
A fecske
Édesanyámnak

Nem olyan régen, egy verőfényes májusi délelőtt hazautaztam szü-
lővárosomba, hogy meglátogassam a szüleimet, testvéreimet. La-
kásuk egy négyszintes paneltömb negyedik, azaz legfelső emele-
tén van. Az igazat megvallva, soha nem szerettem ezt a lakást. Az
egyetlen, amit valaha is értékelni tudtam ezen a három szobás,
hosszú folyosós, borzalmas elrendezésű helyen, az a hozzá tartozó
erkély volt, ahonnan a szemközti, szürke lakótömbök felett a vá-
roson túli tájra, egészen távoli erdőkre, dombokra is rá lehetett látni.
Amikor hazaértem, nem is gondoltam erre, mégis, a köszönést,
evést, rövid beszámolót követően, valami ösztönös beidegződés-
nek köszönhetően mindjárt oda vezetett az utam. Kiléptem. Mon-
dom, verőfényes, tiszta levegőjű májusi délelőtt volt, éppen ettől, és
a hazaérkezés megnyugtató tudatától pompásan éreztem magam,
leírhatatlan derű áradt szét bennem. Rágyújtottam, és csak néztem,
csodáltam a sok színt, az üde zöld tájat, a hófehér, bodros felhőktől
tarka, élénk azúr eget. Minden megvolt hát ahhoz, hogy az a tel-
jességérzés és elégedettség, ami akkori állapotomat annyira meg-
határozta, azután is, még jó ideig kitartson.

Aztán a molnárfecskéket kezdtem figyelni. Visszatértek, állapí-
tottam meg, és mosolyogtam magamban, hogy ez eddig fel sem
tűnt. Hiszen olyan természetes volt, annyira szükségszerűnek tűnt
ez a cserregés, csivitelés meg cikázás, amivel életre keltették a lakó-
telep levegőjét, hogy most hirtelen sok hónapos hiányukat éreztem
annyira távolinak. Magához ölelt, magába zárt, édesanya volt ez a
nap, annyira magától értetődő volt minden, ami hozzá tartozott.

Boldogan álltam tehát az erkélyen, és a fecskéket néztem. Cso-
dáltam azt, hogy milyen közel repülnek. Olyan most, pont olyan,
mint húsz éve, gondoltam. De ezzel a felismeréssel egyidejűleg va-
lami fájdalmas érzés nyilallt belém. És ez nem a nosztalgiának az el-
múlás fájdalmától táplált melankóliája volt. Nem, mert ehhez nem
vegyült az a nagyon is hozzá tartozó, megéltségből származó elé-
gedettség. Hanem valami sokkal fájdalmasabb, egészen más ter-
mészetű dolog volt. Mintha valaki a zsigereim közé nyúlt, és ott
turkált, valami után erősen kutatott volna. Csak álltam tovább, néz-
tem, ahogy eddig, a fecskéket, és hagytam, tűrtem, hogy az a lát-
hatatlan kéz egyre vadabbul, egyre mélyebbre nyúlkáljon bennem,
szétzilálva azt az ezek szerint csak vélt, hamis harmóniát, ami né-
hány perccel azelőtt még annyira kitöltött.

Egy gyermek tiszta, áttetsző vizű tó iszapjában turkál egy nád-
szállal. Mintha keresne valamit. Aztán megleli. Egy tetemet emel ki
a zavarossá vált vízből. Ráismerek, most már a gyermekre is. Azt a
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valamit én rejtettem oda nagyon régen, hogy senki se találjon rá,
még én se. Meg nem történtté tenni. Ezt akarhattam akkor régen.
Élve eltemetett szégyen. Ott állt hát előttem a lelkiismeret, kezében
az apró csontvázzal. Bennem pedig nőttön-nőtt ez a fájdalmas érzés,
a bűntudat. Emlékeztem, mert emlékeznem kellett, és közben arra
gondoltam, hogy a bűn lehetősége mélyebben gyökerezik bennünk,
mint bármiféle szándék vagy akarat. Mert elég hozzá az ostobaság,
vagy akár csak a félelem.

Óvodás és kisiskolás koromban szinte csak a fecskék miatt jártam
ki az erkélyre. Sámlira álltam, és a korláton túl nyújtva a kezem,
egy még korábban zsákmányolt legyet vagy bogarat az ujjaim közé
csippentve próbáltam röptükben etetni a közelben cikázó madara-
kat. Persze soha nem sikerült. Aztán egyszer csak nem is próbál-
koztam már többé. Egy ideig az erkélyre sem jártam ki egyáltalán.
Hogy miért történt így, annak az emlékei kerültek felszínre azokban
a percekben, arra volt akkor annyira muszáj emlékeznem.

Talán az általános iskola második osztályát tudhattam magam mö-
gött, és éppen a vakáció első heteit élvezhettem, amikor egyik délu-
tán, akkori állandó játszópajtásommal, amúgy néhány esztendővel
idősebb iskolatársammal, Mészáros Zolival a hőség elől házunk ár-
nyékos parkolójába menekültünk hűsölni, és az útpadkán ücsörögve
azon tanakodtunk, mit kéne tennünk, hogy ne unatkozzunk ennyire.
Egyszer csak Mészi azzal az ötlettel állt elő, hogy mi lenne, ha fel-
mennénk a vasútállomásra és megnéznénk a vonatokat, aztán el is
foglalnánk valamelyik holtvágányra tett tehervagont. Én, nem lévén
más ötletem, elfogadtam a javaslatot. Amúgy is izgalmasnak tűnt
egy ilyen szerelvény bevételének lehetősége, mert azt úgy kellett csi-
nálni, hogy a pályamunkások semmi esetre se vegyenek észre. Ezek-
nek az embereknek mindig irgalmatlan káromkodásokkal, fenyege-
tőzésekkel kísérve volt szokásuk elkergetni az embert egy-egy ilyen
meghiúsult hódítás alkalmával. Elindultunk hát az állomás felé. De
már ötven méter megtétele után elakadtunk, amikor a játszótér mel-
lett kanyarodó aszfalton megpillantottunk valamit. Egy apró, fekete
gombócot. Szinte egyszerre vettük észre, torpantunk meg, és léptünk
mellé. Leguggoltunk, én közel hajoltam hozzá. Méregettem, majd
Mészire néztem, és nagy tudálékosan megállapítottam.

— Ez egy fecske. Méghozzá nem füsti, hanem molnár.
— Aha. És ezt te meg honnan tudod? — kérdezte Mészi.
— Más a tolluk — tudálékoskodtam tovább. — Nem kellene itt

hagyni — javasoltam aztán.
— Szerintem se — helyeselt. — Szerinted tud már repülni? — kér-

 dezte kisvártatva.
— Hát, ránézésre már kéne tudnia, a tollazata már fejlett —

mondtam.
— Jaj, de nagyokos vagy. Akkor mér’ van itt a földön? — így Mészi.
— Hát, azt nem tudom — válaszoltam.
— Na, ugye. Mégse’ vagy olyan okoska.
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— Jól van, na! Próbáljuk meg röptetni.
— Próbáljuk — helyeselt Mészi, aztán rám nézett. — Csináld te,

a te ötleted volt. Én nem akarom megfogni.
— Jó — egyeztem bele.
Lassan, óvatosan nyúltam felé, aztán ügyesen, két tenyeremből

kanalat formálva nyúltam alá, és nyaláboltam fel hirtelen, gyors és
pontos mozdulatokkal. Talán fölöslegesen voltam ennyire körülte-
kintő, mert egyáltalán nem akart, de az is lehet, hogy csak nem bírt,
mert nem volt ereje védekezni vagy menekülni. Látszott viszont,
hogy rettenetesen fél. Egész testében remegett. Akkor már csak az
egyik tenyeremben tartottam, és a másikkal finoman simogatni
kezdtem. De ahelyett, hogy valamelyest megnyugodott volna, be-
leürített a kezembe. Mészi gurult a nevetéstől.

— Hahaha. Ezért nem akartam én megfogni. Hahaha. Jól meg-
szívtad! — röhögött.

— Persze. Szerintem meg csak féltél megfogni — vágtam vissza.
— Biztos is. Na, add csak ide szépen, most már úgy is jól kiszarta

magát! — utasított Mészi.
— Dehogyis adom! Most már nem — mondtam neki sértődöt-

ten, aztán átvettem a madarat a másik kezembe, és a fűbe töröltem
az összepiszkított tenyeremet.

— Jól van. Maradjon nálad, de akkor meg ne csak sajnálgasd,
hanem röptesd is.

— Jó. De hogyan? — töprengtem. — Fel kéne mennünk a házte-
tőre, onnan kéne megpróbálni — javasoltam.

— Nem. Én nem megyek fel. Anyámék megvernek, ha észreve-
szik — vétózott Mészi.

— Akkor meg hogyan? — kérdeztem.
— Mondjuk, dobd fel olyan magasra, amilyen magasra csak tudod.
— Oké — mondtam, majd a fűre álltam, aztán a tőlem telhető

legnagyobb erővel a fejem fölé hajítottam a fecskét. Az meg talán még
a szárnyait is alig nyitotta ki, úgy huppant vissza a földre. — Sze-
 gényke, tényleg nem tud még repülni — állapítottam meg.

— Hát akkor tanítsuk meg! — vágta rá.
— Nem tudjuk.
— Már megint okoskodsz. Inkább próbáld meg még párszor! —

így Mészi.
— Jól van — bólintottam, aztán még legalább háromszor megkí-

séreltem a röptetést, de hasztalan. A legtöbb, amit el tudtam érni,
hogy a szárnyait kicsit szétnyitotta, de mindegyik próbálkozásnál
ugyanúgy zuhant vissza a földre. Az utolsó alkalommal ráadásul az
aszfalton ért földet. Odaszaladtam, felvettem, megvizsgáltam, nem
esett-e baja, mire az megint a tenyerembe csinált.

— Nem fog menni — mondtam őszinte sajnálattal, miközben a
kezemet törölgettem.

— Hát akkor mi legyen vele, te Szaros Jóska? — kérdezett rö-
högve.
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— Ne röhögjél már, te majom! Itt kell hagynunk. Sajnálom na-
gyon. Be kéne tennünk egy bokor alá, aztán mennünk kéne már a
vonatokhoz!

— Itt akarod hagyni?
— Mér’? Mit tudunk csinálni?
— Nem hagyhatjuk itt. Akkor szenvedni fog. Vagy megeszi egy

kutya vagy egy macska. Azt akarod? — kérdezte vádlón Mészi.
— Nem — válaszoltam kicsit megszégyenülve — De akkor mit

csináljunk?
— Meg kell ölni! — vágta rá.
Ez nagyon megdöbbentett, megzavart.
— Mér’ kéne megölni, te hülye?
— Nem én vagyok a hülye, hanem te, mer’ még ezt sem tudod.

Hát azér’, hogy ne szenvedjen tovább, te, te nagyonhülye! —
mondta felháborodva, én meg hallgattam sértetten.

— Öreganyámék is ezt csinálják a kismacskákkal, ha nem sikerül
elajándékozni őket. — Én már majdnem sírtam, úgy hallgattam. De
aztán végül is kérdeztem.

— És hogyan szokták?
— Hát baltával, nagyokos — mondta úgy, mintha ez a világ leg-

természetesebb dolga lenne.
— Nincs is baltánk — jegyeztem meg már tényleg a sírással küsz-

ködve, elcsukló hangon.
— Ennek nem is kell, mer’ ez madár — mondta. — Ennek csak

ki kell tépni a szárnyait, és akkor egyből megdöglik.
— Ezt meg ki mondta? — kérdeztem hitetlenkedve.
— Tudom, mer’ nem vagyok olyan hülye, mint te. Viszont bün-

tetésből neked kell csinálnod, amiér’ ennyire gyogyós vagy.
— Én nem akarom — ellenkeztem most már tényleg elsírva

magam.
— Ha nem, akkor megverlek. Különben is, eddig is te akartál

mindent csinálni vele. Mi van? Most meg befostál, te kis bőgős?
Olyan vagy, mint egy kislány — gúnyolódott. — Nem mered, mer’
gyáva vagy, pedig az öreganyámék is így csinálják. Ők biztos job-
ban tudják, mint te. Hallod, te bőgőmasina? Na, állj neki, mer’ be-
húzok egyet! — Ilyeneket mondott Mészi, én meg a végén már
tényleg elhittem neki, hogy én vagyok a rossz, és a szégyentől, düh-
től, fájdalomtól meg a félelemtől megzavarodva kérdeztem.

— Hogyan kell csinálni?
— Hát így. Megfogod a két szárnyát, és hirtelen jó erősen megrán-

tod mindegyiket, így — és kéjes pofát vágva, széles gesztusokkal mu-
tatta a levegőbe — nézd, pont az ellenkező irányba. — Én meg telje-
sen elerőtlenedtem, de azért próbáltam utánozni. Fogtam a fecske
szárnyait, még mindig csak remegett. Rettenetesen sajnáltam. De hit-
tem a Mészinek. Meg féltem is tőle. Kicsit mertem csak rántani rajta.

— Ne így! — kiabált rám. — Így csak fájdalmat okozol neki, te
béna. Erősebben kell! Sokkal erősebben! Teljes erődből.
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Behunytam a szemem, patakzott belőle a könny, és nagyot rántot-
tam a szárnyakon. Éreztem, hogy megint nem sikerült, de a szememet
kinyitva láttam, hogy néhány véres tollpihe maradt a kezemben.

— Mi van már? Ilyen gyönge vagy, bőgőmasina? Csináld már.
Még erősebben kell — mondta Mészi, és én csináltam, amit mondott,
de nem ment, és akkor már tudtam, hogy nem is fog sikerülni, de
folytattam, mert ő meg szünet nélkül üvöltötte. — Erősebben! Nem
elég, még erősebben, te gyönge fos! Mi vagy te, kislány? Erősebben
már! Nem hallod? Erősebben! Erősebben! Gyerünk már! — kiabált.

Én meg már nagyon zokogtam, de ez jó volt, mert legalább a
könnyfátylon át nem láttam azt, hogy mit csinálok, hogy már esze-
lősen, a tehetetlen dühtől, összeszorított fogakkal, tényleg teljes
erőmből rángatom a félholt madár szárnyait. Addig csináltam, míg
végül Mészi megkegyelmezett.

— Látom, nem megy ez neked. Gyönge vagy, mint a fos. Csak
okoskodni tudsz. Örülj, hogy nem verlek meg büntetésből. Na, én
megyek, te bőgőmasina! — mondta, és otthagyott, mondván, hogy
neki már sietnie kell haza. — El kell majd temetned, azt ugye tudod,
okoska! — vetette még oda már elmenőben.

Én egy darabig még ott zokogtam a kis test fölött, aztán kínom-
ban a kezemmel meg egy apró kis fadarabbal kezdtem gödröt ka-
parni a földbe. Már mindegyik ujjam csurom vér volt, mire akkora
lett a lyuk, hogy beleférjen a madárka. Még mindig csak zokogtam,
amikor ostobán, a bocsánatáért esedezve betemettem a még élő,
szaporán pihegő, vérző fecskét.

Otthon, mikor anyám meglátta, hogy nézek ki, rám förmedt.
— Mit csináltál? Hol jártál, te gyerek? Már megint a Mészárosék

idióta gyerekével voltál, mi? Jesszusom, hogy nézel ki? És miért
bömbölsz? Megint megvert? Nem értem, hogy miért pont vele kell
csavarognod! Na, indíts a fürdőbe!

Most ez egyszer hálás voltam neki, hogy dolga van, hogy nem ér
rá velem foglalkozni. Szégyelltem volna elmondani neki az igazsá-
got, hazudni legalább annyira. Este még mindig csak sírtam. Ak-
koriban tanultam meg imádkozni. Sokszor elismételtem aznap a
Miatyánkot lefekvés után, és arra gondoltam, hogy Isten is biztos
sír. Azóta persze tudom, hogy Ő nem tud. A fájdalma mi magunk
vagyunk.

Azt hiszem, erre azon a verőfényes, tiszta levegőjű májusi déle-
lőttön jöttem rá ott a szüleim erkélyén állva, mindazonáltal magam
előtt meztelenül, szégyenkezve. Emlékszem, elszívtam még egy ci-
garettát, hogy kicsit összeszedjem magam, majd bementem, és —
zavaros vizű tó a lélek, alig látni, ahogy újból elmerül benne az apró
csontváz — hamis mosollyal az arcomon folytattam családomnak
az élménybeszámolót.
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