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PRÁ GAI TA MÁS

Át kel Pest rõl Bu dá ra és vi szont

Széll Aran kát vak macs ka dé mo nok kezd ték kí noz ni. 
Macs ka köly kök lel kei ezek, aki ket agyon ütöt tek vagy víz-
be foj tot tak, mi e lõtt a sze mük ki nyílt vol na, vagy ne tán
ele ve nen te met tek el – így mind étig sö tét ben ke re sik a 
szo ros át já rót a macs ka túl vi lág ra. Kis sé mo lett, telt nõ 
volt Aran ka, de bá jo san von zó; nem is háj vagy fe les leg, 
ha nem egy kis ked ves plusz övez te de rék ban és há tul,
épp csak an  nyi, amen  nyit a fér fi te nyér „el bír”; de mell-
ben sem kel lett szû köl köd nie; és a mo so lyán is ér zõ dött 
va la mi köz vet len ség. Ép pen ezért nem egy fér fi  vá sár ló 
te kin te te idõ zött raj ta fel tû nõ en hos  szan a kis ál lat-ke res ke-
dés ben, ahol éle tét pa pa gá jok és dísz ha lak, fa lánk és sza-
po ra rág csá lók közt ten get te mun ka nap okon, ki vált képp 
az tán, hogy hir te len su gal lat ha tá sá ra lok ni ja it vö rös re 
fes tet te, és egy szer dai na pon, Lu ca nap ján bo dor, vö rös 
„fut rin kák kal” ha lán té kán je lent meg a kis ál lat-ke res ke-
dés ben … Et tõl vár ta vol na, hogy ma gán éle te meg ol dód-
jék? Hogy vég re akad egy fér fi – be le va ló fér fi! –, aki 
fe lé bi za lom mal for dul hat, és meg oszt ja ve le har ma dik 
eme le ti, gang ra nyí ló la ká sát?! Hm. Ta lán nem en  nyi re 
egy sze rû ek az ef fé le lel ki fo lya ma tok. – Nem is tûnt vol na
fel a dé mo nok to la ko dó je len lé te, de Aran ka egyik nap ról
a má sik ra mo gor va lett, és fe szült sé gét la ká sá nak újabb és 
újabb át ren de zé sén ve zet te le. 

Pes ti Kor nél hoz má sod- vagy har mad kéz bõl ju tott el 
a hír. A tü kör elõtt állt, sza kál lá val szõ rö zött – he ten te, 
két he ten te vag dal ta kö röm ol ló val a hir te le nebb, ma ka-
csabb szá la kat, me lyek a kel le té nél job ban ki kan di kál tak. 
Mez te len volt, zu ha nyo zás után, a bo rot vál ko zá son már 
túl. (Ké tol dalt bo rot vál ta az ar cát, a szak állt csak az ál lán
hagy ta nõ ni, mint egy idõ ben Ezra Pound; bár az ar ca
jó val erõ sebb cson tú volt, mint Poundé.) – Nem, nem 
hagy hat juk – mo rog ta a te le fon ba (mert még is fel vet te a 
kagy lót, bár gyû löl te, ha pi pe réz ke dés köz ben meg za var-
ták). – Azt a ked ves nõt… De hogy. De mit csi nál junk? 
(…) Meg be szél jük, per sze. Jó óra múl va a Szi gony ban.

A Haller ut cá nál úgy dön tött, nem száll vil la mos ra: 
gya log in dult el, ke resz tül a vá ro son, ahogy egy idõ ben
szok ta; majd a Már ton ut cán „le vág”, úgy ér ki az Ül lõi
út ra. Csóti úgy is kés ni fog, de nem csak az idõ… Bel sõ
sza bad sá ga tá pász ko dott fel a mál la do zó, ala csony épü-
le tek közt. (Mert a Mes ter és a Ba ross ut ca kör nyé kén 
még a há zak sem mer tek ma gas ra nõ ni.) Sö tét tör té ne-
tek ár nyai la pul tak a gipsz ke re tes ab lak be mé lye dé sek, 
meg eresz ke dett ka pu be já rók zu ga i ban, el be szélt és 
el hall ga tott tör té ne tek spó rái. Nem félt, de va la mi rossz 
ér zés fog ta el: mi len ne, ha itt kel le ne él nie? Ér de kel te 
ez a le he tõ ség, de nem már tó zott meg a kép zel gés ben. 
Az ese mé nyek fel szí nét így is, úgy is meg-meg kar col ja 
va la mi. Érint jük csak ; még is fül sér tõ csi kor gást hal lunk.
Ho mok szem? Üveg szi lánk? Vár ni va la ki re egy el sö té tí-
tett ab lak nyí lás mö gött, éve ken ke resz tül, be le rok ka ná-
sig? Nem, nem: to vább! Vé gig a Már ton ut cán, a grun-
dok és itt ra gadt, föld szin tes há zak közt. 

Egy ide je nem járt er re, ezért meg lep te a Tûz ol tó és 
Már ton ut ca sar kán a föl újí tott, ala csony drót ke rí tés sel 
óvott gyer mek ját szó, ez az ide gen test. – Az a ki fe je zés 
öt lött eszé be – mert csa var gás köz ben an  nyi min den
eszünk be öt lik, ta lán ép pen ez egy-egy ilyen nap leg je-
len tõ sebb ho za dé ka –, hogy „te rü let ren de zé si terv”, de 
hi va ta los sá gá nak most nem an  nyi ra örült. Azt hi szem,
pon to san ér ted, mi ért. Meg za var ta a sé ta meg hitt sé gét. 
Ez ok ból meg sza po ráz ta lép te it, amint ki ért az Ül lõi út ra,
s a túl ol da lon fel tûnt a ré gi Ludovika épü let tömb je, az 
is tál ló épü let tel, aho vá az Apol ló mo zit, majd a Ter mé szet-
tu do má nyi Mú ze u mot he lyez ték; és pon to san tud ta, hogy 
ez al ka lom mal nem for dul az Or czy-kert fe lé, pe dig az 
igaz gyön gyöt: se kély kis ta vat rejt. 

Kí sér tést ér zett: egy dé mon a Pa ra cel sus fe lé húz ta.
Mind ös  sze jobb ra kel lett vol na for dul nia.
Nem tet te meg ezt a for du la tot. Át kelt a szé les fõ úton, 

és ki mér ten, már se jobb ra, se bal ra pil lant va lép delt a Kli-
ni kák met ró meg ál ló, va gyis a Szi gony ut ca és az Étel bár
pin ce csár da fe lé, ahol alig ha nem Csóti vár ja, hogy Széll 
Aran ka meg men té sé nek ter vét meg be szél jék.

Sej tet te, hogy Csóti nem ér ke zik idõ ben, már ak kor, 
vagy még ko ráb ban sej tet te, amint le cam mo gott a bar ná ra 
fes tett be ton lép csõn. Csóti tény leg nem volt ott, ha csak
nem va la mely fül ké ben la pult, mint egy da rab lam bé ria. 
(A fa lam bé ri ás, tég la csem pés pin ce he lyi ség jobb ol da li 
ha jó ját rönk pal lók kal öt re kesz re osz tot ták. Az an gol 
nyelv ta nú sá ga alap ján, s a ló is tál lók be osz tá sát ala pul 
vé ve – és ez ko moly, fe le lõs ség tel jes gon dol ko dás ra utal 
– e re ke sze ket boxnak, va gyis „ál lás nak” mond hat juk.) 
El sé tált a pult elõtt, vé gig a pin ce ten ge lyén és ta pin ta-
to san be né zett e desz ka re ke szek bú vó he lye i re; az tán sört 
kért, és egy üres ál lás ban he lyet fog lalt. Úgy dön tött, meg-
koc káz tat ja a  bab le vest. Ren delt, és a fü les kor só ba mért 
sört öröm mel von ta kö ze lebb ma gá hoz. 

Az az na pi étel kí ná lat bab le ves volt ugyan is és fa sírt. 
Az ef fé le he lyen ál ta lá ban mind ket tõt meg bíz ha tó mó don 
ké szí tik el, még is azt ta ná cso lom, áp ri lis tól szep tem be rig, 
ami kor a hi gany szál a Cel si us-ská lán hu za mo sab ban idõz 
a hú szas kör nyé kén vagy a fö lött, fa sír tot ne ve gyünk
ma gunk hoz, aho gyan tor más virs lit se. Ér de mes meg fi-
gyel ni el len ben az éte lük re vá ró fér fi ak ar cát. Nem rit kán
te lep szik rá az a tet te tett kö zöny, mely ide ges sé get, ne tán 
mo hó sá got és egyéb, kör mön fon tabb és még el len szen-
ve sebb vo ná so kat ta kar. Mit ta gad jam: volt va la mi vad-
ál la ti as Pes ti moz du la tá ban, ahogy a sö rös kor só fü lét 
megragadta… va la mi bur kolt erõ szak; mond juk in kább, 
hogy az erõ sza kos ság szük sé ges mi ni mu ma, amely nél kü-
löz he tet len az élet bi zo nyos te rü le te in, egyes nõ tí pus ok 
meg hó dí tá sá nak pe dig el en ged he tet len fel té te le. (De a 
kor sót még sem emel te fel.) Ös  sze vet ve az éte lé re vá ró 
fér fit az éte lét fo gyasz tó fér fi val – a bab le ves re vá ró Pes-
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tit a szem köz ti asz tal nál le ve sét ka na la zó 
fi a tal em ber rel – bár ki mély ta pasz ta la to kat 
szûr het ne le az élet re vo nat ko zó an. (Mert 
a má sik „ha jó ban”, a kocs ma hos  szan ti ten-
ge lyé tõl bal ra nem ál lá so kat, ha nem há rom 

ne héz kes asz talt he lyez tek el ab ból a faj tá ból, mely ilyen 
he lye ken leg in kább szo ká sos.) Ez a fi a tal em ber erõ sen 
ko pa szo dott, de sza kál las és szem üve ges volt; ke dély te-
le nül ka na laz ta a le ve sét, és ím mel-ám mal kor tyol ga tott 
hoz zá a sör bõl. Mind ezen kö rül mé nyek együtt ál lá sa 
ko moly el len ér zést éb resz tett Pes ti ben. Hir de té si új ság 
he vert elõt te, fé lig az ölé ben; a la pot ügye sen fé lig az 
asz tal pe re mén tá masz tot ta meg, a le vest afö lött ka na laz-
ta, ügyel ve, le ne pa cáz za a pa pi rost, és – hir de té si új ság 
le he tett – ese ten ként pi ros szí nû go lyós tol lal be ka ri ká zott 
egy-egy cik ket. „La kás. Bi zo nyá ra la kás ban uta zik” – gon-
dol ta Pes ti. Ek kor – ta lán Pes ti aka ra tát kö vet ve – egyet-
len levescsepp még is el sza ba dult a ka nál pe re mé rõl, és a 
pa pír lap ok ra csöp pent. 

Kö hent he tett, mert az ide gen in ge rül ten föl te kin tett a 
lap ból és ke mé nyen szem be né zett ve le. 

Nem szá mí tott er re a né zés re. A várt nál ha tá ro zot tabb 
volt, ki hí vóbb, úgy hogy a pár bajt – e ké szü let len ség re 
hi vat koz va – õ ad ta fel, és in kább a meg sár gult, ten ger-
par ti nya ra lást áb rá zo ló nap tár la pot kezd te fi gyel get ni a 
ma nó mö gött, pál ma fák kal és für dõ ru hás nõk kel. Be le él-
te ma gát ab ba a kép be. Rá jött, ott sem vol na jobb len ni,
és et tõl a fel is me rés tõl meg nyu go dott. A ma nó for ma 
pad szom széd – vál la lom dön té sem ódi u mát, és ez után
is ma nó nak ne ve zem! – vis  sza tért a le ves hez és új ság já-
hoz, és ez zel az idõ lom ha fo lyá sá nak út já ból megint egy 
ki sebb, je len ték te len tor lasz há rult el.  Há tul csocsózni 
kezd tek, han go san és vi hán col va, ön fe led ten, ahogy az 
idõt ele gáns klu bok és ef fé le kül sõ ke rü le tek ven dé gei 
tud ják el töl te ni. Már-már ne ki ké szü lõ dött, föl áll; el megy, 
és a ren delt le vest in kább ki fi ze ti, és vesz ni hagy ja. (Nem 
elõ ször tör tént vol na meg, hogy Csóti meg fe led ke zik a 
ta lál ko zó ról, me lyet õ erõ sza kolt ki.) Ám ek kor a ma nó
hir te len moz du la tok kal haj to gat ni kezd te és zse bé be gyûr-
te a pe csét tel és tol lal meg je lölt új ság la po kat és fúj tat va 
föl állt, vá rat lan si et ség gel nyo mult a pult hoz. – Írom már, 
írom már – for dult a hölgy a pénz tár gép fe lé. (Nõ rit kán
for dult meg a pin cé ben, ezért leg in kább a pul tos as  szony-
sá got ne vez ték hölgy nek.) Ma nó ke rek pénzt tett az asz tal-
ra, nem kér te el a vis  sza já rót és már is a ki já rat fe lé tö re ke-
dett. A hölgy ta lán a bor ra va ló nak ki já ró tisz te let bõl ipar-
ko dott a szo kott nál se ré nyeb ben, hogy a ven dég tá nyér ját, 
po ha rát le ve gye, bár ab ból már mit sem ér zé kelt a tá vo zó; 
de egy meg jegy zést azért meg en ge dett ma gá nak, már koc-
ká za tok nél kül: Hát nem íz lett a jó kis sörike? – kér dez te 
a mint egy fé lig ma radt sö rös üveg tõl cöcögve. 

Még sem tá voz ha tott oly kön  nyen kopaszkás szem üve-
ge sünk. A be já rat nál rö hö gés har sant, ki hal lat szott be lõ le 
ma nócs kánk re sze lõs hang ja: vél ni le he tett, az õ kon tó já-
ra mu lat nak. Csak ugyan. Há rom ha son ló „ka li be rû” fic kó 
eresz ke dett az ivó ba, s a szem üveg est, mint ha szök ni 
akar na, szo ro san köz re fog ták. Mö göt tük vi szont – ki csit
ol da laz va, fe jét ki csit elõbb re bic cent ve – Csóti tûnt fel, 
fe le más lép te i vel ara szolt le fe lé a tég la bur ko la tú lép csõn, 
ab ban a napsárga fel öl tõ ben, me lyet Pes ti vel egy fe ke te 
bõr ka bá ton cse rélt el, fe jén nor vég min tás sap ka. 

– Már azt hit tem, nem jössz – mo rog ta õ, ami kor
ke zet fog tak. Csóti vál lat vont. („Mért ne jöt tem vol na?”)
Az tán, mint ha már is un ná az egész na pot, bab rál ni kez dett 
a ken dõ je csücs ké vel. (Mert a nya ká ban tar ka, roj tos sze-
gé lyû ken dõt vi selt, mint haj dan a ma guk ra va la mit adó 
né pek, a pász to rok és ál lat ke res ke dõk.) – Ak kor meg be-
szél jük? – kér dez te a kel le té nél ki csit mo gor váb ban, és 
vár ha tó is volt, hogy Csóti visszakérdéz: – Mit? – Mi re õ 
vi szont azt gon dol ta vol na, hogy „olyan ez a be szél ge tés, 
mint egy ros  szul el sült ran de vú”. 

De Csóti nem kér de zett vis  sza. Fi gyel mét ma nónk és 
ha son szõ rû „kol lé gá ik” kom pá ni á ja nyû göz te ma gá hoz, 
és Pes ti – mert is mer te en  nyi re – meg érez te, megint „ter-
ve van”. (Ak ko ri ban so kat lóg tak együtt, õ, Csóti és né ha
Pékh, és a vá rat lan hely ze tek elõ idé zé sét fel ada tuk nak 
te kin tet ték. Pékh egy al ka lom mal író iga zol vá nyát mu tat-
ta be egy BKV-el len õr nek, mert bér le te per sze nem volt, 
és leg újabb köl te mé nyét ol vas ta fel. Az el len õr ál lí tó lag 
kö szö nö möt re be gett.) Csóti va ló ban ki pé céz te ma gá nak 
a tár sa ság egy tag ját (ta lán fel tû nõ en koc kás ing je mi att?), 
oda lé pett és leg ko mo lyabb áb rá za tát fel ölt ve mond ta: Hal-
lom, hogy be szél ge té sük be a dro gok kal és tu dat mó do sí tó 
anya gok kal kap cso la tos is me re te i ket szö vik. En ged jék 
meg, hogy be mu tat koz zam: Dr. Ízes Pé ter pszi chi á ter 
va gyok, ez a szak te rü le tem. 

„Jó, hogy nem va la mi meg hök ken tõbb ke reszt ne vet 
mon dott.” Né hány perc és Csóti már a dro gok faj tá i ról 
ma gya ráz, szé le sen há tat for dít va Pes ti nek, kü lö nös te kin-
tet tel a be sze rez he tõ ség és az ár pa ra mé te re i re, rész le tez-
ve kü lön bö zõ ha tás té nye zõ i ket. – A leg egy sze rûbb per sze 
– mond ja, és Pes tit is oda in ti, ta lán a tár sa ság mi att, ta lán, 
hogy le gyen aki ér té ke li elõ adá sát – a tantrikus mód szer, 
amely va ló já ban az õs idõk tõl fog va is mert. Ez az em be ri 
test me cha niz mu sa i nak is me re te in ala pul, és a klas  szi kus, 
ho lisz ti kus gyógy ászat fej lett sé gé rõl is so kat el árul. Nem 
kell hoz zá más, mint – so kat mon dó an kör be pil lant – sa ját 
tes tünk!

Te gyünk is egy kí sér le tet! Ide ál lok, a láb eny he
terpeszben… A fe jem elõ re haj tom, mint ha az ál lam át 
akar ná döf ni a homlokomat… Jobb ke zem mel pré sel ni 
kez dem le fe lé a tar kóm, ami lyen erõ sen csak tu dom, a bal-
lal kör kö rö sen mas  szí ro zom itt, szívtájékon… amíg csak 
érez ni nem kez dem azt a kü lö nös bizsergést… Így… még 
né hány perc… És hirtelen…. hopp!

Mind an  nyi uk meg döb be né sé re Pes ti hir te len elõ re 
bi csak lott és ke zét tar kó ra szo rít va át ku kucs kált lá bai 
ter pe szén. Mint ha ma guk ra ha gyott vol na min ket. Csak 
va la mi kü lö nös züm mö gõ han got hall hat tak. Az tán egy 
csa pás ra ki egye ne se dett, és ki pi rult arc cal, de mo so lyog-
va for dult fe lé jük: En  nyi. Ez a leg egy sze rûbb. Fon tos, 
hogy fal fe lé for dul junk, vagy huny juk le a sze mün ket, 
mert konk ré tabb tárgy vagy ki vált képp sze mély lát vá nya 
ös  sze ku szál ja a bel sõ ké pek áram lá sát. Ugyan csak fon tos, 
hogy lég zé sünk le gyen sza bá lyo zott, az or run kon be szí-
vott le ve gõ tü dõn ket tor kon át, a hang sza la got eny hén 
re zeg tet ve hagy ja el.

– Tény leg en  nyi?!
– Igen. Ez a tantrikus mód szer.
– És tény leg tu dat mó do sí tó?
– A vér nyo más kü lönb ség mi att. Az agy vér el lá tá sa 

meg vál to zik, és ez ké mi ai re ak ci ó kat in dít el. Ké pe ket és 
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kép ze te ket lá tunk, épp úgy, mint bi zo-
nyos dro gok ese té ben. A ké pek áram-
lá sát irá nyí ta ni is le het az zal, ha elõbb 
ha tá ro zot tan gon do lunk a fel idé zen dõ 
kép zet kör re, ám a lá to má sok ára dá sa 
ek kor is ki szá mít ha tat lan. Ré gen lá to-
má sok elõ idé zé sé re al kal maz ták, így 
fag gat ták a jö võt.

Jobb ke zü ket, mint ha gya ko rol ták 
vol na, egy szer re he lyez ték tar kó juk ra, 
bal lal va dul mas  szí roz ni kezd ték a 
szí vet. Kis sé vo na kod va, de kö vet te pél-
dá ju kat ma nónk is –négyük kö zül ta lán
õ fes tett leg mu lat sá go sab ban. Elõ re- 
buk tak, és me red ten néz ték ter pesz tett 
lá ba ik közt a falambériát… – Hall jam
a züm mö gést! – fi gyel mez tet te õket 
Csóti, és vi gyo rog va in tett: lép jünk le; 
és Pes ti meg ér tet te, a he lyes lé pés va ló-
ban ez lesz. 

Az üres te lek ke rí tés osz lo pá nak dõl ve rö hög.
– Át vág tam õket! Ku tyá ul át vág tam õket! – és le po rol 

ma gá ról va la mi koszt vagy fal ma ra dé kot. – Me get ték, 
mint ku tya a cson tot! – nye rít, és mon da ni akar még va la-
mit, de ful do kol ni kezd, ezért kéz zel-láb bal ma gya ráz, 
hogy meg van.

– Mi van meg?
El ko mo lyo dik és ma gya ráz ni kezd; „leg alább Pes ti ne 

le gyen már ilyen”; rá kér dez, ta lán el fe lej tet te már, hogy 
mi ért találkoznak… – És Széll Aran ka? – ve ti fel szin-
te sér tõ döt ten. – Csak nem hagy juk szen ved ni? – Csóti 
ha bog va ki fej ti, lá to má sa tá madt; meg ta lál ta a meg ol dást 
prob lé mánk ra, ho gyan fog juk Széll Aran kát meg sza ba dí-
ta ni. Még is csak mû kö dik a tantrikus tu dat mó do sí tás, nem 
is sej tet te, hogy ek ko ra zse ni, hogy ilye ne ket tud – ma gya-
rá zott ég re for dí tott szem mel. – Va ló di lá to má sa tá madt, 
tü zes ka ri ka je lent meg elõt te a ma gas ban, és Bu da pest 
tér ké pé re eresz ke dett.

– Ki éget te? – kér de zi Pes ti. 
– Hü lye – sér tõ dik meg. – Nem éget te ki. Eb bõl tud tam

meg, mi a fel ada tunk. 
– És mi?
– Meg tes  szük a má gi kus kört. Kör be jár juk a vá rost,

hogy meg sza ba dít suk Széll Aran kát – nyi lat koz tat ja ki, 
és kör be pil lant. – Nem is tud tam, hogy ek ko ra, üres tér 
van itt.

Va ló ban volt ott va la mi te lek, drót ke rí tés sel dur ván 
el re keszt ve, grund, aho vá nem ha tol hat nak be. Pes ti nek 
eszé be öt lött, mi sem szó ra koz ta tóbb, mint föl ka pasz kod-
ni a há rom mé ter ma gas drót fo na ton, lá bunk nyo mán a 
sza bá lyos koc ká kat sza bály ta lan ra tá gít va ki. De gon dol-
ják meg: mi ért ép pen ez a sza bály ta lan ság ne von zot ta 
vol na õket? He ve sen vá zol ta ter vét az ön elé gült má gus, 
aki nek fe ne kén lát szott még a má gus to jás ma ra dé ka; még 
jó is, hogy mé lyé rõl nem vér szom ja sabb fe ne vad, mond-
juk kel ta sár kány vált ki. 

– Mi vel kocs má ban ta lál koz tunk, kocs má ban foly tat-
juk. Kocs má ról kocs má ra já runk, de nem vál toz ta tunk 
az ese mé nyek me ne tén, a fo lyam vi zét nem ka var juk 

fel. Vé gig is  szuk a kört a tü zes ka ri ka nyo mán, hogy egy 
le gyen tûz és víz, spiritus és aqua vi tae, ahogy fel tá ma dás-
kor egy ko ron egy lesz. Nem mi ha tá roz tuk el, nem mi vál-
toz tat juk meg. Utunk a víz je lö li ki, já rá sunk mód ját a víz 
fo lyá sá nak mód ja. Át ke lünk Bu dá ra és vi szont. A fo lyam 
men tén ha la dunk, a fo lyam hoz tá jol juk utun kat. Kör ben 
já runk, hogy a vég le tek ös  sze ér je nek; és ne le gyen töb bé
szél sõ ség és sar ka la tos ság, amely be a macs ka dé mo nok 
lel ke be le ka pasz kod hat. Jer és kö vess en gem, hogy meg-
ment sük Széll Aran ka lel két!

 A fenn költ ség min dig le nyû göz te Pes tit, most is el ra-
gad tat ta ma gát, meg ren dül ten in dult Csóti nyom do ka in, 
aki napsárga ka bát já ban im boly gott az író elõtt, mint va la-
mi fény csó va; jó jel nek vél te, hogy egy ki dön tött út ren-
dé sze ti aka dály ban nem bot lott el. Ak kor még nem it tak,
mert Pes ti még a sör be sem kor tyolt be le és a le ve sét sem 
kér te el; ezt utóbb szin tén jó jel nek te kin tet ték, bár Pes ti 
– per sze! – ér zett né mi lé lek fur da lást a ki nem egyen lí tett 
szám la mi att, még ha nem fo gyasz tot tak is. – A sör min-
den képp kár ba vész, még ha a le vest utóbb va la ki más nak 
ad ja is ki – ma gya rá zott, de Csótit nem ha tot ta meg a 
fe le lõs ség tel jes gon dol ko dás e vi asz le nyo ma ta; kö pött, és 
a hang súlyt in kább ar ra he lyez te, hogy „a tûz csó vát kö vet-
ve maj dan bort és vi zet isz nak”.  „Hát majd csak bort és 
vi zet iszunk”, gon dol ta Pes ti is, és már is er nyesz tõ en 
áradt szét ben ne az al ko hol, me lyet el kép zelt; és pon to san 
tud ta, hogy ez a nap mindin kább eb be az er nyedt ség be 
emel ke dik majd. Õ is, mint azok, akik éle tü ket hét köz-
na pi meg szo kott sá gok kö zé kény sze rí tik, rend szer te le-
nül ivott; az egész ség ügyi és szo ci á lis bo roz ga tá son túl 
idõ rõl idõ re szük sé ge volt egy-egy „gör be nap ra”. Csóti 
lá to má sa vi szont irányt adott en nek a vágy nak; a tûz csó-
va ma gas sá gá ba kell emel ked je nek, hogy Széll Aran ka 
lel két meg ment sék; fel kell emel ked je nek a hét köz nap ok 
tér ké pe és a meg szo kott ott ho nos sá gok fö lé, oda, ahon-
nan a vá ros pers pek tí vá ja ma dár táv lat ból, ki tá rul koz va 
lát szik. „Nyit va kell áll ni min den re” – nyi tott már is te res
ho ri zon tot Pes ti elõtt a gon do lat; és nem is tud ta, miért 

Szamódy Zsolt fotója
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nem gon dol ta ezt ko ráb ban. „Az is kü lö nös, 
hogy épp egy be épí tet len te lek szom széd sá-
gá ban gon do lom mind ezt.” Nem tud ta vol na
meg mon da ni, „mi re is kell nyit va áll nia”, és 
ta lán azt sem, miért ke rít ak ko ra fe ne ket fel-

is me ré sé nek. A le he tõ sé gek so ka sá ga még is ész ve szej tõ 
erõ vel lep te el, a dol gok fe nye ge tõ ál ar cu kat le vet ték. A 
vá ros lát ké pé vel együtt oda lent ra gadt meg szo kott sá guk 
nyû ge. Meg sej tet te, ho gyan te remt het ren det az ese mé-
nyek közt, a tantrikus tu dat mó do sí tó mód szer egy szer 
s min den kor ra irányt szab hat éle té nek! Fel sza ba dult és 
emel ked ni kez dett, csak nem füg gõ le ge sen emel ke dett föl, 
mint ha fe je lég gömb ként húz ná a ma gas ba; pil la na to kon 
be lül a te tõk vo na lá ban, majd a ké mé nyek fö lött le be gett. 
– A kar csa pás ok is se gí te nek! – hal lot ta Csóti hang ját a 
há ta mö gül, és fél for du la tot té ve ten ge lye kö rül a fel hõk
közt meg pil lan tot ta napsárga ka bát ban tem pó zó ba rát ját. 
– Nem me gyünk be le min den be! Tu da to san eresz ke dünk 
alá, de az ese mé nye ket a ma gas ból is szem mel tartjuk…!

Kép zel te csak per sze, hogy emel ke dik. Gya lo go san 
ló dul tak ne ki, meg ba bo náz va kö vet te Csótit a Ba ross ut cá-
tól egé szen a Má tyás té rig, aki olyas for mán im boly gott 
elöl a sár ga ka bát ban, mint egy te me tõi láng. Az egyik 
sar kon fe jet haj tott a ko pott ka bá tos bá dog krisz tus nak, és 
le kap ta a nor végmin tás sap kát. – Szak rá lis úton já runk
– súg ta Pes ti nek. – Biz tos, ami biztos…. – Õ bintott, és 
ami kor a Rá kó czi utat ke resz tez ték, meg sej tet te, hogy az 
el sõ po hár bort nem va la mi gagyi he lyen, ha nem a To ka ji 
bo ro zó ban fo gyaszt ják majd el. Rá han go ló dott Csóti rit-
mu sá ra, aki vi szont tõ le szo kat lan mó don hall ga tag lett 
és el mé lyült, mint egy vér nyo más mé rõ. Pes ti fe jé ben is 
meg je lent a tü zes ka ri ka, és csak nem bi zo nyos volt ben-
ne, hogy ez a kép azo nos Csóti lá to má sá val; az ut cák, a 
há zak, a he lyek és kocs mák e kör men tén ren de zõd tek el. 
Pont ról pont ra, lé pés rõl lé pés re ha lad tak e terv alap ján,
hogy nagy já ból-egé szé ben kör be igyák a vá rost. A To ka-
ji bo ro zó fa ra gott fal ké pe it és bo ros je le ne te it – mint ha
moz gó film per gett vol na – ha ma ro san föl vál tot ta a bu dai
Pin ce csár da jó val sprõ debb, fal fel irat ok kal tar kí tott bel-
vi lá ga. De az el sõ po hár bort tény leg a To ka ji ban vet ték 
ma guk hoz, és a bor hoz friss po gá csát kér tek. Mi kor Pes ti 
je lez te, hogy a lepcsánkát is jól ké szí tik e helyt, Csóti 
ma gá ból ki kel ve uta sí tott rend re: Nem ehe tünk bur go nyát, 
csak ga bo na liszt jét! – Ki de rült per sze: a lepcsánkáról õ 
is „tud”, en gesz te lés kép pen be val lot ta, szin te ra jong ezért 
az ola jos, fok hagy más le pé nyért. Ezek után a Pin cé ben is 
bort és po gá csát kér tek, de itt már át tér tek a meg szo kott 
vil lá nyi vö rös re. 

A Pin cé ben vi zel tek elõ ször. Meg ál la po dás volt köz-
tük, hogy a Pin ce pi szo ár ját so ha se mu las  ztják el fel ke-
res ni, ha a kör nyé ken jár nak: a te tõ tõl tal pig bar na-fe hér 
ap ró csem pé vel ki ra kott he lyi ség ben fal tól fa lig vá lyú volt 
ki épít ve a férfi vendégeknek.

Egy re ne he zeb ben kö vet te aka ra tát a tes te. Lá bai
ól mo sak let tek, fe je le-le hor gadt, mint ha já rás köz ben 
el szun  nyad na. Pe dig csak két de ci ket it tak, de egy re több 
he lyen: a góc pont ok sû rû söd tek a bu dai kör út men tén. A 
Pin ce után be ug rot tak a Kék fran kos ba, és híg vé rû vil lá-
nyit ön töt tek ma guk ba; a Moszk va tér nél vi szont elõbb 

a sa já tos be já rat ról el ne ve zett kecs ke mé ti Két lyu kú ban, 
majd a Mó ri ban hör pin tet tek egy-egy po hár ral (eb be a 
szo kat la nul mély pin cé be vi szont hos  szú lép csõ sor eresz-
ke dik le). Itt vált vi lá gos sá Pes ti elõtt az ál ta luk kö ve tett 
kon cep ció ma gas ren dû sé ge. – Tu dod mit, Csóti? – kér dez-
te mind áb rán do sabb te kin te tû ba rát ját, akit cse le ke de tük 
ál do za tos, tes tet nem kí mé lõ kál vá ri á ja is meg ha tott. 
– Akár lot tóz hat nánk. Mit gon dolsz? A mód szer meg…. 
meg…. meg van. A lá to más nem de vi an cia, ha nem 
es  szen cia; va gyis: nem el té rés, ha nem sû rûbb szö ve tû 
va ló ság. El len õriz ni fog juk, mód sze rünk he lyes-e, avagy 
lep keáb ránd!

Pes ti föl állt, mint ha vi zel ni in dul na, de ke zé be fog ta 
po ha rát – ki de rült, meg akar ta ko cog tat ni, hogy csen det 
pa ran csol jon –, de nem ta lált ko cog ta tás ra al kal mas tár-
gyat, vil lát vagy tol lat; ezért hang ját emel te fel, és úgy 
kö zöl te az ivó ven dé ge i vel:

– Én és a ba rá tom, va gyis õ és én… – hang sú lyo san 
Csótira mu ta tott – meg ta lál tuk a meg ol dást, a pénz ke re sés 
kul csát. – Kis ha tás szü net után ki bök te: – Lot tó. – (A kun-
co gás már el kez dõ dött, de ko mo lyabb be szó lá sok még 
nem csat tan tak el…) – Igen, a lot tó, mind an  nyi unk ál ma, 
de – szé les moz du la tot tett a ke zé vel – nem így. – („Nem 
hogy?”) Pes ti fe le let he lyett ért he tet len moz du la tot tett, 
mint ha egy pa lack nya kát csa var ta vol na ki. – Nem így. 
(Meg akadt, nagy le ve gõt vett.) Biz tos ra me gyünk, mert 
lá to má sunk van. Most ké rem szépen…. (ma gas ba emel-
te mu ta tó uj ját, mint Boly gó a Ma yá ban) de-mons-tárl-ni 
fo gunk! („Mit? Demonalizálni?” „Izél ni, nem?” „Nem! 
Ona ni zál ni!”) Íme a biz tos re cept, és én ezt most grá tisz
– hang sú lyo zom: grá tisz! – meg osz tom ve le tek: ho gyan 
le het kön  nyen, azon nal meg lát ni a nye rõ ötöst! Fi gye lem! 
Egy… kettõ…. há rom!

Vár ha tó volt, mi kö vet kez het. Pes ti ki lé pett és ter pesz-
be állt, elõ re bi csak lott, hogy át néz zen a ter pesz alatt, de 
mi vel nem szá molt a rönk asz tal lal, mely ép pen fe je vo na-
lá ba ke rült, iszo nya tos dör re nés sel fe jel te azt le, el ve szí-
tet te egyen sú lyát, ha nyatt, me re ven zu hant a szom szé dos 
asz tal alá, ma gá val ránt va né hány ülõkét… A gyen gébb 
ideg ze tû ek fel ug rál tak. – Meg sé rült? Néz zé tek a fe jét!

– Fon tol juk meg, gon dol juk át és ves sük ös  sze – tá pász-
ko dott fel, mint ha mi sem tör tént vol na –, mely he lye ket 
áll még szán dé kunk ban fel ke res ni, mi e lõtt a má gi kus kör 
ívét ös  sze zár nánk, va gyis sa ját far ká val etet nénk meg a 
kígyót… – hablatyolta, most már kö zel ha jol va Csótihoz, 
aki fel állt, és gyû rött ka bát ját ma gá ra rán gat va ki je len tet te, 
hogy nagy út áll elõt tük, és õ ugyan a ma ga ré szé rõl „még 
elég hos  szú utak ra ké pes”, de úgy lát ja, nem ke zes ked het 
ba rát ja „helyt ál ló sá gá ért”. – Te hát? – szö gez te ne ki haj-
lít ha tat la nul írónk. (Bi zo nyá ra is me red az it tas em be rek 
ef fé le ma kacs sá gát, mely meg rög zött ség és en ge dé keny-
ség, s ros  szul fel fo gott ba rát ko zá si kedv ele gye: ki vé tel 
nél kül min den kér dés ben ha tá ro zott ál lás pon tot vár nak.) 
Csóti rá te kin tett, és jobb te nye rü ket né mi bi zony ta lan ko-
dás után váll ma gas ság ban ös  sze csap va együtt mond ták
ki a szót: Bor pa ti ka! –, s az ámu ló ivó kö zön ség nagy 
meg le pe té sé re meg le he tõ sen für gén és szé le sen fe cseg ve 
ka pasz kod tak fel a for du la tos lép csõn.

A Bor pa ti ká ban újabb meg le pe tés vár ta õket.
– Lá to má som van! – si kol tot ta egy is me rõs hang. 

– Meg jött a tantramágus, Dr. Ízes!
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– El áju lok! – kont rá zott a koc kás in ges. – A vér nyo más-
kü lönb ség! – És va ló ban ba rát ja kar ja i ba ha nyat lott. – Két 
de ci li ter vil lá nyi kék fran kos, ugye?

– Hogy ke rül te tek ide?
– Na hát, hogy? Jó kis alak vagy! – Ki for ga tott szem mel 

mond ta: – A fe jünk fe lett tü zes ka ri ka je lent meg….!
Meg hal lot ták, mi rõl dis ku rá lunk, még a Szi gony ut cá-

ban – vél te meg aláz va Pes ti, de Csóti nem így fog ta fel. 
– Õ eb ben is, ma gya ráz ta, mód sze rük he lyes sé gé nek 
bi zo nyí té kát lát ja. Hogy ke rül tek vol na ide ezek a Szi-
gony ut cá ból, ha nem az ese mé nyek sors sze rû sé ge mi att? 
„Nem elég sé ges érv az, hogy nagy kör ivá szat nincs a Bor-
pa ti ka nél kül; és ki sem hall gat hat tak, mert a Bor pa ti ka 
ne vét a Mó ri ban vet tük elõ ször szánk ra.” Te hát: cso da 
tör tént, szö gez te le, és  is te nem re mon dom! A négy ta gú 
tár sa ság nem várt fel buk ka ná sát vé gül mind két szél to ló 
va ló ban így is fog ta fel. 

Ha ma ro san a Pe tõ fi-híd alatt, a bu dai rak part kö ve in 
bot la doz tak. Va la ki tu dott egy rö vi debb utat az egye te-
men ke resz tül. Va la ki tu dott egy kocs mát, ahol jó sört 
mér nek. (Ilyen kocs mát min den ki tu dott, egé szen kö zel.) 
Pes ti hó na alatt ir dat lan mé re tû fény csö vet ci pelt a te le-
ví zi ó zás fény ko rá ból – va la hogy „tár sá ul sze gõ dött” a 
mu ze á lis tárgy. (Az üve ges vit rin nem volt kulcs ra zár-
va.) Vi lá gí tott ben nük a tûz ka ri ka, és meg fe led kez tek a 
fá radt ság ról. Tény, hogy bi zo nyos al ko hol men  nyi ség után 
a szer ve zet va ló ság gal le ved li a fá radt sá got; ki bú jik be lõ-
le, mint egy ke zes lá bas mun ka ru há ból. Ez az át ala ku lás 
egyik lép csõ je, a báb el vesz té se. A fel nõtt kor kü szö bét 
ugyan is báb ál la pot ban lép jük át, és ez csak szá mos té nye-
zõ együtt ál lá sa ese tén si ke rül het. Nem elég a meg fe le lõ 
mó don meg vá lasz tott élet mód, a si ker vagy a sze ren csés 
pár kap cso lat. Szük ség van ar ra a moz za nat ra, me lyet a 
ke le ti lé lek tan in ten zív fak tor nak ne vez. En nek meg je-
le né se sors ese mény; de ez is leg alább an  nyi fé le, ahány 
fáty lat Ma ya, ez dé mon, ma gá ra ölt het. Ezek szá ma pe dig
köz tu do más sze rint épp eg  gyel több, mint ahány em ber
meg csal ja ma gát vagy a hoz zá leg kö ze lebb ál lót. 

Le het, hogy Pes ti épp e kü lö nös gyû rû-tú ra so rán 
hány ta le a báb-bõrt? És mi kö ze mind eh hez Szel lõ Aran-
ká nak? – Azt ja vas lom, ne ta lál gas sunk. Vé le mé nyün ket 
csak ál ta lá nos sá gok ban fo gal maz hat juk meg; ám bár: tu laj-
don kép pen ez sem ke vés.

– Mi cso da baszomadta! – je len ti ki ép pen eb ben a 
pil la nat ban az, aki tõl e ke re set len ki fe je zést leg ke vés bé 
vár tuk vol na (en  nyit meg ér zé se ink rõl!): – a ma nó –, és 
há rom ágú va sat mu tat fel. – Szi gony. Ku tya le gyek, ha ez 
nem szi gony! – (Va la ki per sze be ugat: vaúúú!)

– Hogy ke rül ide egy szi gony?
– Bingó!
– Ta lán ha lász tak vele… aka rom mon da ni, szigonyoz-

tak…
– Úgy ér ted, ren del te tés sze rû en hasz nál ták?
– Ke resz tény Neptun, Nepomuki Szent Já nos, se gíts 

meg!
– Él jen az utol só bu dai szi go nyos!
– Meg õrül tél? Be le állt a lá bam ba!
– Hü lye vagy! Épp csak megkarcolta…

– Vér zik! Lá tod, hogy erõ sen vér zik!
Csóti fel üvöl tött, ki ra gad ta a tom pa vas-

tár gyat a ma nó ke zé bõl, és meg ma gya ráz ha-
tat lan mó don ro han ni kez dett a Pe tõ fi-híd 
fe lé. – Szi gony, ér ti tek, szi gony! – Kö vet-
ték, mit te het tek mást – de mind in kább de ren ge ni kez dett 
valami… Ha a ma gas ból, mond juk he li kop ter rõl néz tük 
vol na õket, ak kor sem mond hat nánk egye bet, mint hogy 
úti terv ük tõl Csóti még az iz ga lom e fel fo ko zott ál la po tá-
ban sem tért el. A le he tõ leg rö vi debb út vo na lon ha ladt 
a Szi gony ut cai étel bár fe lé, egyet len ki té rõt az Ül lõi úti 
Pa ra cel sus bo ro zó fe lé en ge dett meg. A mai na pig lát ha-
tó az a ha sa dék, aho vá Csóti a vas da ra bot ir tóz ta tó erõ vel 
be ütöt te, úgy, hogy azt a föl há bo ro dott pultosfiú – pe dig
ta lán még jobb erõ ben volt, mint mos tan ság! – har mad szo-
ri ne ki ru gasz ko dás ra tud ta csak ki húz ni az el ha sadt rönk-
pad ló ból. Bo ru kat egy miccre haj tot ták fel (az egyik ha ver
ök len dez ni kez dett), és már is ro bog tak a Szi gony felé… 

Mint akit bel sõ ta tár haj szol és nem en ge di, hogy át ad-
ja ma gát a ké nye lem nek, meg elé ge dett ség nek; aki min dig
mást akar, min dig töb bet, mint ami van és el ér he tõ, és az 
en ged ményt az ör dög mû vé nek te kin ti; és a ma ga ké pé re 
ala kít ja a vi lág ott ho nos sá gát. A meg szo kás el len sé ge ez 
a bel sõ ta tár, nem en ge di, hogy rab já vá le gyünk. Mert ez 
a va ló di rab ság: a báb ál la pot ba va ló vis  sza zu ha nás. Mert 
aki báb ál la pot ban ma rad, ke gyel met nyer, mert re mény te-
len nek nyil vá nít ta tik, és a hü lyé ket nem csesz te ti sen ki; 
de aki egy szer ki lé pett a báb ál la pot ból, ma rad jon csak 
lep ke. Mert a bá bon a bá bot, a lep kén a lep két [kér jük
szá mon]. Az Ül lõi úton srégvizavé ro han tak át, és Csóti 
vagy az út ne vé re utalt, ami kor ki je len tet te: Ad dig kell 
üt ni a va sat, amíg me leg. Ir tóz ta tó mó don han da ban dá-
zott az zal a szi gon  nyal. De utal ha tott vol na a lá to más 
hõ fok ára is, amely ben ég tek. Ki tér tek elõ lük a já ró ke lõk, 
de már en nek sem volt je len tõ sé ge. Nyit va állt elõt tük a 
tér. Lent, a vi szony la tok kö zött mo zog tak, és ugyan ak kor 
a lá to más ál tal ki raj zolt ma gas ban. Csóti, amint az Étel bár
ös  sze fel ira to zott be já ra ta fel buk kant elõt tük, utol só ere jét 
fel emészt ve sprin tel ni kez dett, és a há rom ágú va sat len dü-
let bõl, vé kony tes tét és nem ép pen at lé ta vál la it meg ha zud-
to ló erõ vel ha jí tot ta fel a ma gas ba, oly an  nyi ra, hogy az 
egy pil lan tás ra el is tûnt sze mük elõl. – Emel kedj! – or dí-
tot ta ma gá ból ki kel ve va la me lyik ük. Sen ki ben sem volt 
ré mü let, egyez tet ték utóbb. Biz to sak vol tak ben ne, nem 
tör tén het baj, a zu ha nó szi gony sen ki ben sem te het kárt. 
Amint ír va van: „egy be kap cso ló dik ég, föld”. Fel üvöl töt-
tek, ami kor a vas da rab vis  sza tért lá tó te rük be. Még egy-
szer, utol já ra ne ki ru gasz kod tak, hogy meg néz zék, ho va 
zu hant. Át re pül tek a há rom mé ter ma gas drót ke rí té sen és 
gyû rût for mál tak a kis föld tú rás kö rül a grund kö ze pén: 
he gyé vel elõ re, sza bá lyo san zu hant le, és csak nem fé lig
a ta laj ba mé lyedt. 

Akár ho gyan szá mol ták is, meg kel lett ál la pí ta ni uk, 
hogy a ma gas ba ha jí tott rozs dás vas min den sa rok tól 
egyen lõ tá vol ság ra, a Szi gony ut cai grund mér ta ni kö zép-
pont já ban ért ta lajt.


