 
– Ha jól ér-
tem, a dobbantósok 
ellen nem tehetünk semmit. 
Elvégre nem idézhetjük be az egész 
lakosságot, hogy megvizsgáljuk a fülét. Viszont 
elfoghatjuk és elkülöníthetjük azokat, akiket lefröcsköltek. 
Itt nyílik valami esélyünk.

– És a gyakorlatban ezt hogyan képzeli el ? – kérdezte Adorján. – Mert a legfrissebb, 
a Compó-féle esetből láthattuk, hogy a vész új irányt vesz. Eddig egyetlen helyszínen csak 
egyetlen, jól elkülöníthető dobbantós halottunk volt. Az úrilakban viszont már tömege-
sen ment végbe a dobbantós fröcskölés. Mintha harcban álltak volna egymással az embe-
rek. És ki tudja, hány embert spricceltek le ott, akikről nem tudunk ? Lehet, ez egyszeri 
eset volt, és nem válik tendenciává. De mi garantálja ezt ?

– De mondhatunk egy régi példát is, a kis ministráns esetét, aki egyértelműen sokakat 
fröcskölt le. Kiket ? És hol vannak ők ? – kérdezte Geggesy.
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– Nos, ez a káló. Az állományból leírható veszteség, ahogy a kegyed könyvtáros édes-
anyja mondaná – mondta Főalamizsnás szinte nagyvilágias hangon. – Róluk le kell mon-
danunk. Sajnálattal, de mégis.

– Én inkább alvó ügynököknek nevezném őket – mondta Geggesy. – Ott lapulnak va-
lahol, és nemhogy mi, de ők maguk sem tudják, hogy mikor jön el a pillanat, amikor 
végre kell hajtaniuk a küldetésüket. És ha végrehajtják, akkor az általuk lemészároltakat 
is a kálóhoz sorolja ?

– Kénytelen leszek, professzor úr. De egyébként igencsak találó, amit az alvó ügynö-
kökről mondott. Ez konstruktív megközelítés. Le kell lepleznünk az ügynököket – csil-
lant fel a szeme a Főalamizsnásnak, és megint töltött magának. – Be kell vetni a TEO-t az 
öngyilkosjelöltek megfékezésére. Ez elvégre terrorcselekmény. Nyílt támadás pannon ha-
zánk ellen. Talán külhonból szervezve. Talán a Goldbauer-hálózat révén. De ez már poli-
tikai kérdés, amelyben részben inkompetens vagyok. És az is akarok maradni, ezt őszin-
tén bevallhatom önöknek.

– Teo ? Kérdezte Geggesy. – Hát igen, Isten segítsége nem ártana. Jól jönne, ha külde-
ne pár kamion vakcinát.

– Tisztelettel kérem, professzor úr, hagyja az ilyen frivol megjegyzéseket. Mintha nem 
tudná, hogy a TEO a Terrorelhárítási Osztály.

– Tényleg nem tudtam – mondta Geggesy olyan ártatlan tekintettel, hogy szerintem 
maga a Főalamizsnás se tudta e pillanatban, hogy Geggesy csak froclizza vagy igazat mond, 
mesélte később Adorján Emmának és Klárának.

– Nézze, vallási ügyekben unmuzikális vagyok, bár a dédapám rabbi volt. De annyit 
tudok, hogy a terrorcselekmény valami szándékosságot, tudatosságot tételez fel. És vala-
mi célt is, ha nem tévedek. Itt nincs szó ilyesmiről, ha nem tévedek – folytatta Geggesy. 
– Itt az áldozat (aki egyébként nem bűnös) valami természeti erőnek van alávetve, amely 
a fülekből kifröcskölt baktérium révén jutott a szervezetébe. Gyilkol, de teljesen szándék-
talanul, és mintegy vakon. És minden esetben azonnal megbünteti önmagát is, hiszen 

öngyilkos lesz.

– Szóval ez 
esetben nem Sámson öngyilkosságáról van szó. Akinek a Szentlélek adott utasítást. Leg-
alább is Szent Ágoston szerint – kapcsolódott be Adorján. – Ez nem teológiai kérdés.

– Pannon hazánkban minden teológiai kérdés. Is – mondta élesen a Főalamizsnás, és 
megint ivott egy derekas kortyot, és rágyújtott egy kisebb szivarra. – Egyébként honnan 
ilyen jól tájékozott szakrális ügyekben ?

– Megvannak a barátaim – felelte Adorján.
– Igen, azt hallottam, hogy a Hajnalcsillag kávéházba jár. Mintha nemrég ott is történt 

volna egy haláleset. Ádám. Akinek volt ott valami Évája is…
– Igen, de annak semmi köze nem volt a járványhoz. Szívrohamot kapott a fiatalem-

ber. Ezt magam állapítottam meg.
– Igen, tudjuk, hogy jelen volt, akkor éjjel, ahogy a régi költő írta – mondta a Főala-

mizsnás.
– De van itt még egy probléma – folytatta sietve Adorján. – Tegyük fel, hogy sikerül azo-

nosítani az öngyilkosjelöltek zömét. A számok azt súgják, hogy még a káló mellett is igen 
jelentős tömegről lehet szó, mely ráadásul napról napra nő. Hol helyezi el őket ? Kórhá-
zakban ? Az elmeosztályon ? Börtönökben ? Vagy házi őrizetben ? Nyomkövetőt tesz rájuk ?

– Látják, milyen jól jönne most egy gettó ? Korai volt a feloszlatásuk… – mondta Geggesy 
egy újabb remek füstkarika mellett. – Természetesen a befogottakat el kellene látni vala-
mi megkülönböztető jelzéssel, nehogy megszökhessenek. Vagy ha mégis, akkor a jelzés-



55

ről felismerjék, és spontán agyonverjék őket az egészséges erkölcsi érzékkel ellátott pan-
non néptömegek. Valami csillagra vagy négyszögre gondoltam a ruházaton, jól látható 
helyen. Mondjuk…

– Kérem, professzor úr, hagyja ezt. A helyzet tényleg komoly. És most nem jöjjön az-
zal, amit a bécsi főrabbi mondott egyszer, hogy tudniillik a helyzet reménytelen, de nem 
komoly. Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Nekem is van humorérzékem. Még né-
metül is. De ezt most el kell fojtani.

– Annyira jó a whiskyje, hogy beleegyezem. De ugye, érti a gondjai lényegét ? Amit Ador-
ján kollégám kérdezett. Hol biztosít éjszakai szállást az alvó ügynökeinek ?

– Hát talán… – töprengett a Főalamizsnás – talán… Nehéz kimondani, ismerve az Első 
Demokrata ízlését és sportszeretetét, de a legcélszerűbb az lenne, ha az egyébként többnyi-
re üresen tátongó stadionok egyikében rendeznénk be valamiféle gyűjtőtábort. Egy ilyen 
monstrum legalább húsz-harmincezer ember befogadására képes. A felszereltsége példás, 
számtalan zuhanyozó, fürdőszoba, öltözők, konyhák, orvosi szobák, edzőtermek, és így 
tovább. Ha szakmai érvekkel önök is megtámogatnak, ebben a szellemben fogok referál-
ni a Gellért-hegyen.

– Jó – mondta Adorján. – Tegyük fel, minden stimmel. De mi kezeskedik azért, hogy 
az összegyűjtött lefröcsköltek nem támadnak-e egymásra ? Azaz mi van akkor, ha a stadi-
onban szállja meg őket a gyilkos öngyilkosság démona ?

– Ó, ez voltaképpen tiszta szerencse lenne – felelte egy Geggesy-féle, de messze nem 
oly tökéletes füstkarikát fújva a Főalamizsnás. – Hiszen akkor csak 
olyanokat gyilkolnának meg, akik egyébként is potenciá-
lis gyilkosok, azaz terroristák. Tudom, hogy ez most 
nagyon keresztényietlen módon hangzik…

– Éppen ellenkezőleg – mondta halkan 
Geggesy. – Tökéletesen pannon-keresz-

tyén módon hangzik…
De mielőtt 

a magas papi sze-
mély visszavág-
hatott volna, a tá-

volból már eddig is 
hallható zúgás egyre 

erősebb lett. A Főalamizs-
nás, aki egy újabb palack után ma-

tatott a találószekrényben, kinézett az ablakon, és felkiáltott : – Ez az ! Jöjjenek ! Ezt néz-
zek meg, uraim ! Erre vártam ! Íme, az ígért látványos meglepetés !

És mint valami valószínűtlen látomás, a káprázatos panorámát kínáló ablakokban hirte-
len feltűnt a Szabadság-szobor ! Ott repült álló testhelyzetben a békés méltóságában höm-
pölygő Duna fölött, és erős két karjával a pálmaágat maga fölé emelve, mintha megáldot-
ta volna a várost. Nem akartam hinni a szememnek, mesélte este Adorján az anyjának és 
Palánkay Klárának. De aztán rájöttem, hogy nem vízió ez. Hanem egy rettenetesen za-
jos, roppant méretű, nyilván harci helikopter volt, mely a Duna fölött szállt, egyre köze-
ledett, és a Szabadság-szobor nem magától szárnyalt a városunk fölött, hanem a gép ha-
sából kivezetett, két karvastagságú acélsodronyról lógott alá ! Megállt a forgalom, ideigle-
nesen a szirénák is elhallgattak, mindenki áhítattal és mélységes döbbenettel bámult a le-
vegőbe. Még Geggesy is.

Miközben a Főalamizsnás nem győzött lelkesedni : – Látják ? ! Újabb fordulat ! A Befe-
jezetlen Forradalom újabb fejezete ! Innen, az alattunk elterülő kis placcról, melyet egykor 
Vértanúk terének neveztek, már régen eltávolítottuk annak a bizonyos embernek a kalapos 
szobrát. Nos, tisztelt uraim, most ide érkezik a Szabadság-szobor ! A mi szabadságunk em-
lékműve ! Lekaptuk a talapzatáról, és mostantól ott fog állni a kicsinyke hídon ! Vagy talán 
a híd alatti kis tavacskában, ezt még nem döntötték el a túlparton, a Gellért-hegyen. Örü-
lök, hogy együtt élvezhetjük e történelmi pillanatot ! Ez reményt ad egyben, hogy igenis 
úrrá leszünk a minket egyelőre még vaspálcával legeltető ragályon. Mert erősek vagyunk. 
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Együtt sikerülni fog. „Örvendezzetek és vigadjatok ! Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyö-
nyörű hárfát citerával együtt !” Erre innunk kell !

De mielőtt az újabb palackot elővehette volna, mesélte este Adorján, az irtózatosan 
nagyra nőtt gépi poloska folyamatosan közeledett, egyre lejjebb szállt, rotorja fülszagga-
tó zajjal, őrült tempóban pörgött és úgyszólván öngyilkos sebességgel vette be a fogadásá-
ra előkészített teret. És egyszer csak azt láttuk, hogy hirtelen elkanyarodik, és a pilóta fé-
kezés nélkül vezeti bele a gépet a rá váró tömegbe, hogy aztán a lengő tekeként működő, 
több mázsás szoborral lekaszáljon mindenkit, aki csak útjába kerül, a gyalogosokat és a bi-
cikliseket, az öregeket és a gyerekeket, mindenkit, válogatás nélkül, hogy végül a földhöz 
vágja és felrobbantsa a helikopterét és vele önmagát is, meg a közelben állók tucatjait. Az 
irtózat üvöltése úgy csapódott az arcunkba, ahogy odalent felcsaptak a lángok. Hátrahő-
költünk, és a terem végébe menekültünk, szinte egymáshoz bújva, vacogva, mi hárman, 
én, Geggesy és a főpap. Ekkor az ajtót feltépték, egyenruhások rontottak be a szobába, 
egyetlen gombnyomás és iszonyú robajjal alázuhantak a valószínűleg golyóálló redőnyök, 
mire pár másodpercig teljes sötétbe borult a terem, de aztán kigyúltak a csillárok, melyek 
szemfájdítóan erős fényétől mindenki megdermedt. És a szinte halálos csendben csak azt 
hallottuk, hogy az immár ismét az asztalnál ülő Főalamizsnás ezt suttogja maga elé, be-
le a csordultig töltött konyakos poharába : „Mert dögvészt bocsátok rá, és vérontást utcáira, 
hullanak benne a halálra sebzettek, mert rátör a fegyver mindenfelől. Akkor majd megtud-
ják, hogy én vagyok az ÚR !”

kilenc
A főalamizsnási SUV-val a mélygarázson át távoztunk, ezúttal mi is szirénázva ; 
az autó tetején villogó, vörös lángokkal övezett zöld kereszt minden utat 
szabaddá tett. Csak egyszer akadunk fenn (mesélte este Adorján 
Emmának és Palánkay Klárának), amikor közszolgálati 
munkások egérszürke egyenruhába öltöztetett cso-
portja állta el az utat, és ezt a táblát emel-
te magasba : „Éljen a dögvész !”

Geggesy 
háza előtt álltak 

meg először, a  professzor 
már éppen el akart köszönni, ami-

kor a sofőr egy finom kézmozdulattal némi tü-
relmet kért, aztán a csomagtartóból kiemelt egy elegáns kar-

tondobozt : „Megbízásom úgy szól, hogy a lakásajtóig kell vinnem eme főalamizsnási 
ajándékot. Féltucat palack a délután fogyasztott whiskyjéből, professzor úr”.

Adorján ott állt egyedül az autó mellett, és a sofőr visszaérkezésére várt. Hirtelen kicsa-
pódott az egyik második emeleti ablak, Geggesy nézett ki rajta, és lekiáltotta egykori ta-
nítványának : – Ég áldja, Adorján !

Amikor megérkeztek Adorjánékhoz, a sofőr egy borítékot vett elő, és ezzel adta át : – 
A professzor úr küldi.

A borítékban egy kulcskarika volt, de Adorján csak késő este értette meg, mit akart ez-
zel Geggesy. A vacsorát elköltötték, az elbeszélését befejezte, mire Emma asszony csak eny-
nyit jegyzett meg : – Okos egy szarházi ez a Főalamizsnás.

– Ismerted ? – kérdezte Palánkay Klára, aki úgy döntött, itt tölti az estét. Annál is in-
kább, mert a kormánysajtó zászlóshajójában „drogos lebuj”-nak nevezték és ezúttal tény-
leg bezáratták a Hajnalcsillagot. Legalábbis ideiglenesen.
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– Ugyan. Soha életemben nem találkoztam vele. Ebből is látszik, milyen ravasz és okos 
szemétláda ez. Hogy az egészségemről érdeklődött, meg hogy előjött a kálóval ! Ezzel azt 
a látszatot keltette, hogy jól ismer a régi időkből. Meg azt, hogy mindent tud rólunk. És 
el akart ültetni a fiamban meg Geggesyben valamilyen gyanút. Mindegy milyet, csak gya-
nú legyen. Mocsok alak. De az esze vág, nem vitás. Kész csoda, ennyi pia után. Jut eszem-
be, hozok még bort – és odalépett a konyhaszekrényhez.

Ekkor zizzent meg Adorján telefonja. És aztán ezt az üzenetet olvasta fel a nőknek :

Nem bírom én ezt tovább, Adorján. Magyarországnak vége. Pan-
nóniától meg hányok. A pannon pestis mi magunk vagyunk. 
Szóval véget vetek neki, noha nem fröcskölt le senki. Ez 
szabad, önkéntes eltávozás. Freitod. Kivonom ma-
gam ennek a szellemes szarházinak a fennha-
tósága alól. Csak az bánt, hogy a rémisztő-
en jó whiskyjének az ízével a számban 
kell távoznom. Megkapta a  lakás-
kulcsot, jöjjön át, vegye magához 
a maradék öt palackot. Mire ide-
ér, halott leszek. Már a kezemben 
az injekciós tű. Apámtól azt 

tanultam, hogy nekünk, 
őskeresztyéneknek kötele-

ző, hogy mindig legyen ná-
lunk valami gyorsan ölő méreg. 

Ég áldja, Adorján. És Emmát is. Aki-
nek adja át kitüntetett kézcsókomat.

– Indulnom kell – mondta Adorján, azzal hí-
vott egy taxit a mobilján.

– Menj. Vidd magaddal Klárát is, kicsit egyedül akarok gyászolni. Visz-
szafelé meg ugorjatok be Kandráért. Jár neki is a whiskyből. Ma éjjel inni fogunk. Még te 
is, fiam. Hé, ne rohanj már ennyire. Hát a kitüntetett kézcsókomat ki adja át ?

Tíz
És eljött az a pillanat is, amikor a halottak irtózatos mértékben emelkedő száma szinte le-
hetetlenné tette méltó (vagy akárcsak emberhez méltatlan) elhelyezésüket, és az eltemeté-
sükig szükséges megőrzésüket, polgári tárolásukat. Az utcákon feltűntek a hatalmas, so-
ha nem mozduló hűtőkocsik, ott parkíroztak bűzlő tartalmukkal, miközben vörös polos-
kafelhők lebegtek fölöttük.

És mivel szinte bizonyítottnak látszott, hogy a  járvány vagy dögvész, ahogy tetszik, 
csak és kizárólag fővárosunkat érinti, a város vezetése és a vele részben szövetséges polgár-
keresztény kormányzat úgy vélte, hogy a vidék segítségére siethetne a metropolisnak, mi 
több, mondták egyes radikálisabb plébánosok, ez egyenesen kötelessége lenne. Vagyis va-
lamiféle kvóták szerinti rendben, mondjuk a népsűrűség alapján, a vidéki megyéknek le-
hetővé lenne tenniük a hullák betelepítését, lerakását és tárolását, végső esetben elteme-
tését, ideiglenesen vagy véglegesen. Ám a vidék ezt a tervet szerfölött vonakodva, olykor 
egyenesen ellenségesen fogadta, és pusztán már a rosszemlékű kvóta szótól is égnek állt 
minden hajszála, mondván, hogy az ilyen erőszakos, mintegy diktátumszerű szolidaritás, 
mondhatni oktrojált humanizmus senkinek nem lehet kötelessége, és a vidéknek is joga 
van eldönteni, hogy kiket fogad be, kikkel akar, és kikkel nem akar és hajlandó együtt él-
ni. És amikor a székesfővárosi vezetés továbbra is szorgalmazta (sőt, titokban el is kezdte) 
a hullaszállítmányok bevagonírozását és elindítását a máskor oly példamutatóan kusso-



58

ló provinciák felé, egyes vidéki városokban már valamiféle védőkerítés felállítását fontol-
gatták, de előtte mindenesetre elrendelték a városhatárok, illetve a pályaudvarok polgári 
őrség általi ellenőrzését, bár ez sok helyen szükségtelennek bizonyult, hiszen a kvótaelle-
nes lakosok már maguktól is elkezdték megszervezni a hullaőrséget vagy halottkémséget, 
ahogy bizonyos szarkasztikus (mi sem természetesebb, hogy Goldgruber által támogatott) 
antikeresztyén médiumok fogalmaztak.

Aztán természetesen jött az első, bizonyos sajtótermékek által tapintatosan incidens-
nek nevezett esemény. A határra megérkező és erősen bűzlő kamion sofőrje kiszállt az au-
tóból. lépett párat, rugózott, mint akinek megmacskásodott a lába, aztán az őrség elé állt, 
jobbját előrenyújtotta, a szívükre mutatott vele, úgy tűnt, mondani akar valami rendkí-
vül jelentőset, ám fogai közül csak szívfájdítóan értelmetlen hangzók gördültek elő, hör-
gött, cuppogott, végül bal lábával két hangosat dobbantott, előrezuhant, és már azelőtt 
kiszenvedett, hogy az egyik polgári őr célzott lövése másodszor is végzett volna vele, de 
a mellébe csapódó golyó azt persze nem tudta megakadályozni hogy a sofőr füleiből elő-
törő véres hab ne fröcskölje össze az őrparancsnok arcát. Aki felordított, és vissza akart 
rohanni a biztos fedezéket nyújtó vidék felé, de ekkor a határőrség tizedese rántott fegy-
vert, és két lövéssel, egyet a fejbe, egyet a szívbe, leterítette felettesét. Aztán civil társával 
megfogták a hullát, és egy „hórukk” kiáltással áthajították a határon, át a főváros területé-
re, oda a kamion kerekeihez, a dobbantós hulla mellé : – Vigyétek innét ezt a fertőző dö-
göt az összes poloskátokkal együtt !

A förtelmesen bűzlő kamion még ott állt jó ideig, aztán éjjel, legalábbis bizonyos saj-
tóértesülések szerint, jött egy talpig feketébe öltözött, fekete bajszú férfi, beszállt az autó-
ba, elindult vele a főváros felé, de mintegy száz méter után leállította egy kietlen mezőn, 
szélesre tárta a raktérbe nyíló ajtót, és aztán a sorsára hagyta. Ám nagyjából félóra múl-
va hatalmas lángok csaptak fel az autóból, mely rothadó, meztelen rakományával együtt 
szénné égett hajnalra. A keresztyén-ökumenikus kormányzat aljas és gyáva, a halottak és 
hozzátartozóik emlékét és érzelmeit súlyosan sértő terrorcselekménynek minősítette az 
esetet, és közleményében ezzel azonos mértékű ellenlépést helyezett kilátásba, mondván : 

„amilyen az adjonisten, olyan lesz a fogadjisten is”. Ugyanakkor a főváros egyik, nyilván 
a Goldschwarz-hálózathoz tartozó blogjában azt írták, hogy a kamionszöktetést és aztán 
gyújtogatási akciót a konzervatív-demokrata terrorelhárítás egyik ász ügynöke, bizonyos 
Csebika ezredes hajtotta végre, ürügyet szolgáltatva ezzel a kormányzatnak, hogy meg-
kezdje a vidék eddig halogatott, de immár elkerülhetetlen lerohanását. Mely a tervek sze-
rint a Befejezetlen Forradalom harmadik ideiglenes befejezése lehet.

Nagyjából így álltak a dolgok, amikor meghirdették Gereben atya beszédét az Őskeresz-
tyén Nagytemplomban, vagyis az egykori Nagyzsinagógában, a hajdani Dohány utcában. 
De ez olyan jelentős esemény volt, hogy új fejezetet kell nyitnunk a taglalására.   

(Folytatása következik)

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


