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MR.. KNOCKOUT ÚTI JEGYZETEIBÓl
A FECSKÉK

Mr, Knockout az 19 ..-os évet egy kis olasz 'lillában töltötte, szépalakú
szőlöhegyek között. A vöröstéglas ház közvetlenül a Perugiábói Assisibe kí
gyozó országút mentén állt, egy órányira Perugiától, és négyablakával az
utra nézett, mely a Sebborgo St. Antonio városkapujához VItt. Elöl a kert
keskeny sávja választotta el a házat a kívülrekedt forgalmas világtól, hátul,
ahol a tekintet egy szelíd völgybe ereszkedett alá, rózsa- és leánderfáit gyön
géden a piros téglafalnak tamasztva, két kitárt karjával mintha az egész
völgyét magához akarná ölelni.

A tél kemény volt. Két hónapig csaknem szakadatlanul esett, a szobákba
beszorult a füst szaga, amelyet - mint míndent, ami fölfelé tört - a sürű
felhők visszanyomtak a földre. A jókedv és a humor összelapítva hevert
a csüggedtség vizében, rnint két renyhe mélytengerí hal. A kerek magnólia
a háloszoba ablaka előtt nedvesen csillogott, mint egy hatalmas zöld üveg
golyó, mely olykor éjszaka azzal fenyegette a nyugtalanul alvó Mr. Knockou
tot, hogy begurul álmai közé.

A tavasz úgy kezdődött, hogy az erkély alatt a glicinia váratlanul iz
zani kezdett, és kedves halványína tűznyelvei lángba borították abaikont.
Egy vagy két napig fulladtan izzott, mint egy lefojtott tűzfészek, majd hir
telen fényesen fellobogott s a kert valószerűtlenül csíllogni kezdett. Ugyanaz
nap megjelentek a fecskék.

Több mínt százan telepedtek meg az eresz alatt. Mr. Knockout kilencven
nyolc fészket számlált meg; dallamos gyöngysorként övezték a ház homlokát,
szorosan egymás mellett, ügyesen felsorakozva az erős gerendán, mely a fer
dén leereszkedő tetőzet alatt körülvette a házat. Hirtelen és tagadhatatlanul
tavasz lett. Forrón sütött a nap, nagy, fehér umbriai ökrök nyikorgó paraszt
szekereket vontattak el a ház előtt, a hirtelen porossá vált országúton. A pa:
rásztok piros napernyők alatt szunnyadoztak a bakon, vagy a Violettát fütyül
ték, mely nemrég érkezve Párizsból, egy szempillantás alatt nemzeti csapássá
vált; esténként már szabad ég alatt játszották a morrát. A gépkocsiforgalom
és a benzinbűz sűrűbb, ababérsövény porosabb, a tej vizesebb lett, a pa
rasztlányok kipirultak. Ragyogó virágkelyhek pattantak fel mindenütt, estén
ként olyan fényesen sütött a hold, hogy az ablaknál petróleumlámpa nélkül
is lehetett olvasni; az olajfaligetekben szerelmespárok bolyongtak. A levegő

pedig, a levegő besűrűsödött a fecskéktől.

Betöltötték a teret. Reggel négy felé, amikor még csak derengett, már
kizúdultak fészkeikből és tébolyultan az életörömtől villámsebesen föl-le sur
fogtak Mr, Knockout ablakai előtt, apró, örjöngő árnyakat vetve a hálószoba
fehérre meszelt falaira; csicsergésük egy tiszta forrás vastag sugaraként
fröccsent be az ablakon. Alvásról szó sem lehetett. .Szakadatlanul foglalkoz
tatták a szemet, a fület s az értelmet, mely sehogysem bírta felfogni, ho
gyan változtathatják meg a világot olyan lények, melyek csak tollból és
életkedvből állnak.

A fecske anyaggá vált szél. Teste testtelen, formába fogott lebegés. Köny
nyű és erőteljes, édes és játékos, megközelíthetetlen és soha meg nem sze
Iídíthető, mint a vágy. De ha százak sereglenek össze, akkor a vágy halk szele
a szenvedélyviharává tömörül.

Hetekbe telt, amíg Mr. Knockout megszekta új Iakótársait. Egy szempil
lantás alatt nyár lett, de a tavasz és a nyár együttesen is kurtábbnak tet-

610



szett, mint a három hónapig tartó téli eső. Az ember napkeltétől napnyugtáig
Iecskék társaságában élt, bevillámlottak a nyitott abíakon, eleven koszorú
ként köröztek a ház körül, bármerre fordult is a szem, fecskéket látott, vagy
nem sokkal könnyebb árnyékukat. Reggelente füttyel ébresztették az embert,
nappal mínduntaían bekiabáltak az ablakon, este halkan elhaló, fájdalmas
csipogással búcsúztak nagy, csöndes lakótársuktól. Éjjelente, ha felkelt a
telíhoíd, tévedésből néha barátságosan rácsicseregtek s ha végül észrevették a
különbséget, jókedvűen, sokáig társalogtak tévedésükről. Földi nyomaikkal
is mindenütt találkozott az ember, főként a Iílan izzó erkélyen; ennek hasz
nálatáról Mr. Knockout rövidesen bevonulásuk után le is mondott - mit
tehetett volna egyebet?

Egyébként is csakhamar kiderült, J hogy lírai életük nem makulátlan.'
Minél gyorsabban fejlődött fel a nyár, annál nyilvánvalóbban szaporodtak a
kis, de nyomatékos földi tragédiák jelei. Ha az ember a kertből fölkémlelt
a fészkek felé, mindenütt tágranyílt, világossárga csőrű fiókákat látott, ame
lyek egyelőre még az iramlás, a könnyűség s a boldogság fékte1en, de világos
ígéreteinek látszottak; de Mr. Kaockout már ősz elején egy csipogó ügyetle
nül szökdécselő toll-labdát talált egy bokor tövében, amely magas szférájából
a földre bukva, többé nem bírt visszavergődní. Mr. Knockout egy létra se
gítségével, amelyet a balkonon állított fel, visszahelyezte a kétségbeesetten
csipogó fiókát az egyik fészekbe, de már másnap reggel ismét agy bokor alatt
talált rá, egy másikkal együtt, amelyik esés közben kitörte a nyakát. Alig
múlt el nap, hogy ne igyekezett volna jogaikba visszahelyezni az anyai tü
relmetlenség vagy düh áldozatait, többnyire eredménytelenül. A vágy köny
nyed jelképe kemény volt, mint a kő, a formába fogott lebegés gyilkolt. De
ha Mr. Knockout valamelyikük fészkéhez közeledett, azonnyomban egy sereg
felnőtt fecske rajzott fel körülötte, aggódó szárnycsapásokkal, ivadékaik vé
delmében, melyeket saját belátásuk szerint óhajtottak ápolni vagy. megölni.

Telt-múlt az idő, a szárnyrakelt fíókák mind sűrűbben köröztek a kert
fölött. Valamelyik reggel egy kis csapat látható izgalommal megszállta a
szemben lévő ház tetejét, majd hirtelen a magasba röppent és megkezdte
őszi útját dél felé. Néhány napos időközökben ujabb és újabb rajok követ
ték. Már csak tizenöt vagy húsz szülőpár maradt vissza fiókáival, a leggyön
gébbekkel s fejletlenebbekkel. amikor Mr. Knockout egy reggel egy már fel
cseperedett fiatal fecskére talált, amely tört szárnnyal, gyámoltalanul szökdé
cselt egy virágágy körüL Mr. Knockout bevitte a lakásba.

Három napig tartó barátságuk során bebizonyosoddtt, hogy a fecskék épp
olyan esendők és törékenyek, mint az emberek. Mr. Knockout tudta, hogy
fogságban nem fogadnak el táplálékot, mégis harcba indult a sors ellen. Né
ha sikerült egy-egy legyet a makacskodó csőrbe tömnie, vagy egy csöpp vízet
beleönteníe, de a szeretetet, amelyet az állat az első naptól kezdve tanúsított
iránta, nem a hála szülte. Ha Mr. Knockout belépett a szobába, a fecske
azonnal kiugrott vattával bélelt kartondobozából, hol mindaddig mozdulatla
nul gubbasztott, és feléje szökdécselt; ha a férfi töprengve fel-alá sétált a
szobában, a fecske ugrándozva egyik faltól á másikig kísérte, egy pillanatra
sem tágítva mellőle; ha pedig leült, ép szárnyával addig ütögette a cipőjét,

míg föl nem vette és ölébe nem ültette. Szeretetre szomjasan, törpén és
nyomorultul a szél szép jelképe hirtelen elnehezedett és földivé töpörödött,
megtelve míndazzal a fájdalommal, kínnal és örömmel, melyre a léleknek
szüksége van, hogy önnön tudatára ébredjen. .A harmadik napon meghalt,
csaknem ugyanabban az órában, amikor az utolsó raj kirepült fészkéből.

(Perugía, 1926)
EÖRSI ISTVAN fordítása
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