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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
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első szavaiból a fondorlatot, ennek örülnek a barátaid. Mintha jobban szeretnék
a főztödet, mint az írásaidat; ilyenkor nagy a vendégjárás. Pedig az írásszüne-
teidben kiállhatatlanabb vagy, mint akkor, amikor "nem szünetelsz".

- Ha nem hagyod abba, nem mondom el a receptet! Pedig az írók receptjeire
mindenki, vagy majdnem mindenki kíváncsi. Akár csak a szeretőjére, barátaira
vagy az ellenségeire.

- Hajlandó vagy az üvegcsirke elkészítési módját elárulni?
- A lényeget már tudod: a xun az, a füstölés. De mert az eljárás Kantonból

származik, hívjuk inkább hsünnek. Szóval - nyitott ablak mellett két nagy evő-
kanál borsot két evőkanál sóval öt percig pirítani kell, majd a kihűlt keverékkel
kívül-belül bedörzsölendő a jérce. Öt-hat óra állás után közepesen meleg sütőt
készíts. Egy alkalmas vasedényt bélelj alufóliával, hintsd meg a fóliát három
deka fekete tealevéllel és tíz deka répacukorral, és helyezd fölé sütőrácson a
csirkét. Hermetikusan kell bezárni az edényt! Körülbelül fél óra múlva egy ka-
nálnyi szezámolajjal öntözendő a hús. Gyors pirulás után korianderzölddel be
lehet hinteni - és tálalni. A hús áttetsző és üveges lesz.

- Ezek szerint már nem honi ételeket készítesz. Holott a Hitel 1989/13-as
számában kitűnő receptet közöltél. A fokhagymás májszeletek, nemzeti szín sa-
látával - ehető.

- Rá is ment az állásom.
- Kirúgtak?
- Nem. Csak nem tartóztattak.
- Bosszant?
- Nem hittem, hogy egy kisnovellának ilyen következményei lehetnek. Amit

senki és semmi nem tudott elérni, napok alatt teljesült. Pesten kínáltak munka-
helyet - egy kis, tudományos könyvkiadó vezetését, és egy folyóirat szerkesztését.

- S mi van Veszprémmel?
- Elvan magával. Egyébként minden hét második felében eszeveszett gyor-

sasággal rohanok vissza Veszprémbe; megígértem magamnak, hogy néhány je-
lesen kiebrudalt írókollégám sorsa nem teljesedhet be rajtam. Veszprémben ma-
radok.

- Csak éppen nem írsz.
- Nem annyit, amennyit szeretnék. Verset pedig szinte semmit.
- Mennyi az a semmi?
- A semmi: kettő.
- Olyan rosszak?
- Tagadom.
- Hiú vagy?
- Természetesen.
- A könyveidre is?
- Azokra nem.
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- Mi másra?
- Mondjuk az írásaim megjelenési helyeire. A folyóiratokra, amelyek vállalnak.

No meg a könyvtáramra, a kertemre. A növényeimre.
- És a nemzedéked?
- Talán két-három év volt a nyolcvanas évek legelején, amikor hittem az egy

és oszthatatlan korosztályban, az Arctalanokéban. Azóta néhány embernyire szű-
kültek a kapcsolataim - és megszületett műveik elolvasására. Hidd el, ennyi is
elég.

- Mihez?
- A tájékozódáshoz, a helyzetfölméréshez ...
- Nocsak! Szokás lenne ez az írók között?
- Meglehetősen ritka.
- Nem gyanús ez?
- Kritikus barátom szerint az a költő", aki nem tartja magát a legnagyobb

költőnek, nem is költó".
- Mit szóltál hozzá?
- Majdnem karamboloztam: éppen Jugoszláviából jöttünk vissza, s én vezettem

a kocsit. De legszívesebben kitaszítottam volna az ülésből, hiszen ennyire elfo-
gadja a honi szokásokat.

- Hiszen te is komolyan veszed magadat!
- Na ja. De nem így. Nem ezért. És nem ennyire.
- És ha téged vennének komolyan?
- Megtörtént. Természetesen fölháborodtam és megsértődtem. Elvégre olyan

érzékeny vagyok mint hat Géczi János.
- Máris az ellentmondásaid közepén vagyunk.
- A szecesszió.
- .... és az eklektika! Ezért sokan az orrodra koppintanak!
- Főleg azok, akik csak a jugendstílt, meg az abból eredeztethető közép-európai

szecessziót ismerik. Menjünk egy kicsit messzebbre!
- És kikötünk a sterilebb esztétizálásnál.
- Nem. Abból már kinőttem.
- Belátod, hogy az életmű-terved már most, az elején, vagy a közepén meg-

omlott?
- Csak annyit, hogy az életem megcsinálásánál nem lehet nagyobb művem.
- Bizony, ez nem sok.
- Bizony, ez nem kevés.
- A visszaigazolás? Azzal mi van?
- Azt nem az irodalmi életben keresem. Sőt. Az irodalmi életet messzire

elkerülöm.
- Nem jutsz saját magadnál messzebbre?!
- Az ilyen megfogalmazásban is van némi igazság. Akár csak bármily másban.

De hogy ennél maradjak: a belső terhek megemelése épp olyan munka, telje-
sítmény mint a külső terhek továbbcipelése.


