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Szalay Zoltán

Forrás

Ahogy bevágta maga mögött az ajtót, mindjárt érezte, hogy valami megváltozott. Furcsamód isme-
rős érzés volt, de olyan mély, hogy sehogy sem tudott lelátni a legaljára. A jól bejáratott mozdulatok 
követték egymást, mint egy gondosan megrendezett színjátékban. A konyhába érve először nem is 
lett figyelmes semmi rendkívülire. Amikor megpillantotta a kalitkát, hirtelen alig tudta eldönteni, 
nem tartozott-e eddig is a konyha berendezéséhez. Miután feleszmélt, akkor sem érezte teljesen 
váratlannak az eseményt: mintha minden ott lenne valahol a tudata mélyén, pontosan elrendezve, 
és bár csak halovány sejtelmek formájában tudja érzékelni, mégis minden kép az övé. Egy nagymé-
retű, majd’ egy méter hosszú és legalább fél méter széles fémkalitka volt az asztal közepére állítva, 
rácsai, amelyek olyan sűrűek voltak, hogy alig hatolt át köztük a fürkésző tekintet, imitt-amott né-
mileg megkoptak, és valami kuporgott az aljában. Most tört csak rá némi enyhe megdöbbenés, és 
óvatosan közelítette meg az idegen tárgyat. Egy madárféleség motozott a sarkában, egy barna toll-
kupac, alig azonosíthatóan. Egy kínai fürj, ugrott be neki hirtelen. Ennyi és semmi más. A madár 
ekkor megmerevedett, mintha halottnak álcázta volna magát rémületében.

Ettől kezdve minden mozdulatát kissé sutának érezte. Elmosogatta a konyhakredencen tor-
nyosuló tányérokat és edényeket, miközben lopva a kalitka felé pillantgatott. A madár nem moz-
dult, holtan gubbasztott a  sarokban, mint egy avarcsomó. Várta, hogy legalább halk neszezést 
halljon a kalitka irányából, amikor elfordítja a fejét, de hiába. Hosszan engedte a vizet, és alátar-
totta a kezét, mintha a bőrét akarná lemosni róla.

Végül inkább fogta magát, és kiment az utcára, céltalanul.
Amikor visszaért, a fürjet a kalitka közepében találta, nyitott szemmel, kissé durcásan ücsö-

rögve, mintha egy képzeletbeli trónon foglalna helyet. Egy pillanatra talán még össze is akadt a 
tekintetük, de ezt inkább csak ő képzelte. Egy önkéntelen mozdulattal megdörzsölte a szemét 
– nem mintha ez bármit segíthetne most már. Újra végiggondolta, kinek van kulcsa a lakásához, 
de az unokatestvérén kívül senki nem jutott az eszébe, ő pedig már több hónapja elhagyta az or-
szágot. Akkor azt mondta, Portugáliába utazik, mert egy ismerőse ott szerzett neki munkát. Nem 
igazán hitt neki, csak gépiesen bólogatott. Az unokatestvére újév napján állított be hozzá, kora 
délután, amikor mindenki épphogy csak feleszmélőben volt a szilveszteri kábultságból. Ő sem 
kászálódott még ki az ágyból, a csengetésre ébredt, és alig akarta elhinni, amit a tornádóként a 
lakásába berobbanó unokatestvére mondott. Nagy bajban van, mesélte, és csak tőle tud segítséget 
kérni. A volt felesége megint kidobta őt, nem engedve, hogy a cuccait magával hozza, ez az egész 
vagyona, ami nála van, mutogatta szakadozott válltáskáját. Még így is meglepően magabiztosnak 
és gőgösnek tűnt. Nem beszélve arról, folytatta, hogy a rendőrök lefoglalták a kocsiját, mert állí-
tólag csempészdohányt találtak benne, ami kész őrület, ő ugyan soha. És közben bejárta a lakás 
minden szegletét, bele-belenézett a fiókokba, a szekrényekbe, mintha keresne valamit. Ő kábán 
igyekezett követni a szavait és a mozgását. Kipillantott az ablakon, és öntudatlanul tébláboló, jó-
zanságukkal mit kezdeni nem tudó embereket látott, akik mind mintha kerestek volna valamit 
a fagyos földön. Mint akik most ébredtek rá, hogy valamit valamikor elveszítettek. Nem most 
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veszett el, szólalt meg majdnem fennhangon, de az unokatestvére nem engedte szóhoz jutni. Itt 
maradhat-e néhány napra, kérdezte, mire ő bávatagon vállat vont. Nem fog kalamajkát csinál-
ni, de meg kell várnia, míg visszaadják a kocsiját. És nincs most munkája sem, holtszezon van. 
Mindenre ráült a fagy. Ezt nem mondta az unokatestvére, csak ő gondolta hozzá. A vállvonást az 
unokatestvére természetesen beleegyezésnek vette, és vagy két hónapra beköltözött hozzá. Fel-
felhozta a nőjét, aki miatt a volt felesége kidobta, és néhány koszos haverját. Kocsmazárás után a 
lakásban folytatták a piálást. Egyszer-kétszer ő is velük tartott. Volt, hogy közösen hányták össze 
a szőnyeget. Fárasztó volt a tél, mindenre ráült a fagy. Nem tudta, mit keres ebben a városban, és 
nem bírta követni, ami körülötte zajlik. Egyre kevésbé látott kívül saját magán. Az unokatestvére 
folyamatosan Portugáliáról beszélt neki. Olykor bőgve fakadt ki, hogy mennyire szereti a volt 
feleségét. Jó férj és apa akart lenni, de meggyűlölték őt. Ő csak bólogatott. Akkor történt egyszer, 
hogy elutazott egy hétvégére. Hirtelen felindulásból tette, mert az unokatestvére is elugrott vala-
hova pár napra, és azon kapta magát, hogy hiányzik neki. El kellett nyomnia valamivel a hiányt. 
Buszra ült, és egy fürdővárosba utazott. Csupa árnyalak vette körül, akik, mikor szóba elegyedett 
velük, mindjárt demonstratívan bemutatkoztak. Ő nem viszonozta ezt a gesztust, mire azok bi-
zalmatlanul kezdték méregetni, de ez nem akadályozta meg őket abban, hogy teljesen érdektelen 
dolgokkal tömjék tele a fejét. A fürdőváros végtelenül untatta. A házak kertjeiben gipszmadarak 
álldogáltak megsemmisítő nemlétben. Csendes, ám kiszámíthatatlan hömpölygés határozta meg 
az egész fürdőhelyet, amibe elmerülni maga lett volna az öngyilkosság. Néhány pillanatra, miköz-
ben az ablakának csapódó hamuszemcsés esőcseppeket bámulta fakófényű szobája mélyén, úgy 
érezte, itt maradni és távozni egyaránt képtelenség. Csak felpuffadt testeket látott maga körül, de 
életnek semmi nyomát nem észlelte. Öt nap után némileg mégis megvigasztalódott: talán a resz-
kető napsugarak visszatérte miatt, és hazautazott. A lakásba benyitva rajtakapta az unokatestvérét, 
amint egy idegen nővel hancúrozik az ő ágyában. Düh tört fel belőle, nekik vágta a szoba sarkában 
álló kis hokedlit, és elkergette őket. Az unokatestvére csak másnap bukkant fel, és mindketten 
úgy tettek, mintha semmi nem történt volna. Végül az unokatestvére tényleg elutazott. A kulcsát 
magával vitte, pedig megígérte, hogy ha elmegy, visszaadja. Azóta nem hívott, nem üzent neki.

Leült a kalitkával szemben, és a fürjet nézte. Mintha nem lett volna lába, úgy gubbasztott a 
kalitka közepén. A kalitka alját gyér szalmaréteg borította, s magvakat látott egyenetlenül szét-
szórva. Aki idehozta, korábban valamennyire gondját viselte a madárnak.

Gyanakvással járt ennek az egyébként is minden ízében gyanakvást keltő városnak az utcá-
in. Próbált visszaemlékezni, mi vette rá, hogy ideköltözzön, talán a jobb élet iránti vágy-e vagy 
egyszerűen egy jobb munkalehetőség, netán, mert ilyen is elő szokott fordulni, egy bohó érze-
lem, ám mindent el kellett vetnie. Most úgy érezte, minden, ami a fürj megjelenése előtt történt, 
szürke ködfelhőbe burkolózik. Nem volt semmi értelme az egésznek, hiszen ha nem épül a múlt, 
akkor a jelen sem létezhet. Elfordultak előle az emberek az utcán, csendesen és kivehetetlenül 
motyogva valamit. Nem tudta eldönteni, milyen évszak van, a fák hullatták a leveleiket, és egyet-
len fecskét sem látott a levegőben cikázni, de rekkenő hőség hatott át mindent, mintha felrobbant 
volna a nap. Estére ez a hőség tovatűnt, és az ablaküvegek szinte reszkettek a delejes erővel táma-
dó hidegtől. Esténként, épp amikor a meleg nappal bizarr hirtelenséggel adta át a helyét a fagyos 
éjszakának, kiment néha a legközelebbi dombra, ahova az utat repkénnyel benőtt, a lezáratlan 
hagyatéki tárgyalások nyomán elhagyatott múlt századi villák szegélyezték, és végigpillantott a 
gyorsan kiürülő városon. Nem látott egyetlen embert sem sehol, csak néma, szemérmességükbe 
belefásult épületeket, amelyek puszta geometriává avatták a teljes látképet. Odébb a várormon 
észlelhető volt némi mozgolódás, mintha lomha keselyűk gyülekeznének az előkúszó árnyékok 
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fedezékében. Az épületek közül ki-kibukkant egy-egy darabkája a fáradtan hömpölygő nagy fo-
lyamnak, amelynek habjai már nem szállítottak mást, csak koszlott cafatjait a kibontakozatlansá-
gában is letagadott múltnak. Fáradtan tért meg ezekről a kiruccanásokról. A konyhában ott várta 
a fürj nyitott szemmel ülve a kalitka közepén.

Különféle magvakat vásárolt egy kisállat-kereskedésben, és beszórta őket a rácsok között. A fürj 
nem nyúlt hozzájuk. Miután rászánta magát, hogy óvatos mozdulatokkal kinyissa a kalitka apró 
ajtaját, amelyen alig fért be most meglepően ormótlannak tűnő keze, kétnaponta cserélte a fürj 
ivóvizét. Az hozzá sem nyúlt. Soha nem mozdult a kalitka közepéről. Csak a feje rángott meg 
néha váratlanul. Sokat figyelte őt, s egy idő után megszokta ezeket a rángásokat, s valahogy ott-
honosságra talált bennük. Esténként bekapcsolta a rádiót. Ugyanazt az adót hallgatta mindig, 
ahol egyfolytában hírbeolvasásokat sugároztak, a világ legkülönbözőbb részeiről. Leült a kony-
haasztalhoz, a kalitkával szemben, és hallgatta a híreket. Hagyta, hogy hömpölyögjenek végig 
a tudatán. Különféle országokat és városokat soroltak, ahol idegen emberekkel meglepő esetek 
történtek. Bombay és Bagdad, Melbourne és Reykjavík, San Francisco és Szkopje. Némán ültek 
és hallgatták, hogy Kubán martalócok egy csoportja cukornádültetvényeket tarolt le. Hogy Bo-
gotában százakat kaszabolt le egy tizenévesekből álló szélsőbaloldali terrorcsoport. Hogy Tajva-
non tízezer pár kötött egyszerre házasságot. Hogy a Szent Gotthárd-alagútban kétszáznál több 
gépkocsi ütközött össze. A fürj nem mozdult és ő sem mozdult. Együtt töltöttek minden estét. 
Lemondott minden korábbi szokásos esti időtöltéséről. Nem járt pingpongozni azzal a néhány 
bőbeszédű barátjával, akik érthetetlen okokból ragaszkodtak a társaságához, és nem járt a közeli 
italmérésbe sem, ahol olykor lassú tempóban megivott néhány rövidet, gyorsan lerészegedő, zi-
lált öltözékű öregasszonyok és összefüggéstelenül kántáló rokkantak társaságában. Ült otthon a 
fürjjel és rádiót hallgattak.



6

Csak az esti sétákat tartotta meg. Egyik este, amikor a szokásosnál később érkezett a hideg, az 
egyik saroknál váratlanul kigombolta a nadrágját, és vizelni kezdett. Vidám gátlástalansággal tört 
elő belőle a forró vízsugár, amelynek gőze dús felhőként emelkedett a magasba. Néhány saroknyi-
ra megismételte a műveletet: kifogyhatatlanul dőlt belőle a vizelet, az egész várost el tudta volna 
vele árasztani. Bejárta az egész környéket, és a véletlenszerűen kiválasztott sarkoknál minden gát-
lás nélkül könnyített magán. Órákon keresztül rótta a város üresen kongó utcáit, amelyekben csak 
az ő vizelésének hangos csobogása vert fel zajt. Kiüríthetetlennek tűnt a mennyiség, ami benne 
van. Hajnaltájt keveredett haza, és amikor a tükör elé állt, látta, hogy sápadt az arca és kicserepe-
sedett a szája. Ezután két napig ki sem mozdult a lakásból.

A lányt sem ő hívta fel, csak egyszerűen úgy alakult, hogy ott kötött ki őnála. Hónapok óta ke-
rülgette őt a lány, pedig ő nem mutatott különösebb érdeklődést iránta. Nem volt sem szép, sem 
csúnya, a válla kissé görnyedt, a lába formátlan, a szeme nagy és virítóan kék. Boroztak, és mesélt 
néhány történetet a lánynak, amiket a rádióban hallott, messzi tájak lakóiról. A lány megbabonáz-
va hallgatta, és még a szomorú eseteken is nevetett. Amikor beléptek a lakásba, a lány mindjárt 
előrement, de a konyhába belépve nem tűnt fel neki a kalitka. Egy szóval sem említette. Bort kért, 
és zenét akart hallgatni. Ő erre kissé zavarba jött, és inkább megcsókolta a lányt. A lány mindent 
engedett neki, ő mégsem vetkőztette le. Hajnal volt már, a szemközti épületek tetején lazán terült 
szét a holdfény. Ő leült a fürjjel szemben. Most is a kalitka közepén gubbasztott nyitott szemmel. 
Észre sem vette, mikor ment el a lány.

Egy idő után a fürj töppedni kezdett. Nem mozdult a kalitka közepéről, csak ott ült nyitott 
szemmel, és néha megrángott kissé a feje. Egy reggel kinyitotta a kalitka ajtaját, és benyúlt a ma-
dárért. A kezébe vette, és kiemelte a kalitkából. A fürj szeme elkerekedett, a feje hevesebben rán-
gott, mint bármikor előtte. Elfért az apró madár a bal tenyerében. A jobb kezével megsimította. 
Légies volt, mintha a tollak alatt nem lett volna teste. Az egész pár másodpercig tartott csupán, 
majd visszatette ugyanoda, a kalitka közepébe.

Esténként olykor kikapcsolta a rádiót, és egy régi világatlaszt vett elő. Sok éve őrizgette, még 
nagyapai örökség volt. Mára megbízhatatlanná vált, tele volt időközben felbomlott és megszűnt 
államalakulatokkal. Leült a fürjjel szemben, és olvasta neki az idegen államok neveit, találomra, 
kontinensek között ugrálva, míg a végére minden teljesen össze nem mosódott a szeme előtt. 
A fürjre pillantott, amelynek hullottak a tollai, és előbukkant törékeny, apró teste. Kiütések borí-
tották a bőrét, kis duzzanatok jelentek meg a szárnyai tövében. Mozdulatlanul ült, és még mindig 
ugyanúgy rángott meg a feje bizonyos időközönként.

Miután elpusztult, még soká otthagyta a konyhában a fürjet a kalitka közepén. Naphosszat 
ült vele szemben, de már nem vette elő a világatlaszt és nem kapcsolta be a rádiót. Nem mozdult 
ki a lakásból, némán, étlen-szomjan töltötte a napjait. Akkor nézett ki először az ablakon, amikor 
az egyik hajnalon sűrű, hatalmas hópelyhek kezdtek hullani, és percek alatt mindent beterített a 
hó. Minden ablakot kinyitott, és hagyta, hogy a szilaj, orkánszerű szél bejárja az egész lakást és 
szerteszét sodorjon körülötte mindent. Lesodorta a kalitkát a konyhaasztalról, kinyílt az ajtaja, s 
a fürj teteme valahova a sarokba sodródott. Összefirkált papírlapok temették be, amelyekre gyor-
san szétolvadó hópelyhek telepedtek.

Amikor reggel levitte a kalitkát a pincébe, benne a fürj tetemével, az egyik öreg szomszéddal 
futott össze a lépcsőházban. Az a madártetemre mutatott, és azt kérdezte, hol szerezte ezt a sze-
gény madarat. Megtorpant, és gyűlölettel teli pillantást vetett a férfira. Nem tudom, mondta, és 
továbbment.


