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Saját emlékeimbó1
(II. rész) A magam "madármentőművész-inasa"

Elröstelltem magam, múltkori írásom olvastán: hogyan is mond
hatunk ilyet, "saját emlékeimből". Talán "emlékeimről". Valami
túllendüléssel. Valami nagyobb tehetetlenkedéssel. Ily nyomaték
kal. Hiszen az emlékeink - nem tulajdonaink.

Az emlékeknek külön élete van, ahogy Kosztolányi Őszi kon
certjében a búcsúzók árnyékaina k a vasúti síneken. Vagy József
Attilának abban a - sok közül egy - megindító szépségű ver
sében az emlékeknek, "kik" is kicsiny ólomkatonák, és a költő

köré kellene gyűlniük, törököknek, búroknak, görbült szuronyú
aknak. .. mindnek, hogy védjék meg a nehéz-szívűt. S még foly
tathatnám.

Bárhogyan legyen is, fontos ez: engedd magadhoz őket. Ne
zárkózz el. De kit, mit, kiket, miket engedj magadhoz? Mikor le
szel aztán legalább maradék-te-magad? Ha örökké ilyesmivel te
lik az életed...

Maradjunk ebben: örülnünk kell, ha meddő teoretizálás he
lyett (majdnem minden teoretizálás elfásít, rágós lesz, ha kizáró
lagos!) legalább az emlékeinkkel bajlódhatunk. Megannyi nagy
tárgy! Megannyi kis lélek.

Huszonöt éve történt, hogy itt az utcában, egy alacsony épü
let előtt - ereszéről pottyanhatott le - első verebünkre leltünk,
feleségem meg én. Tegnap volt ez az évforduló, Flóri Nap. S
mert ez a kis madár, alkalmasint a mi tudatlanságunk okán,
még elpusztult... nem, mondjuk, mint az angolok, "meghalt",
valami elszántsággal újabb madár keresésére indultam. Ennek
lesz kép nap múlva a 25. évfordulója. Ez a madár volt Szpéró.

Miatta nem utaztam sehová, halála után vágtam neki, és ki
tudja, miért, most, mégis öregedvén, hagytam abba a dolgot. Je
lenleg egyetlen madarunk van, szintén veréb, ma öt éves.

Emlékek, évfordulók. A legtöbben, ezt mondogatjuk itthon,
jószerén csak udvariasságból hallgatják meg "verebes" története
inket. Vagy valami csacskasággal ütik el dolgot. Mintha rajtunk
is segíteni akarnának: "Ne már... Még nem késő..."

Ó! Hát jó, hát persze, szegény emberek.
Más módon: szegény mi. Amadarainkkal.
Egy kis örökkévalóság telt el, míg volt efféle "kezes" mada

runk, az Alíz 1996-os halála után. Ki lehet bírni. Lehet úgy is
élni. Kutyánk is volt, most nincs éppen, és Ő soha nem is lesz
többé. Sosincs ez. De el se ment, mert elindultunk a nyomában,
alkalmasint kiderítettük fajtáját (lelenc kutya volt), érdekes, hogy
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akkor került hazánkba. 1987 táján, Oroszországból. talán ott dol
gozó magyarok hozták. .. ki tudja. Dél-orosz pásztorkutya. Jövő

őszre a Szuszi után itt lesz a Mackó. Lehet, persze, hogy neve
Kjazanyi von Gellerov Brink lesz, Kazmatyuszenszki Brugl,
akármi. Ki lehetett bírni az Alíz után csaknem egy éve t, mígnem
a Totyi aztán hozzánk nem került 1997-ben. Alíz sem volt már
mindenben "a régi jelleg". Az a régi jelleg megszűnt a széncine
génkkel, mikor megvakult s nem jött ki többé kalitkájából. Teljes
Dosztojevszkij-történet, állapítottuk meg. Ahogy az lesi, szénci
negénk, olyan kísérteties gazdaságossággal élte le az életét, a
szabad életét. Eleinte fél napig, majd negyed napig nem akart
bemenni a kalitkájába. Holott a többi madárnak is szüksége volt
a repülésre. Aztán két óra, egy óra lett belőle, végül, már igen
öreg korára, negyed óra. Mikor rájött, hogy nagyjából vak, nem
jött ki többé soha. Bent etettük. siralmas is volt, csodás is. Már
nem tudott rendesen tisztálkodni, és egy madár számára ez ré
mes lehet. De ő élni akart. Szusziról is tudtuk: szenved. De meg
éri neki, hogy itt lehet, velünk lehet. Cáfolható szempont
nem rendeztünk róla vitafélórát! -, neki ez megérte.

Az lesinek is.
El nem tudom képzelni, hogy az lesit beinjekcióztatom, hogy

vízbe fojtom ... Múlt időben. Jó ég! Nem.
Így meg - sokat szenvedett.
A váratlan telefonok, váratlan megkeresések. ha ritkás kapcso

lat "termékei", jók. Rossz az, ha valaki - vélt beleszólási joggal
- beszokik az életedbe. Elóbb-utóbb bajok jönnek.

Mennyivel szervesebb volt az lesi dosztojevszkiji élete. A
visszazsugorodásé. Vagy ahogy Kafka is mondja a felszámolan
dó külsóbb bástyafalakról.

Alíz eleve leszakadt, lógó lábbal került hozzánk. Ő "meg akart
halni", tényleg. (Ne emberközpontosítsunk, persze.) Erőnek erejé
vel kellett őt etetni, s másnapra felpendült. Lába, sántára bár,
összeforrt. Kloakája sem vérzett tovább; sérülése talán megmen
tette attól, hogy - céltalan, értelmetlen - tojásokat rakjon.

Kalitkában élt. Én voltam neki a külvilág, ha tenyerem bedug
tam hozzá, ő belételepedett. forgolódott, onnan evett, ivott. A ba
rátom volt. Több is annál. Ki tudja, mik voltunk egymásnak.

Nagyon nehéz munkák közepette, egészen ritka "józan", ér
zelgősség nélküli életszakaszomban ért a halála. Jócskán elmúlt
már 12 éves is az Alíz (egy veréb? kérdik. .. odakint mennyit él?
két évet, hármat...), egy este hirtelen olyan "furcsán lett",
rosszullét tört rá, görcsök... Nagyon megdühödött mindenre, el
vonult kis kalitkájának mélyére, nem akartuk zavarni...

Reggel holtan leltük. A fészkén ült ekképpen.
Évtizede nem fotóztam akkor már madarat. Most Alízt holtá

ban igen. Egy könnycseppem nem hullt. Képeit magammal hor
dom. Ahogy a Szpéróét is. lesiről nincs fotó. Egyszer lefény-
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képeztem Szpérót és Samut a könyvszekrény tetején sorakozó
Goethe-Schiller sorozaton. Arany díszkötésen áll a két veréb.
Mint a halhatatlan szellemfejedelmek.

Nem is tudom, két igen passzív, öreg, kalitkalakó verebünk
kel, Rudival és Csutorával hogyan telt az a 11 hónap a Totyi jöt
téig. Rudi az életkori rekorder, több mint 14 és fél évet töltött
nálunk. Kutyától is szép teljesítmény. Bár hát itt korántsem telje
sítményekről van szó.

Gondolom, szó van, persze, valamiről, de hát annyi minden
fontos ezen a világon, hogy én a madarainkkal igazán nem akar
nék még odatolakodni.

A Totyi különleges életet élt eddigi öt éve során. Nem arról
beszélek, hogy hányszor kellett megmenteni az életét. Eleve,
ahol szabadon röpködnek ilyen vadabb természetű madarak,
akik esetleg akaratosak is, nagyon kell vigyázni ajtók csukására,
vízre, gázra, kályhára, írógépelésre (belerepülhetl bár hát emlék
szem, Szpérónak egész papír-bodega-sor volt építve nagy gépem
köré, ott mászkált, és a többi... minden volt már ittl), és főleg a
váratlan madár-fordulatokra. Hogy tegnap még röpképes volt,
ma kijön a kalitkájából, aztán a lábad elé zuhan. Vagy a lábad
mögé, talpad alá. Lelkileg is füleini kell - lelki fülek? - a su
hanást, számítani kell a suhanás lehetőségére. ("Angyal-tan.")
Hányszor menekült meg így a Totyi... hogy kicsit emelt lábbal
álltam, aztán máris ott volt a talpam alatt.

Mert az emberköze1séget keresi igen sok veréb így, háznál, és
ha ez a végzete akkor... A mi végzetünk is az.

(Ha már efféle kisebb madarat fölneveltél, s mert például be
teg volt, nem engedhetted el... ha kerted nincs, ilyesmi, nagyon
nehéz megválni tőle. Edzett afrikai kányászok, ölyvészek, én
nem tudom, kik, hónapokig a lelki betegei, hogy el kellett enged
ni a madarat. Így meg... az ember magát nem engedi el lassan.)

Persze, meg lehet, meg is kell edződni. A Totyinak az lett az
élet-különlegessége, ami Szpérónak például nem adatott meg.
Tíz hónap múlva jött "mellé" a következő madár, a Samu, és így
tovább. De a Totyi legyen "szóló veréb". Nincs is mellette másik
madár. Így azonban - belénk szeret, miattunk "vadul meg". Ma
egészen csudálatos dolgot láttam. Őrizzük, csak hogya környe
zet a Totyi számára ne változzék (azt nem szeretikl), őrizzük a
Rudi kalitkáját, Totyi sokat álldogál rajta, a Samu nagy fakalitká
ján is. Tele vannak ezek a kalitkák beléjük hullott újabb, de meg
száradt fűvel, sok mindennel. Hát a Totyi ott álldogál egy ilyen
kalitkán, s mit látok ma hajnalban? (Az embernek lassan lesz
szeme ilyenekhez...) Egy egészen parányi tojást a füvek közt,
mélyen. A Totyi meg ott áll, ott ül, három arasznyi magasban a
tojás felett.

Nem valaminek a hasonlata ez?
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PARTI NAGY LAJOS

Csoda tudja, minek a hasonlata. Az egész... olyan furcsa. Ki
vettem a normális méretűnek negyedét alig kitevő tojást, keres
tem volna helyet számára, hogya Totyi rajta ülhessen... de mi
értelme volna annak? Történt pedig mindez az ötödik évforduló
ján. Öt éve került ide.

Lassan az évfordulók is fakulgatnak, ami számít, a tényleges
élet. Persze, megtűzdelve kicsit az évfordulókkal, kinek-kinek a
maga ünnepeivel. De...

Hát nem is tudom, az emlékeimből mondtam ezt, vagy az
emlékeimről. Valahogy így van ez:

- eleinte az ember azt gondolja, elmesélhetők az emlékei,
- aztán mondja, mondja...
- és végül róluk mondott csak valamit. Az ő emlékeiről.

Már nem is annyira valaminek az emlékezetére csupán.
Remélem, nem "nagyralátás", ha úgy gondolom: még így él-

tethető valami a legjobban. Magunkat is éltetjük ezzel.
Hát gondolom, a Totyival is. A többiekkel. Szuszival, majd, ha

igaz, a Mackóval.
De most dologra. Vissza Sherlock Holmes "visszaelemző

sakkrejtélyeihez". Nagyon szeretem ezt a munkámat. Végzését
ezért is szakítottam meg nyugodt szívvel, hogy ennek a bensőbb

feladatnak, a bíztatást megköszönve, eleget tegyek.
Na most akkor az ilyen bíztatások meg... olyasmik, mint hogy

én vigyázok, nem lépek rá a Totyira, mikor a repülésével baj
van. Ez, hogy én írjak megint ilyesmit, jól ki lett bíztatva, jól ki
lett találva. Holott - tréfás a nyelv - minden szó igaz. Az meg,
amit mondani akarunk, már nem a szó.

Krétarajz
Állnak
valami murván,
két alak,
temetkezési kréta,
váll-vállanak,
nyúlnak hatalmas,
egyik iszik, dohányzik,
a másik lány,
fa vagy szarvas.
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