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FEJE
D ani már gyerekkorában megtanulta, hogy a hal az 

egyik legkiválóbb étel a Földön. Ezt legtöbbet 
a nagynénje hangoztatta. Amikor pedig Edit 

néni a nyolcvanas évek közepén végleg hazaköltözött 
Uppsalából, úgy tűnt, mintha onnantól fogva egyfoly-
tában halat ettek volna. Gefilte fish, halászlé gyufatész-
tával, pontypatkó rántva: ezek voltak a néni legnagyobb 
kedvencei, és amikor az ételek az asztalra kerültek, Dani ne-
hezen titkolta, mennyire utálja őket. Mindegy volt, hogy mocsár-
ízű folyami vagy tengeri, a szagától is irtózott.

De Edit nénivel nem csak a halak úsztak be az életükbe. Eltűnt a karácsony, a húsvét, 
a névnap, mert rendes zsidó nem tartja ezeket az ünnepeket, legfeljebb néha, amikor sza-
loncukrot, bejglit és sonkát lehetett enni, amelyekről a néni sem mondott volna le szíve-
sen: lett helyettük viszont hanuka, pészách és szombat esti hávdálá. A családban egyedül 
a mindenki által strébernek tartott Bandi, Dani nagybátyja örült, hogy Editke egyik nap-
ról a másikra megreformálta a hétköznapi rutint. A többieknek nem akaródzott megtanul-
niuk zsidónak lenni, pláne nem parancsszóra.

Dani sokáig mégis úgy volt vele, hogy könnyebb haragudnia a halakra, mint Edit néni-
re, aki, ha jött, ajándékokat osztott, és elvitte az állatkertbe. Szerette figyelni, ahogy a fó-
kák jutalomfalatért cserébe tapsikolnak a látogatóknak. Maradtak tehát az uszonyosok.

Ha valaki megkérdezte volna tőle, hogy érzi magát a családi összejöveteleken, gondolko-
dás nélkül azt felelte volna, olyan, mintha egy halakkal teli dézsában ülne, ahol fojtós szag 
terjeng, és mindent beborít az iszamós halpikkely. Most harmincöt éves volt, de halakkal 
kapcsolatos véleménye az elmúlt évtizedek alatt mit sem változott. Azt is tudta, hogy bizo-
nyos dolgokra egyszerűen nincs ráhatása. És nem csak neki, a többieknek sem.

Editke hosszú évekre kisajátította a péntek estéket. Elvárta tő-
lük, hogy gyertyát gyújtsanak, áldást mondjanak a bor-

ra meg a kalácsra, mert a hagyomány állítólag ezt 
követeli meg tőlük. És még számtalan más, bo-
nyolult szabályt, amelyeknek korábban még csak 
hírét sem hallották. Végül csak a vasárnapok ma-

radtak, kéthetente. Ugyanúgy Editkénél gyűltek 
össze, csak már imádkozniuk nem kellett. A néni 

egy idő után nagy valószínűséggel ráunt az ájtatosságra.

G Á S P Á R - S I N G E R  A N N A n o v e l l a

A hal feje
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Aznap este is Editke lakásában ültek, hogy megbeszéljék, hol tartsák meg az ünnepséget. 
Vészesen közeledett ugyanis a néni nyolcvanötödik születésnapja. Miközben Dani azon tör-
te a fejét, hogyan menthetné ki magát, az anyja meg a nagybátyja felesége hetek óta díszes 
csomagokkal jött-ment, titokzatos arccal telefonálgatott – Jutka és Ági meg akart felelni 
a maguk támasztotta elvárásoknak. Ahogy teltek a napok, a közelgő esemény egyre in-
kább kettejük külön ügye lett, noha a nagy szervezés legfontosabb célja közös volt: 
szerették volna egy időre lecsendesíteni az öregasszonyt.

Editke mostanában állandóan utazni akart, mindig ugyanoda, 
Bécsbe. És sajnos nem társas úttal, hanem velük, a családjával. 
Nem győzte meg az sem, hogy legutóbb is hiába fésülték át 
a Ring és a Judenplatz környékét az egyre gyakrabban fel-
emlegetett apai öröksége – egy kis órásüzlet – után kutat-
va. Semmit sem találtak. Editke azonban továbbra is hitt 
a bolt létezésében. Folyton azzal nyüstölte őket, menje-
nek vissza, és keressék tovább.

A  két sógornő a  születésnapra már jó előre bevásá-
rolt. Érett bőrre való arckrémet vettek Editke kedvenc, 
újlipóciai bioboltjából, mellé prémium minőségű arcpi-
rosítót, sminkecseteket és más kellékeket. Hadd kene-
gesse, pacsmagolja magát a néni ráérő idejében. Addig is 
elfoglalja magát. A virágot, megbeszélték, aznap intézik, 
a tortát egy hónapja megrendelték a Gerbeaud-tól.

A helyszínnel kapcsolatban nem sikerült megegyezniük. A férfiak a Szegedi Halászcsár-
dára esküdtek, a nők viszont kijelentették, hogy soha az életben nem esznek többé étter-
mi halat. Süllőt, pontyot vagy harcsát legalábbis biztosan nem. Holott lehetett tudni, hogy 
a néni a születésnapján megint halat akar majd.

Daniban halványan élt az emlék, hogy az anyja valamikor nagyon régen egy lepukkant 
sütödében romlott ételt evett, talán épp harcsát, vagy pontyot, de hogy a többieknek mi-
lyen rossz tapasztalata volt, nem rémlett neki. Talán nem is volt annyira fontos. Gefilte 
fish? Már-már istenkáromlásnak számított, ha nem Editke készíthette el – nem is merte 
szóba hozni senki. Ha mindenképpen étterem, a néni ragaszkodott a Náncsi néni Ven-
déglőhöz, mert ott legalább rendes, kondérban főtt halászlét adnak, nem holmi zsíros löttyöt.

Az aznapi vacsoránál Ági, Bandi felesége volt soron. A többiek is hoztak néhány hoz-
závalót, de a fogások többségét ő készítette, és a tálalás levezénylésében is jócskán kivet-
te a részét. Ági régi mániája volt, hogy apró adagokban szervírozzon, erre a célra még egy 

mutatós békebeli baba készletet is beszerzett. Meg volt győződve 
arról, hogy az ártatlan kis manipulációval nem csak az elfogyasz-
tott mennyiség, hanem az étkezés minősége is jótékonyan befo-
lyásolható. Keze nyomán mini zöldség- és fasírtgolyók, húsos és 
tejes krémek, humuszok teremtek öblös tálakban, amelyeket pi-
rított kenyérfalatkákra kenhettek. Ági kiválóan készítette az ikra-
salátát és a pelmenyit; a hússal töltött tésztából ráadásul pont be-
lefért egy-egy darab a babatányérokba. Sós vatruska, szilvás rétes, 
vodka paradicsomlével, citrállal, kakaóporral – sorolta Dani magá-

ban, ahogy végignézett a kínálaton. Ági valamikor a Bajkál Étterem-
ben dolgozott, ezért időnként grúz, örmény és orosz ételekkel és italokkal lepte 

meg őket. De tulajdonképpen bármit elkészített, amit a többiek kértek. Egyet nem 
tudott csak, kóser háztartást vezetni, ezt azonban szerencsére senki nem várta el tőle.

A tészta után következtek a hidegtálak. Farkaséhesen rohamozták meg a svédasztalt.
– Apropó, vendéglő – jutott eszébe Samunak, miközben tányérjára pakolt néhány rá-

kos-vajas miniszendvicset, amelyből, Dani úgy számolta, nagyjából tíz darab tett volna ki 
egy egész szeletet.

– Legutóbb már el akartam mesélni nektek, hogy jártunk Debrecenben. Szóval úgy volt, 
hogy az én drága nővérem kitalálta, hogy az Aranybikában szeretne ebédelni. – Az öreg-
asszony fészkelődni kezdett a helyén, de Samu nem törődött vele, folytatta tovább a beszá-
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molót. – Kérte, hogy vigyem le egyik nap – mondta. – Én meg, pechemre, bele-
mentem. De hát mit tehettem volna? – fűzte hozzá egyre jobban belemelegedve. 

Gyorsan bekapott egyet Jutka friss, medvehagymás pogácsái közül, 
mint akinek nincs mit veszítenie, rágott, majd nyelt. – Bár biztos 
voltam benne, hogy nem lesz jó vége.

– Jaj, hagyd már, pubikám! – legyintett Edit néni, és székével 
úgy helyezkedett, hogy a szoba bármely sarkából jól láthassák. – 
Olyan körülményesen meséled. Mindössze arról van csak szó, 
hogy annyi év után akartam enni egy jó birkapörköltet.– Ár-
tatlan tekintettel nézett körül. – Most mondjátok meg, akkora 
bűn ez? Az utóbbi években szinte kizárólag halat ettem, el is fe-
lejtettem már, milyen egy jó, házias pörkölt.

Persze, mert azokat a halakat is mind velünk etetted meg, mér-
gelődött Dani magában, még szép, hogy más ételekről nem maradt 

semmi emléked. Gyerekkorában ő is sokat fantáziált arról, milyen 
lehet vajon ünnepnapokon rántotthúst enni sültkrumplival és kovászos uborkával, mint 
ahogy otthon a többi gyerek, de hogy mit akar, arról akkoriban soha nem kérdezték meg.

A negyedikes farsangon Edit néni halárusnak öltöztette, mert Dani elárulta neki, hogy 
szeretné megnyerni a tizenhat szeletes csokoládétortát. Egyik osztálytársa virágos rét volt. 
A lebernyegszerű, zöld ruhára szivárványszínű lepkéket és pipitéreket varrtak, mindenki 
megcsodálta a lány jelmezét, ahogy vonultak együtt a folyosón. Dani ott kullogott mögöt-
te a túlméretezett kötényében, bilifrizurásan, karján az idétlen füleskosárral, amit szintén 
a nagynénje erőltetett rá. – Ti is érzitek ezt a halszagot? – futottak el előle 
orrukat befogva a többiek. Juli vitte el az első díjat.

– Le is mentünk Debrecenbe – folytatta Samu rezzenéstelen arc-
cal. Bal kezében a villát tartotta, a másikkal pedig óvatosan meg-
tapogatta az ingzsebét, mintha valami kincset őrzött volna a szíve 
fölött. – Ahogy azt kell – mondta. – Mert én a drága nővé-
remnek képtelen vagyok nemet mondani. Nem mintha 
akarnék, persze – sietett pontosítani, amikor egy pillanat-
ra találkozott Editkével a tekintete.

– Aztán tessék, mi lett belőle? Abban a nagynevű étterem-
ben a díszes közönség se szó, se beszéd, lezsidózott minket – 
bökte ki végül harciasan.

– Mi van a zsidókkal? – pattantak fel a többiek egyszerre. A zsidó szó minden alkalom-
mal úgy hatott rájuk, mintha valaki azt kiáltotta volna a közelükben: „Tűz van!”

– Jaj, dehogyis zsidóztak le – torkollta le az öccsét Editke. – Mindig eltúlzod. Semmi 
ilyesmi nem volt. Az igaz, hogy egy kicsit megbámultak.

– Még jó, hogy megbámultak – sértődött meg Samu, aki a jelek szerint semmi másra 
nem vágyott jobban, mint hogy ráolvashassa végre nővére fejére a bűneit. – És összesúgtak 
a hátunk mögött. Persze, mert olyan harsány vagy – mondta. – Kokettálsz a pincérekkel, 
ráadásul mániásan ragaszkodsz ahhoz, hogy rendelés előtt személyesen is megismerd a tu-
lajt. Aki, aztán kedélyeskedve arról érdeklődött, tudjuk-e, hogy a pörkölt pirított szalonná-
val készül. Másoktól biztos nem kérdezett volna ilyet. A nevetésedtől meg összeszalad a fél 
város. Ezért is gondolhatták rólunk azt… amit gondoltak… Na! – Ideges mozdulattal újra 

a szíve fölé nyúlt, s miután kitapogatta a cigarettásdobozt, ki-
húzott belőle egy szálat. De abban a pillanatban, hogy 

a szájába dugta, a keze csalódottan hullott vissza 
az ölébe. Nyilván eszébe jutott, hogy Editké-
nél – minimum negyven éve – szigorúan tilos 
a dohányzás. Nem volt túl jó formában aznap.

Editke a szokásosnál is elevenebbnek látszott, 
esze ágában sem volt visszavonulót fújni. Harci-

asan küzdött tovább.
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– Na, mert rólad – kuncogott a néni gonoszul –, az idétlen baseball sapkádról, a köp-
cös termetedről meg a pónemedről nem az jut mindenkinek az eszébe, hogy no lám csak, 
megjött a pesti zsidó.

A szobában fagyossá vált a levegő. Bandi zavarában felpattant, töltött magá-
nak egy újabb italt. Ahogy ott állt, kissé borostásan, feltűrt ujjú kockás 
ingben, egyik kezében üveggel, a másikban borospohárral, úgy fes-
tett, akár egy piaci árus, aki a saját portékáját veszi éppen szem-
ügyre. Ági serényen rendezgetni kezdte a tálcán maradt szend-
vicseket, Jutka pedig kiszaladt a konyhába egy kis rágcsálni-
valóért. Mindeközben Samu hangtalanul tombolt. Olyan 
képet vágott, mint aki legszívesebben azonnal szétzúzna 
mindent maga körül.

– Én csak egyet nem értek – próbálta ártatlanul Ban-
di újra felvenni a fonalat. – Mégis, mire számítottatok 
abban a  kálvinista fészekben? De most komolyan. Miért 
nem mentetek akkor már inkább rögtön Krakkóba? A lengyelek ős-
idők óta antiszemiták, ahogyan ezek a ti megrögzött kálvinistáitok is azok. Ne 
mondjátok, hogy nem tudtátok!

– Azért minket se kell félteni – mosolygott gúnyosan Ági, aki szokás szerint most is ké-
nyelmes zsákruhát viselt, és saját elmondása szerint látott már ezt-azt a zsinagóga környé-
kén. – Mi, zsidók sokszor a saját fajtánkat is utáljuk, vagy nem? – tette hozzá könnyedsé-
get színlelve. Bandi segélykérő pillantását látva azonban beharapta a száját, és onnantól az 
est további részében nem szólalt meg.

– Jó, hogy említed az utazást – élénkült meg Editke. Amikor megunt egy témát, szerette 
egészen más irányba terelni a beszélgetést. Ez persze nem minden esetben jött be. – Eszem-
be jutott Sao Paulo – mondta a néni, majd kis időre lehunyta a szemét. Apró egérarca ki-
virult, a vonásai lágyabbakká váltak. – Mintha csak tegnap lett volna. Micsoda egy fan-
tasztikus hely! – csicseregte önfeledten. – Emlékeztek? Milyen muris volt, mikor eltéved-
tünk. Minden tele volt kókusszal, mást akkoriban nem is nagyon lehetett kapni azokban 
a színes bódékban, azután meg jöttek azok a helyes emberek. Gyönyörű halászfiúk, vállu-
kon halakkal teli nagy zsákokkal.

– Azokban igazából nem hal, hanem mindenféle testrész volt viaszból – jegyezte meg 
Dani óvatosan, és azon tűnődött, vajon honnan származhat Editke fene nagy vonzódása 
a halászokhoz. – Én legalábbis így emlékszem – mondta. – Csupa szív, fej, tüdő, meg lá-
bak, amiket aztán a bazárba vittek, hogy az emberek elégethessék őket, és közben imád-
kozhassanak a szerencsés gyógyulásukért…

– Hogy jön most ide egyáltalán Sao Paoló? – fojtotta belé a szót Samu, aki csak mos-
tanra bírt újból megszólalni. Még mindig zsibbadt volt a haragtól. Dani jól ismerte az ap-
ját. Samu nyilván úgy érzi, ő az est legnagyobb áldozata, és most vég nélkül azon sirán-

kozik magában, hogy még csak haza sem me-
het, mert utána nem győzné hallgatni a töb-
biek szemrehányásait. Nem, ők addig innen 
el nem mehetnek, ameddig ki nem találják, 
hogy mégis hol legyen megtartva az a fránya 
születésnap. Egy pillanatra összenéztek, Sa-
mu fájdalmas fintort vágott. A tekintete azt 
üzente: ennél ma már nem lehet rosszabb.

– A kókusz egyébként nem Dél-Ameriká-
ban volt, hanem Olaszországban, a nyolcvanas 
években – morogta a férfi rosszallóan. – Az volt 
az első közös utunk. Ott ettél kókuszt, Edi-
tem – mondta, úgy ejtve ki a szavakat, mint-

ha apró bombákat dobálna szét a szobában.
– Hát persze – bólogatott Bandi, aki középső gyerekként egész éle-

tében kötelességének érezte, hogy két testvére között ő legyen az örö-
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kös hídember. – Még jó, hogy emlékszem Dél-Amerikára, éle-
tem legnagyobb élményére – hízelgett. – De most inkább azt 
meséljétek el, hogy mi lett végül a zsidózással!

– Semmi se lett – biggyesztette le az öregasszony a szá-
ját. – Én különben is csak nosztalgiázni akartam. Nem tu-
dom, mi abban a rossz, ha az ember élete végén vágyik né-
ha egy kicsit a vidékre. Nektek persze fogalmatok sincs, 
milyen az, amikor valakit visszahúz a szíve a szülőföldjére.

Samu a fejét fogta. Látszott, hogy kezd megint felmen-
ni benne a pumpa. – Te mégis miről beszélsz? – fordult egész testével a nővére felé. Az ar-
ca pipacsvörös lett. – Nem is Hajdú-Biharban, hanem Heves megyében születtél! Egészen 
pontosan Egerben. Azt hiszed, mind szenilisek vagyunk, és már elfelejtettük?!

– Na és, ha nem Hajdú-Biharban? – fintorgott Editke. – Az majdnem ugyanaz, nekem 
elhiheted. De te mindent jobban tudsz. Én nem veszekedést akartam, csak egy karcagi bir-
kapörköltet krumplival, fehérkenyérrel és jó sok kovászos uborkával. Az se akkora tragédia, 
ha a húst szalonnán pirították – tette hozzá, és megnyalta a száját. – Ajvé, szegény anyám – 
sóhajtotta, és elhomályosult a tekintete. Dani közelebb hajolt, még soha nem látta acélos 
akaratú nagynénjét elérzékenyülni. Biztosan csak a düh miatt van, könyvelte el magában.

– Persze, azt nem tudjátok, hogy gyerekkoromban rendszeresen beszökdöstem a keresz-
tények konyhájába, megkóstolni ezt-azt – folytatta a néni az emlékezést. – Egyszer még 
disznótorost is kaptam tőlük. Hurka, kolbász, volt abban minden. Anyám meg csak azt 
az egyet kérte tőlem, hogy ne vigyem haza a tréflit. És én be is tartottam. Istenem, milyen 
megértő asszony volt! – emelte az égre a tekintetét. – Ti meg itt érzékenykedtek. Tessék, 
tessék! – csattant fel aztán ingerülten. – Lehet menni a Kék Rózsába, vagy egyenesen a Ka-
zinczy utcába. Ott aztán senkinek nem tűnik majd fel, hogy kik vagytok.

A szoba, Daninak most úgy tűnt, lassan süllyedni kezdett. De mielőtt még a mélybe 
merült volna, emberek jöttek, akik óvatosan a vállukra emelték, úgy vitték ki őket a part-
ra. Már csak a nagybátyja hangját hallotta, ahogy Bandi, az örökös békéltető azt javasolja 
a jelenlévőknek, hogy inkább ne menjenek Editke születésnapján sehova. Főzzék csak meg 
otthon azt a halászlevet! Legyen benne jó sok ponty, kárász és keszeg, meg persze gyufatész-
ta! És fej. Bandi azt is mondta, a fej az nagyon fontos, mert attól jutunk előbbre.

Dani elmosolyodott. Elképzelte, milyen lenne egyszer az életben végre nem árral szem-
ben úszni.   
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