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Géczi János

A görög korsó
Mi a nevem? A legegyszerűbb az lenne, ha mondanám: azé, aki ennek az

írásnak a szerzője. Persze most nem a szerzőségről esik szó, s nem is arról a
viszonyról, amelyben valaki vagy valami egy névben meghatározódik. Mi biz-
tosítja, hogy később valóban ő az, aminek neveztetett, s nem egy másik? Aki
időközben megváltozott. Vagy sosem volt az, aminek hívták.

Ilyen viszonyban vagyok azzal a korsóval, ami fél évtizede kíséri lakásról
lakásra az életemet. Nem az a különös benne, hogy van, létezik, hiszen darabjaira
törve is, immár valóság maradna. Hanem létezésének néhány lenyomata. A le-
nyomatok, amelyek benne vannak a nevemben. Vagy abban, akit ez a név meg-
jelöl?

Lakásunkban három egzotikusnak mondható kerámia van, egyik sem kisebb
a másiknál; combközépig érnek. S ha tudják, hogy százhetvenhat centimétemyi
vagyok, akkor könnyen elképzelhető ez a combközépnyi magasság.

Véletlenül egyformák ezek az égetett edények. Persze, a hozzájuk fűződő
történetek különböznek. A fekete a körösfeketetói vásárból származik, abból az
időből, amikor még sértetlenül lehetett elhozni. A téglavöröset a Körhinta írójának
feleségétől kaptuk. A harmadik, a görög korsó, Tesszaloniki mediterrán világából
került hozzánk.

Erről akarok beszélni.
Két év kellett mire felfedeztük, és életünk részévé vált. Külön a feleségem,

az én, és a közös létezésünk részévé.
Utolsó déli utunk után, mikor egy hónapig üresen, bezárt ajtókkal és ablakokkal

árválkodott a lakás, s mi még el voltunk telve a krétai nyár folyékony napfényével,
nem tűnt fel, hogy hazaérkezésünkkor babérillatú volt a lakás. Abban állapodtunk
meg, hogy az útiholminkat annyira átjárta ez a szag, hogy itthonra is jutott
belőle. De néhány héttel később, amikor hosszabb ideig voltunk távol - Buda-
pesten, a novemberi őszben, s amely városból legfeljebb a Városliget szmogtűrő
fáinak nedves szagát hozhattuk volna a hajunkban haza - ismeretlen szag fogadott
bennünket. Leginkább keleti illatokra emlékeztetett, szantaira vagy más füstö-
lőszerre, édeskés és súlyos volt, köhögtetően nehéz. Hosszú huzattal sikerült
kiűzni e szagot. Órákig kerestük az eredetét, mígnem feleségem megállt a görög
korsó felett, és megállapította, hogy onnan származik. Hiába mondtam, hogy
sose használtam ezt az amfora formájú, festetlen edényt szeméttartónak - mert
különben mindenhol felhalmozom az éppen fontosnak vélt cetliket, köveket, ága-
kat, hogy valamire emlékeztessen, majd elkapjam azt a helyzetet, amiben valamit,
ha másnak nem is, de magamnak meg tudjak határozni -, nem hitte el. Holott
az edény üres volt. Odaguggoltam a tesszaloniki szerzeményünkhöz, és éreztem
a tömjénhez hasonló, bár annál irracionálisabb illatot.

Amit először Szent Domokos napján éreztem, a cserép megvásárlásakor.
A fellegvár tövében, egy régiségkereskedő portáján választottuk ezt a korsót.

Igen, portának nevezhető az a térés udvar, ahol egymás mellett halmozódott



Közelkép

mindenféle lim-lom, s hátul egy zugban, régies kövek, oszlopfők, szobortöre-
dékek és edények. Úgy véltük, mind hamisítvány, amit hóbortos turistákra lehet
sózni - ha nem értenek a műkincsekhez. Mi nem régiséget akartunk venni, hanem
bármit, ami elfér a Trabantban, s majd otthon a lakásban. Ezen a helyen találtam
a korsót. A kereskedő toprongyos vénember volt, ha utcán látom, inkább csa-
vargónak gondolom. Rikácsolva kapta ki a kezemből az edényt, és visszarakta
arra a helyre, ahonnan felemeltem. Nem értettem, miért nem adja el. Olyan régi,
hogy nem tudnám megfizetni? - kérdeztem gúnyosan. Nem válaszolt. Ismét föl-
vettem a korsót, agyagtestéből sugárzott a meleg. Elvette tőlem, és bevitte az
irodának használt ólszerű épületbe. Utána rohantam, és az asztalra borítottam
minden pénzemet. Minél előbb magaménak akartam tudni a korsót.

A büdös és rongyos vénség több nyelven beszélt. És faggatni kezdett, miért
van szükségem erre a tárgyra. Nem biztos, hogy elfogadható magyarázatot adtam,
egyébként is, véltem, nincs hozzá köze. Mindvégig magához szorította a kerámiát.
Amely szépnek sem szép. Amikor kiégették, kicsit megroggyant, az egyik füle
rátapadt a korsó hasára, s az üvegszerűen fénylő pereme kormos és csorba.
Olyan régi, hogy nem eladó? - igyekeztem meglágyítani a régiségkereskedő
szívét. Nem, válaszolta, nem. Az utolsó tűzvésznél készült. Ezerkilencszáztizen-
hétben? - hökkentem meg. Akkor hatalmas tűzvész pusztította a várost, teljesen
fölégette Szaloniki törökös bazárnegyedét és keleties sikátorait. Szalonikiből csak
annyi maradt, ami a föld alatt volt. Az öreg belesápadt az évszám hallatába;
talán azért, mert ez a nap éppen a tűzvész évfordulója volt.

Megteáztatott minket. Tudtuk, ez annak a jele, hogy kész az üzletre. Hosszan
és unalmasán fecsegett, siettünk volna, de a korsót sem akartuk otthagyni. Újból
és újból töltött a csípős, fekete teából, és alkonyaiig nem engedett el bennünket.
Végül elárulta a korsó titkát: tengerparti agyagból formázták, de már nem volt
idő szárítani és égetni. A tűzvészben égett ki.

Ingyen adta oda az edényt - mondta, azért, mert elvette, örökre elválasztotta
tőlünk a délutánt.

A görög korsó másodjára érzett irracionális szaga eszembe juttatta akkor a
várost, és előkerestem könyveim közül a Tesszaloniki történetével foglalkozókat.
Ijedten mutattam feleségemnek - a korsó akkor bocsátotta ki az édes szagot,
amikor a város égésének évfordulója volt. A babérszag pedig aznap önthette el
a lakást, amikor a város fölszabadult a négyszáznyolcvan éves török uralom
alól.

Azóta figyeljük a korsót. Néha hetekig változatlan: por- és téglaszagú. Majd
egy hajnalon, vagy egy tévéjáték sugárzásának idején különböző illatok és szagok
szállnak belőle. Volt már vér-, narancs-, sár-, gránátalma-, pernye-, égett hús-,
füst-, hal-, vérhas-, tenger-, szezámmag-, olívaolaj-, és ezüstszagú. Szóval egy
egész történelem szaga gyűlt össze ebben a korsóban.

A kard
Amikor szétszedtem a nádtetőt, amely a pinceházat borította, találtam meg a

kardot. Egy szarufa mellé volt dugva, ezt a szarufát tölgyfából faragták. A pin-
ceházból egyedül ez a darab fa maradt épen - tulajdonképpen boronapince volt
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ez az épület, a szőlőm közepén, amelyet fel akartam újítani. Amikor megvásá-
roltam a roskadozó épületet, csak egy öreg könyvet találtam benne: a könyv
inkább látszott öregnek, mint a ház, holott fordítva volt. Régész barátaim szerint
úgy a tizenhetedik század végén épülhetett a pince - a könyv, magam is meg
tudtam állapítani, tizenkilencedik század végi biblia volt. Afféle biblia, amelynek
végén üres lapokat hagytak a könyvkötők, hogy a családi eseményeket megörö-
kítse a tulajdonos.

Ebben a bibliában szó volt a kardról, amelyet a napokban találtam meg. Magát
a könyvet, amikor a jegyzeteket elolvastam, nem vettem komolyan. Most nem
tudom, mit kezdjek vele, hogy előkerült a fegyver. Valóban olyan volt, ahogy
írták: nyolcvannégy centis hüvelyben acélpengés kard, a markolatán aranybera-
kásokkal. Az írás szerint a penge iráni, XVIII. századi, míg a hüvely a markolattal
együtt Indiában készült a késő tizennyolcadik században.

Magyarországon a kard először az 1840-es tisztújításon fordul elő, éppen
Eötvös Károly örökíti meg egy színes írásában. A tisztújítás október 12-én reggel
volt. A nemzeti párti nemesség fél nyolckor vonult a főispáni lak elé. De az
udvarra már nem mehetett be, mert az udvari párti nemesség összebeszélve már
hét órakor bevonult oda, megtöltötte egészen, azután bezárták a kaput is, az
akkori udvari pártok szintén őrizték a bejárást. Zichy István gróf volt a főispán.
A tisztújítás a nemzeti párt kirekesztésével nagyon rövid ideig tartott. A meg-
csalódott nemzeti pártiak bosszút állva felvonultak a főispáni lak mellett vezető
rövid, meredek úton a vásártérre, a Zichy-udvarba, ahol az udvari pártiak számára
nagy üstökben főzték a gulyást és sütötték a lacipecsenyét, óriási hordókban
tartották a bort, halomban állt a kenyér, nagy tömegben a pohár. A berohanó
ellenzékiek mindent összetörtek, amit csak lehetett, a pecsenyét, gulyást kihány-
ták a földre s összetaposták, a bort mind kieresztették; a kenyeret azonban széj-
jelosztották az odacsődült piaci népnek. Ezután elvonultak a tanyájukra, a Ver-
ner-vendéglőbe. Az udvari nép rémülve látta, hogy minden étel-ital pocsékká
van téve. A szentgáliak híres verekedők, hogy ezt a csúfságot megtorolják, meg-
rohanták a Vemer-vendéglőben összegyűlt nemeseket. Borzalmas verekedés
folyt, és végül a fegyvertelenül mulatozó nemzeti pártiak sokan életüket veszt-
hették volna, ha a vendéglős kisleánya, aki később a jól ismert Rothesther ven-
déglős neje lett, fel nem kúszik a vármegyeházhoz, ott nem találja az alispánt.
Az alispán két díszruhás megyei huszárral rögtön sietett a verekedés színhelyére,
és békességet teremtett a hadakozók között, miközben elkobzott egy gazdátlan
kardot, amely eredete szerint - mondja a felírás - iráni és indiai lenne.

Ezt a kardot az 1863-ban Csöngén született Breuer Lázár későbbi pápai izr.
hitközség elnöke, születési ajándékként kapta. Breuer Lázár iskolái elvégzése
után a rőfös pályát tanulta ki Bakonyjákón, az édesatyja üzletében. 1890-ben
önállósította magát, és majd 1912-ben telepedett le Pápán, de akkor már a kard
nem volt tulajdonában, hiszen 1893 áprilisának végén Veszprém városának fel-
ajánlotta, hogy árával is segítse a város újjáépítését. De hiába került el tőle a
kard - amelyet anno még a tisztújításkor megátkozott volt egy cigányasszony -
mert 1929 őszén váratlan halálát okozta: a kommün alatt túszként tartott Steiner
Vilmos szesznagykereskedő egy vitában ezzel szúrta le.

De a kardnak a tűzvész megfékezésében is szerepe volt - bizonyítja ezt ki-



11 Közelkép

csorbult pengéje. Az égő belvárosi venyigekerítések fonatait, drótozott csomóit
ezzel vágta szerte Breuer Lázár - de az ó" igyekezete sem volt elég a tízvész
megfékezéséhez.

A tűzvészről a Budapesti Hírlap 1893. április 15-iki cikke részletesen is be-
számolt - hírt adva a kard szerepéről -, öles betűkkel hírelve: Veszprém városa
elpusztult! S tovább: amit a tegnapi veszedelem még megkímélt, azt ma a kiújult
tűzvész hamuvá égette. A város legnagyobb részében a házak helyén üszkös
romok állanak. A lakosok ezrei maradtak hajlék és betevő falat nélkül. A ka-
tasztrófa annál rettenetesebb, mert Veszprém városa már régóta szegényebb, sem-
hogy magától kereshetné rekonstrukciója eszközeit. E század első felében nem
csak fényes múltú püspöki székhely volt még, hanem virágzó ipari és kereske-
delmi centrum is. De azóta a jómódú mesterembereket a csapókat, gubásokat,
tímárokat, gombkötőket, csutorásokat tönkre tette a gyáripar versenye, a gabo-
nakereskedést pedig elterelték a más irányba épített vasúttal. S elszegényedtek
gazdálkodói is, kiknek legjelentősebb jövedelemforrásuk a szőlőművelés volt.
Ami a hajdani jólétből megmaradt, az is prédájává lett két szerencsétlen nap
pusztító dühének.

Steiner Vilmos bizonyára a tűzvész kárvallottjainak segítségére megtartott ár-
verésen vehette meg a kardot.

A kard száz éves sorsát tekintve tehát viszonylag pontos adataink vannak.
De mi történt Breuer Lázár halála után? Mi lett a gyilkossal? Hová tűnt a kard?
S miért éppen most és nálam került elő? És mi lesz, ha a hajdani átok még
rajta ül?

Kikericsek
Volt egy tisztásom. Persze képtelenség, hogy ez a térés rész az erdő közepén

csupán az enyém, hiszen közel vannak hozzá a túristaösvények, a szőlőskertek,
s lehetetlen, hogy hébe-hóba ne találjon rá valaki rajtam kívül is. De két éven
keresztül senkivel sem hozott össze ott a sors, a balszerencsés vagy a jótékony,
és rendületlenül képzelhettem, hogy a fennsík szélétől alig pár lépésnyire, a
házhelynyi mélyedésben kialakult nedves tisztás senki másé nem lehet, mint aki
először rátalált.

A kökényen és a galagonyán kevesen törnek át, a cserjék oly tömötten és
áthatolhatatlanul veszik körbe a területet, hogy ember legyen a talpán, aki át-
vergődik a szúrós, egymásba kapaszkodó gallyak között. Magam, félig kúszva,
valamilyen állatcsapáson bújtam be, hogy aztán elámuljak azon a hihetetlen
csöndön, ami ott fogadott, s elnémuljak a virágzó növények pompájától.

Hetente, kéthetente kerestem föl a tisztást, éppen csak annyi időre, hogy meg-
pihentessem fáradt tagjaimat, s fölfedezhessem a változásokat. Hiszen a tisztás
hétről-hétre tudott újjal szolgálni, hol a szibériai íriszek övig nőtt virágait mutatta
meg, hol a kosborok büdös fürtjeit, hol pedig egy gally színelváltozását. Ma
már tudom tudom, mivel véglegesen elhagytam ezt az édeni területet, leginkább
az ismeretlensége, a más által fel nem fedezettsége és a mássága volt a fontos
- és nem azok az élőlények, amelyek máshol is - mégha ritkásan, de megtalál-
hatók.
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A tisztásról egyébként nem lehetett sehová sem látni. A fák mindent eltakartak,
az ég pedig akárha nem is volna: oly áttetsző" és könnyű, hogy létezéstelen.
Minden önmagára figyelt, pontosabban, minden növény, állat a saját életébe volt
ágyazva. S ez a vegetatív nyugalom nem volt ijesztő".

Mígnem az idei őszön rátaláltam a kikericsekre. Már áprilisban észrevehettem
volna a fűszálak között a húsz-harminc centi hosszú lándzsás alakú, húsos, fé-
nyeszöld leveleket. S később a csontszínűre érő, kopácsos terméseket. Megma-
gyarázhatatlan, hogyan nem figyeltem föl rájuk, holott azt is észrevettem, ha
korábbi lábnyomomba belelépett egy őz, vagy a szokásosnál hamarabb elvirított
a vad kakukkfű.

Az első őszi napon, amelyet csak az erdőben lehet érezni a megváltozott
avarszagból, lilává változott a tisztás; ezeregy hat cimpájú, világoslila, kocsány-
szerűen beszűkülő virág vette át az uralmat, s kiölt maga körül minden más
színt. Riadtan kapkodtam a fejemet, de szemem minduntalan visszatért a virá-
gokra, amelyeket mérges darazsak dongtak körül.

Szabadságom tisztására betört az a régi ember, akit bár sosem ismertem sze-
mélyesen, túl sokat tudtam róla. Az élniakarásáról és a büszkeségéről, amelyet
a legembertelenebb recski módszerekkel sem tudtak a kapók megtörni, a csont-
soványságáról, az örökké éhes gyomráról, amelyet erdei gyökerekkel, termések-
kel, és levelekkel igyekezett megtölteni, s a jókedvéről, ami túlélés lehetőségébe
vetett hitéből fakadt. Aminthogy valóban túl is élte az aranybányát, túl a kisza-
badulás örömét, és túl a rákövetkező némaságot.

Láttam ennek az embernek a kiállításait: csak növényeket fényképezett, és
párába burkolózó hegyi tájakat, havas gallyakat és félredőlt kalapú gombákat. A
fényképein minden időtlenné vált. Olyanannyira, hogy már mindaz időn kívüli
volt, ami a fotópapír kolloidjába dermedt, s ezért embertelen. Megfejthetetlen
hogyan tette, mert sosem hiányzott nekem, hogy egyetlen emberre utaló motívum,
jel, maradvány sem került az alkotásaira. Sugárzott belőlük a kívüliét.

Ott voltam a temetésén. Néhányan álltuk körül a nyitott gödröt, amelyben
barna koporsóba zárva leeresztették, és senki sem sírt, hiszen nem voltunk se
ismerősei, se barátai, se rokonai. Talán csak a tisztelői, akik értékelték a fény-
képeit. A műveibe zárt magányát és különállását.

Mondták, hogy nincs olyan növény, amelyet fel ne ismert volna, s ne mondta
volna meg azonnal, hogy hol és mennyi fordul elő belőlük, van-e értékük, még
ha eszmei is, s melyik részét mire szabad vagy nem szabad felhasználni. A
fényképezés mellett ugyanis gyógyító növényeket gyűjtött, és bejárta az ország
minden területét, amelyre közönséges halandó léphetett. Mondták, hogy egyetlen
vágya volt: ne legyen olyan hely, ahová be ne juthasson fényképezővel. Pedig
tudnia kellett, hogy ő sem halhatatlan.

Egy marék kikerics maggal végzett magával. A mákszemnél alig nagyobb,
gömbölyű, sötétbarna, rendkívül kemény magvak közül néhány fennakadt a sza-
kállában. A magból nyert drogból állítják elő a kolhicint a növénynemesítéshez,
a növekedés serkentésére, s a változatok előállítására használják. Igaz, újabban
kísérletek folynak a klohicinnel, mint a rosszindulatú daganatok növekedését
késleltető, vagy teljesen meg is szüntető hírében álló szerrel.

Azt a marék magot egy teljes nyáron át kellett gyűjteni neki. A kaszálókon,
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a főkaszálás utáni rendekből válogathatta ki a félérett tokterméseket, hogy pad-
láson vagy napon megszárítsa, majd kicsépelje, szelel<5rostával tisztítsa, és a
friss magokat ismét szárítsa. Legalább tíz kiló félérett toktermésből lesz egy
maroknyi száraz mag, amennyit lenyelt.

A kikericsek miatt a tisztáson megfosztódott saját létezésétől. Többet nem
tudok úgy odamenni, hogy önmagán kívül ne jelentene mást is. Hát ezért mon-
dom: volt egy tisztásom. Kevesebb lettem ismét egy hittel. Mifelénk azt mondják:
így töltjük ki lassan a ránkjutó legkisebb teret. De mire lefogyunk, összeasza-
lódunk, úgy vélem, nincs a világon olyan dolog, amely csak önmagát mutatná
meg.

Ünnepi ebéd
Már akkor sejtettem, hogy össze fog veszni mind a három, amikor a múlt-

korában órákon keresztül azon vitatkoztak, hogy mi a különbség a csibe, a csirke,
és a jérce között ... Úgy tettek, mintha nem falusi lányok lennének, de hangjuk
nagyobb volt a legvisítóbb falusi kofáénál. Ott ültek az apjukról rájuk maradt
diófaasztal mellett, sipítoztak a viaszosvászon fölött, és nagy mérgükben tányért,
poharat törtek. A bolti véreshurkáról is elfeledkeztek, el is hűlt az nekik, cso-
dálkozom, ha nem fájdult meg tőle a gyomruk. Máskülönben sárgarépával ették,
mert annyi sárgarépájuk termett, hogy eladni is volt miből. Én bizony meg nem
enném a nyers sárgarépát, reszelve, hiába mondta mind, milyen jó az, ecetes-
cukros salátalével. A nagyanyjuk is így csinálta. Meglehet, van annak százötven
éve, mert a legfiatalabb is öreg, jóval hetven fölött, a nővérei még vénebbek.
A Rozál talán kilencven, az Erzsi hetvenöt, a legfiatalabb, aki legtöbbet főz, a
Berta - hát ő hetven. Vénlányok. Mondtam nekik, azért tudnak ennyit veszekedni,
mert nagyon ráérősen ment el az életük, mással se foglalkoztak, mint egymás
nyúzásával. Nem akarták megosztani az apai örökséget - és mi lett belőle; elvették
a földjüket, gyümölcsösüket, majd még a házhelyükből is el-eladogattak, hogy
legyen miből megélniük. Vénségükre nincs senki, akire a kis motyójukat rá-
hagyják. Hát ilyen fajták. Rátartiak.

Alig tudtam rendet rakni köztük; de holnapra úgyis elfelejtik, ha netán eddig
nem felejtik el, hogy a csibe nagyon fiatal szárnyas, általában ötven-hatvan
dekás. A csirke hetven-nyolcvan dekás, a jérce pedig lehet már egy kilós is.
Persze mindnek más-más az elkészítési módja. Amíg lehetett csibét meg csirkét
kapni, magam is tudtam mindegyikre vagy húsz receptet. De évek óta nem
veszek fiatal szárnyast. Öreget se.

No, hát a Rozál, a Berta, meg az Erzsi - hallom a kert végéből, ahol kapálgattam
- már kora reggel elkezdték a perlekedést. Csak nem tudtak megegyezni, egyre
emelték a hangjukat, ki erre, ki arra hivatkozott. Tudtam, hogy be se fejezem
a sort, mehetek közéjük békíteni, mert még megbetegszenek, és csak több lesz
velük a baj. Annyit megértettem, hogy ebédre várnak valakit, de hogy kit? Nem
tudtam. Meg hát milyen ebédre! Te jó ég!

Az Erzsi kezdte. O csirkecsontlevest ajánlott, nagymama módra. De tudod,
mit jelent ez? A béreseknek se adtak ilyen löttyöt, nem hogy meglett paraszt-
embereknek. A városiak meg hallani se akartak róla. De Erzsi csak erősködött.
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Merthogy olyan egyszerű, hogy senki nem jön rá az ízéből. Nem kell más hozzá
- kiabálta nagy fedőcsattogtatások között -, mint egy csibe csontja, meg a bőre,
aztán valami vegyes leveszöldség, egy paradicsom, vöröshagyma, fokhagyma,
és tíz szem bors. Meg a legvégén néhány szegfűszeg és szerecsendióvirág. Úgy-
hogy senki nem jön rá, hogy csontból főtt a leves. Utána meg lehet meggyespite.

A meggyespitében meg is egyeztek.
De Rozál csirkemájpüré-levest ajánlott. Ahhoz elég egy kisebb csirkemáj,

egy szelet kenyér, vagy egy megszikkadt zsömle. Aztán egy fél tubus zöldségk-
rém, egy kanál tejföl. És slussz-passz - össze kell forralni, aztán szitán áttörni
- és micsoda fönséges étel. Na, mondom magamban, fönségesnek fönséges, de
nem lesz tán sok az az egy csirkemájból főtt leves négyüknek? Ha ugyan csak
egy vendéget várnak. Végülis megtudtam, persze hogy egy vendéget várnak:
azt az egyetlen távoli rokonukat, aki már alig rokon, mert ötödágról való. Jóképű
fiatalember, tán elvált, vagy még meg se nősült - mondták.

Erre föl Berta! Sikoltozott, hogy herdálják a vagyont! Hogy neki, aki utoljára
fog elhalni, nem marad semmi. Na, mondom, ezeknek elment a józan eszük,
ha azt főzik, amit Berta javasol. Mert szép a leves neve, de ami benne van!
Egy húsleveskockát kell felfőzni, hozzákeverni egy deci vörösbort és fél deci
tejszínt. Fehérborssal meg vágott zölddel kell ízesíteni. Hát ez lenne Júlia ünnepi
hideg levese. Júlia volt a három lány anyja.

Hosszan elvitatkoztak, hogy mit főzzenek, mit ne, hol följebb csapott az in-
dulat, hol visszafogták a hangjukat - de sertepertéltek, káráltak, mint a fiatal
menyecskék.

Aztán megállapodtak. Hogy szerényebb levessel kell várni a vendégüket. Hogy
adná az ki magát, ha hárman flancolni kezdenének. A tejszínt boltban kell
megvenni, szerecsenvirág sincs már évek óta a fűszeresdobozban, a csirkecsontot
meg kilókba mérve árulják. De hát tudom, amit tudok. Leginkább azt szégyellik,
hogy nincs annyi pénzük, hogy megvegyenek egy jércét. Vagy, ha nem is jércét,
de csirkét, vagy ne adj isten csibét. Szó, ami szó, befejeztem a sor kapálását,
meg még kettőt, mire elcsendesedtek. Megjött az ebédidő - a rokon meg sehol,
gondoltam átmegyek, megnézem, mi lett az az ünnepi ebéd.

Hát nem abból a csirkelábból főzték, amit a múltkor vásároltak? Ráadásul
úgy, hogy a boltosnak azt mondták, a macskájuknak lesz. Nem akartam ott
senkinek se megmondani, hogy macska? Bizony már macska se kerül a házukba.
De hogy levest főzzenek a csirkelábból, magam se hittem. El se pirultak, mikor
rájuk nyitottam. És akkor újságolták, hogy várják a rokont. Aki persze nem jött
el. Minek is. A meggyes pitébe alig került gyümölcs - valami régi befőttből
dobáltak bele, és lett négy szeletnyi.

Már három óra is elmúlt, amikor megállapodtak, hogy tönkremegy az étel.
S mert ott voltam, meghívtak az asztalhoz. Csak nem akartam, csak nem volt
hozzá kedvem - én fél éve nem ettem csirkelevest, vágytam is az ízére -, de
inkább sose kerüljön a tányéromba, minthogy lábból legyen főzve. A végén
mégiscsak rávettek. És úgy szégyellem magam, mert én csak ettem, ettem, mert
kínáltak, s egyáltalán nem törődtem azzal, hogy ismét veszekedni kezdtek. Rozál
eltéveszthette a napot, és talán holnap jön a rokon, és akkor milyen ünnepi
ebédet kell készíteniük?
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"Kádban, bálnák közt halni meg"
A ceteket évezredek óta halásszák. A tengerparti népek már régen rájöttek

arra, hogy a cetek vadászata jól jövedelmező mesterség. Norvégiában a késői
kőkorszakból eredő' sziklarajzokat találtak, amelyek ceteket és bálnavadászokat
ábrázoltak. 4000-4300 év telt el azóta, és az ember még ma is vadássza a bálnákat,
természetesen jobb, öldöklőbb fegyverekkel. A cetvadászat évtizedekkel ezelőtt
is még minden terv és korlátozás nélkül folyt. Nem voltak tekintettel az állatok
korára, nemére, vemhes voltára, nem gondolták még azt sem, hogy a cetek jó-
néhány faja rövid időn belül kipusztulhat. - Itt abbahagyta a fiú az olvasást.
Hátracsapta a fürdőkádban a fejét, a haja belelógott a vízbe. Majd ismét fölült.
Megmozgatta a lábujjait. Csak most érezte meg, hogy elhűlt a fürdővize. Gyorsan
megnyitotta a csapot, nem mintha fázott volna, de úgy hallotta, hogy a meleg
vízben kevésbé lehet érezni a vágást. Azt, amire készült. Kamaszkora minden
keserűsége benne volt abban a mozdulatban, amivel a csuklóját a csapból kiömlő
forró víz alá tolta. Szájszélébe harapott, és számolt, meddig bírja. Nem bírta
sokáig. Karját a fürdőhabbal kékre festett vízbe merítette, majd kiemelte: csuklója
vörösen világított a friss hab fölött. Már a derekánál is kavargott a forró víz,
nem értette, hogy miért a kád alja melegszik át korábban, holott ez ellent mond
a fizika törvényének.

A rádióban délután hallotta, hogy több mint száz bálna öngyilkos lett. Egy-
szerűen kiúsztak a sekély vízbe, valahol Floridánál, és nem voltak hajlandók
visszaúszni. A halászok hiába böködték őket az evezőikkel, próbálták kötelekkel
visszavontatni valamennyiüket a mély áramlatok felé - a cetek néhány lusta
csapással felborították a csónakokat, leszaggatták a köteleket, és amennyire csak
tudták, megközelítették a partot. S mire megérkezett az apály, valamennyien a
szárazföldön maradtak.

Elzárta a vizet, és olvasott tovább. Megtudta, hogy a cetvadászat olyan rab-
lógazdálkodással folyt, hogy a ma élő nyolcvan faj és még ennél is több alfaj
közül sok majdnem kipusztult, vagy legalábbis a kipusztulás veszélye fenyegeti
őket. Ez vonatkozik például a tizenötméteres szürke bálnára, azután a tizennyolc-
méteres hosszú észak-afrikai vagy bizkájai bálnára, és végül a húsz méter hosszú
grönlandi vagy északi bálnára, amelyet az utóbbi három évszázadban elsősorban
vadásztak. Az utóbbi fajról nem is lehet tudni, van-e belőle még néhány példány.

Véletlen vizet ért a könyv sarka. A papír szürkévé vált, elmosódtak a betűk.
Rápillantott a fürdőkád kicsempézett peremére tett borotvára. Amelyet ő ké-

szített oda. S amellyel az apja reggel még borotválkozott. De nem lesz többé rá
szüksége. Azt mondta a telefonban az anyjának, hogy már haza sem jön, semmi
nem kell neki - megpróbál új életet kezdeni.

A fiú kétségbeesetten téblábolt vergődő anyja mellett. Csak cserélgette a vi-
zesruhát anyja gyűrt homlokán, és várta az orvost, aki nem akart megérkezni.
De végül is megjött, aztán az anyját is elvitték a mentők.

Ő meg itt, egyedül, a lakásban.
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Észre sem vette, hogy egész délután üvöltött a rádió. Amikor a szomszéd
átjött érdeklődni, akkor tudatosodott benne, hogy szól a készülék. Arra nem
emlékszik, hogy a szomszéd mit kérdezett, mert lekötötte a figyelmét az öngyilkos
bálnákról szóló hír.

Igyekezett összpontosítani: közelebb emelte a szeméhez a könyvet. Nézte az
utolsó grönlandi cet fényképét: az állat testének a harmadát-kétötödét az óriás
fej tette ki. A szája S alakúra görbült. A farokúszók és a mellúszók a testhez
képest aránylag nagyok - állapította meg. A felsőtest szürkésfekete, alul világo-
sabb színű. A szem kicsiny. Két orrluka van, úgyhogy a kipréselt pára két ágban,
több mint két méter magasra szökhetett fel. A páraoszlopok széttartóak lehettek
- állapította meg.

A grönlandi bálnának egy csendes-óceáni és egy atlanti törzse volt. A két
törzs érintkezett egymással, hiszen ezek a bálnák régebben ismerték az északi
átjárót, még mielőtt az ember fölfedezte volna. A két törzs érintkezett egymással.
Nagy, százas létszámot is elérő iskolákba verődtek össze.

Szemét elfutotta a könny - annyira megsajnálta a bálnákat. És magát. Majd
kipréselte tüdejéből a levegőt, és alámerült a vízbe. De nem bírta sokáig - föl-
vetette magát, a tarkója nagyot koppant a kád peremén. Dühös lett: az apjára,
az anyjára, az egész világra.

És a borotvára.
Meg a tizenhat évére.

Géczi János

EXKLUZÍV

G. J. beszélget G. J.-vel
- Mit főzöl?
- Trippát. Lénárd Sándor receptje alapján.
- Ha jól sejtem, valami régi latin recept lehet az!
- Persze. A Mester magától nem tudhatta, hogy a borjúgyomor eme alkalmas

részének bolyhosnak kell lenni ahhoz, hogy valódi csemege legyen.
- De a pacalhoz tán csak nem adsz korianderzöldet?!
- Persze, hogy nem! Az egy kínai recepthez kell: tealeveleken füstölöm majd

a csirkét.
- Ezek szerint nem dolgozol.
- Az írás?
- Aha.
- Hát... igen.
- Te csak akkor főzöl, ha végképp nem tudsz írni. Ugye máris érzed a mondat


