2002. augusztus • 19

Meditáció

Egerek
– Va la mi rág ja a krump lit – jött be fe lesé gem dü hö sen egyik reg gel a suf ni ból,
ahol a tü ze lõn kí vül nyá ron a zöld sé get és
a gyü möl csöt is tart juk.
– A krump lit? – kér dez tem hi tet len kedve. – Hi szen ott van még az a da rab szalonna is. Az már nem is jó nekik? Fura
egy szerzet lehet, ha szalonna helyett
krumplit eszik! Aztán eszembe jutott,
hogy ha idõn ként a kel le té nél több hús jut
az asztalra, egy idõ után én is szívesen
fel cse ré lem hé já ban sült krump li ra, pá rolt
zöld ség re vagy fok hagy más pi rí tós ra.
A darab szalonna tévedésbõl maradt
kinn még ta vasszal, ami kor már azt hittem, sen ki sem éhe zik annyi ra, hogy egy
sufniban kelljen keresgélnie. Nem így
történt. A koma, úgy látszik, még éhes
volt, a sza lon na pe dig in ger lõ en ló gott a
ge ren dán, így az tán egy más ra ta lál tak. Ha
már egy szer így ala kult, hagy tuk a dol got,
s megint tévedtünk. A természetben a
dol gok nem az em ber, ha nem a ter mé szet
logikája szerint történnek. A természet
logikája pedig azt mondja, hogy akkor
kell en ni, ami kor van mit, és azt kell en ni,
ami a leg ke ve sebb fá rad ság gal elérhetõ.
Így esett a vá lasz tás a sza lon ná ra, majd a
krump li ra. A sza lon ná val nem is lett volna baj, mert a meg rá gott da rab ra már úgysem tartottunk igényt, de a krumplival
még számoltunk. Azért le kell buszozni
Szentkeresztre, haza kell cipelni, meg
egy ál ta lán, ki az ör dög hal lott olyat, hogy
krump lit egyen egy egér!
Konfliktus keletkezett. Belsõ konf liktus, két fé le sze re tet kö zött. Mert hát a szere tet is két fé le. Az egyik a hét köz na pi, és
azokra vonatkozik, amikre és akikre
szük sé ge van az em ber nek – ilye nek példá ul az em lí tett pá rolt zöld ség, a di ós palacsinta, de sokszor a feleség, a férj, az
anyós, a szomszéd, vagy fizetésemelés
elõtt a fõ nök – és az em ber ép pen nem
olyan állapotban van, hogy nem szereti
õket. Ezt az állapotot Gurdjieff szolgai
szeretetnek nevezi, mert automatikus,
nem függ tõlünk, csak pil la nat nyi ér zelmi, fi zi kai vagy szel le mi ál la po tunk tól. A
má sik vi szont egy na gyon is tu da tos faj ta.
Ez az, amit Gurdjieff ke resz té nyi nek nevez, s olyannak, amivel az ember nem
születik együtt. Ezért a fajtáért ke ményen, akár egy életen keresztül küzdeni
kell, hogy ki ala kul jon. Ez az, amit ne héz
megtanulni, mert nem tanulható má soktól, mint ál ta lá ban minden nek a lé nye ge.
Ez az, ami kor azo kat és olya no kat ta nulok meg sze ret ni, akik el len sé ge im, akik
un tat nak, akik erõ sza kot al kal maz nak velem vagy sze ret te im mel, akik vagy amik
ural kod nak raj tam, el nyom nak, vagy egysze rû en csak nem ér té kel nek, vagy irigylem õket valamiért. Ezt a szeretetet, ha
meg aka rom sze rez ni, nincs más le he tõsé gem, mint ál ta lá ban bár mi nek az el sa játí tásakor. Egé szen ki csi dol gok kal kell elkezdeni edzeni, gyakorolni. Például, ha
utá lom a szom szé do mat, nem kezdhetem
mind járt ve le. Elõ ször a pá zsi tom ban növõ pity pan gok kal kell kez de nem, vagy a
konyhában mászkáló hangyákkal, mert
õk nem tud nak be szél ni, és kö zöm bö sek

is a sze re te tem vagy utá la tom iránt, így
könnyebb raj tuk gya ko rol ni. Csak ké sõbb
jöhetnek a nagyobb dolgok, ha már
edzésben vagyok, és csak a legvégén,
egy szer, ta lán az el len sé gem.
Ott volt elõször is a krumpli. Sze rettem. Leg in kább hé já ban süt ve, de ró sejbni nek és pü ré nek is, kro kett ban és gombóc ban, nem is be szél ve a ka rá cso nyi rántott halhoz készített krumplisalátáról.
Másik oldalról viszont ott volt az egér
sze re te te. Ré gi tör té net ez. Még ser dü lõko rom ban tör tént, hogy Mi si vel, az unoka bá tyám mal egy szer egy pa raszt ház ban
éj sza káz tunk Szig li ge ten, és a pet ró le umlámpa fé nyé nél es te órá kon át ta nul mányoz tuk az ege re ket, ame lyek úgy mászkál tak, ker ge tõz tek, va dász tak az asz ta lon
és a pol co kon, mint a kis gye re kek a játszó té ren, vagy a fel nõt tek szil vesz ter kor a
Nagykörúton. A természetfotózás csak
ki tel je sí tet te a kez de ti él mé nye ket és vonzalmat.
A hely zet kri ti kus sá vált, ami kor ki derült, hogy a ré pa, a zel ler és a nej lon zacskók is mind össze van nak rág csál va, s a
sufni padlóját és a pol co kat is sû rûn belep te a mák hoz ugyan ha son lí tó, de egész
más eredetû fekete aprólék. Szereztem
hé jas di ót, és es te fel ál lí tot tam a csap dát.
Legnagyobb megdöbbenésemre reggel
már le is volt csa pód va. A bel sõ konf liktus a tetõfokára hágott. Dönteni kellett,
mi le gyen az egér rel. A krump li val szimpatizáló és automatikus szeretetem azt
mondta: Fojtsd egy vödör vízbe, ahogy
gyerekkorodban apádtól láttad. Az egér
irán ti sze re te tem vi szont azt mond ta: Ne
öld meg, hisz olyan, mint te; ki csi, szür ke,
s ha nem bánt ják, õ sem bánt sen kit. Az
el sõ azt mond ta: ha nem ölöd meg, viszszajön, és kezd he ted elöl rõl az egé szet. A
má sik: csak vidd ki az er dõ szé lé re, és engedd el, talál ott magának búvóhelyet,
tár sat és élel met is bõ ven. Ez utób bi hatott. Ki bal lag tam ve le az er dõ szél re, és a
cse re pet ki csit meg bil lent ve vár tam. Egy
pil la na tig azt hit tem, nem is fog tam semmit, mert sem mi sem moz dult. Az tán egy
szür ke kis go lyó re pült ki a cse rép alól, s
jó két mé ter rel odébb el tûnt a kan ka li nos
erdõszél avarában. Könnyû szívvel lép ked tem ha za fe lé. No lám, csak meg mentet tem a krump lit és az ege ret is. A suf nit
kitakarítottam, a megrágott krumplikat
kidobtam, de biztonság kedvéért még
egy szer meg töl töt tem a dió hé jat, és fel állí tot tam a cse re pet. Szí vem még min dig
te le volt a krump li és az egér irán ti sze retettel.
A harmadik nap reggelén azonban,
ami kor im már har mad szor is le csa pód va
ta lál tam a cse re pet, és egy vé kony fe ke te
farok lógott ki alóla, valami hidegség
kez dett nö ve ked ni a szí vem kö rül, fo ga im
össze szo rul tak a szám ban, szem öl dö köm
ráncba sza ladt és a szá mon is majd nem
kiszaladt valami. Azonban még mindig
volt ben nem va la mi fé le saj ná lat, mi közben az er dõ szél fe lé bak tat tam kis cso magom mal. Ez a kis élet fe ke te volt, és jó val
ide ge sebb az elõ zõk nél. Be ug rott az er dõbe, majd ki sza ladt az út ra, át a má sik ol-

dal ra, s még per cek múl va is hal lat szott a
zör gé se. At tól fog va fe szül tebb let tem, de
az egerek ellenkezõleg, mintha fel bá torodtak volna. Talán megérezték, hogy
nem csap tam agyon tár sa i kat? Mi kor bemen tem a suf ni ba, ott sza lad gál tak a polcon vagy a krumpliskosár körül, s egyegy mindig mozgolódott a szalonna fe lett, a cse rép és a kát rány pa pír kö zött. Pedig min den reg gel szé pen ki vit tem egyetegyet az er dõ szé lé re, és szél nek eresz tettem. Mindegyik más színû, formájú,
mozgású, nagyságú volt, de szeretetem
irántuk erõ sen fo gyat ko zott.
Egyik dél elõtt, ami kor szo kat la nul erõs
zörgést hallottam, hirtelen benyitottam.
Az egérfi éppen a két csizmám között
kergetett, forgatott át néhány dióhéjat,
melyet valószínûleg a fák alól vadászott
elõ. Mind ket ten meg tor pan tunk és néz tük
egy mást. Sem mi fé le lem nem volt a szemében, de az enyémbõl szivárogni kez dett a fel gyü lem lett gyû lö let. Ki csit még
fél re is for dí tot ta a fe jét, mint aki azt kérde zi: Mit cso dál ko zol? Már rég óta is merlek. Ritkán kapunk ilyen finom szalonnát va la ki tõl. És ahogy a test vé re im mel
bánsz, hát az pá rat lan. Csak azt saj ná lom,
hogy ha ma ro san ne kem is men nem kell,
és ak kor ki tud ja, lát juk-e még egy mást?
Össze rán col tam a sze mem, és azt gon doltam: Jó Is ten, hány van még be lõ le tek? És
milyen hosszú a pofád! Csak nem pat kány vagy, mert akkor nagyobb a baj,
mint gon dol juk. Va la mit meg érez he tett a
hangulatomból, mert hirtelen fordulattal
el tûnt a csiz ma mö gött, és már csak a kátránypapír zör gé sét hal lot tam, ahogy fel fe lé sza ladt a pad lás irá nyá ba. Te nye remmel dü hö sen csap tam rá a pa pír ra.
A kap cso lat há bo rú vá vált. Még öt napig hord tam ki õket, ami kor egyik es te le
kel lett men nünk Pest re, és csak har madnap tér tünk vissza. Egye ne sen a suf ni hoz
men tem. Csend volt. A krump li kon a rágások már megbarnultak. Újabb fehér
nyo mok nem vol tak. A cse rép le csa pódva, nyu god tan pi hent az alu mí ni umle mezen. Óva to san emel tem fel a szer ke ze tet,
és meg ráz tam. A dió héj ben ne zör gött, de
nem érez tem azt a kis pu ha, tom pa mozgást, amit ko ráb ban min dig, ha meg fo gott
va la mit. Bal lag tam ki az er dõ szél re. Nyitni kezd tem a cse re pet, és már lát tam is a
kicsi, bar na far kat, de nem moz dult. Kicsit na gyobb ra nyi tot tam a nyí lást, és akkor meg csa pott az enyé szet för tel mes bûze. Le vet tem a cse re pet. A kis mo gyo róbarna pele ott feküdt mozdulatlanul. A
há bo rú nak azon nal vé ge lett. Mint ha egy
kö ze li ro kon mel lett áll tam vol na. El néztem kis, át tet szõ fü lét, fe hér mel lé nyét és
ap ró, kar mos lá ba it. Baj szát moz gat ta a
reg ge li szel lõ. Szép volt. Csend lett kö rülöt te. Még a ma da rak éne két sem hal lottam. A meg rá gott krump li már eszem be
sem jutott. A gyomrom körüli szorítás
csak jó val ké sõbb szûnt meg, de ez már
más szo rí tás volt.
Mi köz ben ren det rak tam a suf ni ban, elgondolkoztam. Mikor fogom ennyire
meg sze ret ni a szom széd uga tós ku tyá ját?
És mi kor a szom szé dot ma gát?
Far kas Ist ván

