
kifejezést valószínûleg az ebben szen-
vedõk vagy az ezt kezelõ orvosok talál-
ták ki. Esetleg a sokkal elterjedtebb

arachnophobia vagy arachnofóbia (pókiszony)
mintájára szabadon kezdte használni a köz-
nyelv a madaraktól való szorongásos betegség
megnevezéseként. Orvosi értelemben kevéssé
elterjedt kifejezés. A szó ógörög gyökerekre ve-
zethetõ vissza: az ornith, ornisz (madár) és 
a phobosz (félelem) szavakra. Magyarul tehát je-
lentése valahogy így magyarázható: az ornitho-
phobiában szenvedõk általában indokolatlanul
nagy félelmet éreznek a madarakkal szemben.
A félelem tüneteit leginkább a madarak látvá-
nya vagy fizikai közelsége váltja ki, de sok eset-
ben már az is elegendõ, ha a beteg csak képen
vagy sematikus ábrán látja a madarat. 

Madárlesen

Elõször is, mikor felkértek ezen esszé megírá-
sára, rögtön közöltem szeretett szerkesztõmmel,
hogy ornithophobiám van, amit õ úgy értelme-
zett, hogy bizonyára, mivel iszonyodom a ma-
daraktól, még a szót is képtelen lehetek leírni.
Gyorsan felvilágosítottam tévedésérõl, és köszö-
netet mondtam a bennem évek óta verdesõ gon-
dolatok tovaengedésének lehetõségéért. 

Hol is kezdjem? A viszolygás nem születé-
semtõl fogva tart fogságban. Sõt gyermekként
tagja voltam az Országos Madártani Egyesület-
nek is. Jártam a csapattal a vidéket, külön fog- 2018/3

A város, ahol ugye 
lassan „a madár se jár”,
az otthonom. Ez a fajta
ipari környezet pedig
valószínûleg nemcsak
engem tesz 
neurotikussá, hanem 
az itt élelmet keresõ
madarakat is.
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lalkozásokon sajátítottam el társaimmal diafilmek segítségével a különbözõ fa-
jok és alfajok sajátos jegyeit, a gázlómadaraktól a ragadozókig. Emlékszem, ked-
vencem a jégmadár és a bakcsó volt, de valami miatt a kanalas gém (horribile
dictu) csõre is vonzott az idõ tájt. A pusztán való madárlesen pedig, ahol a ga-
tyás ölyvek szaporodását elemeztük távcsöveink mögé bújva tisztes távolságból,
évekre beégett egy kép, ami nem engedte, hogy elemelkedett formában szívjam
magamba Ady Héja-nászát. Vidám kis idõszak volt. Mondhatni a madarak távo-
li bálványozása. Itt kaptam meg a Búvár zsebkönyvek korának lejárta után
Schmidt Egon Ezer ágán ezer fészek címû könyvét, ami azonban akkorra már
mit sem érdekelt.

Aztán történt valami… amirõl most nem beszélek.
Azóta nemcsak az élõ madaraktól iszonyodom, hanem talán még jobban 

a halottak látványától: sosem felejtem a téli hóban meglátott elsõ begyen lõtt
varjú képét. Ahogy sosem felejtem el azt sem, ahogy elmélázva ráléptem egy
halott madárra. Talpam alatt hirtelen puha lett és pár centit emelkedett a talaj.
Az akkori teljes kétségbeesés és rémület még most sem csengett le bennem iga-
zán. A legborzalmasabb egyébként pedig a kettõ közötti, a verdesõ, vergõdõ
madár haláltusájának a látványa. A macskák és kutyák által elejtett és szétté-
pett madarak pedig azóta is határozottan kikészítenek. Mikor kedvenc pulid
hódolata jeléül a cipõdre engedi szájából az elejtett széncinkét. Legszíveseb-
ben levágnád a lábad, olyan idegen lesz. Ilyen ez. Nem könnyû. Mint ahogy a
városi galamb szemtelenségének elviselése sem, de ez már csak felnõtt korom-
ban érintett, és korlátozza a szabadságom ma is. Míg gyerek voltam, féltek tõ-
lem a madarak, és manapság is, mint látom, a gyerek kergeti, ûzi a galambot,
azt akarja, hogy felrepüljön. Ezt a gyermeki pressziót a madarak még mindig
félik. 

A madár mint táplálék 

Sokan kérdezik egy-egy ilyen kitárulkozás után, hogy akkor ugye nem eszem
madarat. Dehogynem! Sõt! Imádom. Nyilván az már egy másfajta struktúra. Ve-
gyük példának a csirkét. Mondjuk megfogni, tapintani nem szeretném, nemhogy
a torkát elvágni vagy leforrázni és megkopasztani. Ehhez nagy önmegerõltetésre
lenne szükségem. Ám a sült csirke (fej, csõr és láb nélkül) már olyan, mintha egy
rajzfilmben tálalnák. Semmi madárszerû nincs benne, hús lett belõle, étel. Kí-
vánatos, ínycsiklandó, a vágy tárgya. 

Apropó rajzfilmek. Nézzük meg alaposabban, hogyan is találkozik a késõ Ká-
dár-kor nagyvárosi gyermeke a madarakkal. A panelben, a telepen nem sûrûn
akad madár: „A levegõ tele van ólommal, a legyek rég kipusztultak már, madár
nem marad meg egy napig sem, csak az ember húzza még, mert neki muszáj” –
hogy Surdát, gyerekkorunk kedvencét idézzem a Forró szél címû jugoszláv film-
sorozatból. Vizsgáljuk meg, hogyan is költöznek be a madarak a gyermekek kép-
zeletébe. Milyen elõképet közvetített a könyvön kívül a televízióban futó mese,
rajzfilm, bábfilm, ifjúsági film, kalandfilm és végül a mozi. 

Konzervált világunkban, mikor a televíziónak még nem volt távirányítója, sõt
a csatornaváltásra is elégnek mutatkozott, ha hat fokozatot tekert az ember, nem
jöttek be, csak a környezõ szocialista országok hangyás adói. A kép olyan volt,
mintha gézen keresztül fényképezték volna, a nyelv idegen és érthetetlen, a mû-
sorválaszték tekintetében pedig nagyon hamar beláthatta még egy gyerek is,20
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hogy a nyolcvanas évek Magyarországán a lehetõ legjobb helyen gunnyaszt 
a képernyõ elõtt. 

Madarak filcbõl

Érdekes már maga a bábfilm kapcsolata a közönséggel. Hiszen bábokkal, báb-
elõadással a gyerek elõször a bábszínházban találkozik, illetve különbözõ vásá-
ri mulatságokon. Itt is leginkább Paprika Jancsi vagy a Kemény család által há-
rom generáción keresztül is levédett Vitéz László figurája volt a közismert. Igaz,
hogy ez utóbbit a magyar televízió is sokszor mûsorára tûzte, mi több, az esti
mese kezdetét jelzõ tévémaci is maga mellé fektetett egy példányt ebbõl a figu-
rából. Ám a bábfigurák anyaga, mint azt a bábmûvészek az elõadások után meg-
mutatták, tapintásra fa, illetve filc volt. Már ezzel is valamelyest leleplezve 
a mûfaj életidegen mivoltát. A bábelõadásból fakadó eksztázist így leginkább a
fõhõs háta mögé lopakodó ördögfajzatok váltották ki. De, mint láthattuk, a báb-
mûvészet megköveteli a közönség interakcióját, magányos nézõként unalma-
sabbnak hat a játék. Már csak ezért is némileg az idegenség érzésével megterhelt
a bábszínházak televízióra való alkalmazása. Nem véletlenül használja a köz-
nyelv magát a szót is az elemelkedettség, az utánzat, hamisság értelmében. Báb-
színházat inkább játszani érdekes, semmint a tévében nézni. Persze igaz lehet,
hogy aki már egyszer látott élõben ilyet, vagy játszott bábszínházast, az elõ tud-
ja hívni magában az életérzés felszínesebb rétegeit. Továbbá hadd tegyem hoz-
zá, hogy a kádári világ nem a mûsorkínálat változatosságáról, sokkal inkább 
a mûsorok ismétlésérõl szólt, mint már vizsgálódásom elején is utaltam rá. De
nézzük meg, milyen madárábrázolások hatottak a szocializmus gyermekeire, vá-
logassunk hát ezen konzervált világ bábfilmes szcénájából.

Már a hatvanas években készült Futrinka utca és a Mazsola és Tádé is mint-
ha felvillantott volna madárszereplõket bábfilmes közegükben, azok mégsem
hagytak bennem mély nyomot. Karakterük vagy nem volt elég kidolgozott, vagy
én nem nõttem még fel az ott felbukkanó szárnyasok érdemi értékeléséhez. 
A Mazsola és Tádé Varjú bácsija csak halványan van meg, mint ahogy a Futrin-
ka utcában szereplõ papagáj házaspár vagy Tyúkanyó is csak nyomokban villan
elõ. Szerepük talán nem is volt kiemelkedõ a történet fõbb vonulatainak szem-
pontjából.

A Csukás István által kitalált karakterek a Mirr-Murr, a kandúrban érdekes
módon madarakkal nem igazán vállaltak közösséget. Mint ahogy a Tersánszky
Józsi Jenõ által egybegyúrt Misi mókus kalandjaiban is csak elvétve szerepel
szárnyas, de ha már igen, akkor is egy egyedi védett madár, Dániel, az albatrosz,
akinek a hátán utazik a címszereplõ. Mellesleg Dániel rendkívül mûvelt karak-
tert kapott, ám némileg ebbõl kifolyólag is leckéztetõ jellemmel bír. Bár tény,
hogy a tárgyalt bábfilmsorozat a kisebbségi elnyomás ellen emeli fel a hangját,
hiszen Misi mókus a fekete farkú különc a szociális érzékenységre nevelõ mesé-
ben. Mégis, segítségére lévõ társa, az albatrosz némileg felsõbbrendû magatar-
tást mutat. Ez részint képességének, a repülésnek köszönhetõ persze. Szintén 
a fennhéjázás jellemzi Mekk Elek, az ezermester papagáját, aki egyfajta cégéres
rikkancsként a fõhõs állandó partnere. Kinézete rémisztõ, fõleg egy madárfóbi-
ás számára, ám a szakértelem nélküli kókler kifigurázására épülõ történetekben
mégis egy cinizmusával együtt is pozitív, erényekkel bíró figura jelenik meg. 
A mesében rejlõ nyelvi lelemény, miszerint a kecske eszperente nyelvi stílusban
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igyekszik beszélni, kitalálójának, Romhányi Józsefnek az érdeme. Ha már nyel-
viség, itt vezetõdnek be a gyermek nyiladozó értelemébe olyan szavak, mint pél-
dául a tyúkeszû. A baromfiudvarban játszódó részben ugyanis nyilván feltûn-
nek a házi baromfik, de csak a sztereotip férfi-nõ kapcsolat bemutatására. Ezzel
majd még fogunk foglalkozni a késõbbiekben. Tény, hogy a bábfilm világa (pél-
dául a még nem említett Süsü, a sárkány) nem fogadta be túlságosan a szárnya-
sokat. Ebben az idõszakban legalábbis fõszerephez nem igazán jutottak.

Madarak a rajzasztalon

Nem így a rajzfilmekben. A baromfiudvar, azaz a párkapcsolati és szocializá-
ciós problémákat is felvillantó rajzfilmsorozat, a Kukori és Kotkoda a korai Ma-
zsola és Tádét, illetve a Futrinka utcát is jegyzõ Bálint Ágnes irománya. Emberi
tulajdonságokkal felruházott fõszereplõi azon kívül, hogy egyfolytában perle-
kednek, azaz házastársi konfliktusokat oldanak meg, abban is emberi gesztuso-
kat mutatnak, hogy a tojást a kakas maga viszi biciklivel, hogy eladja a piacon.
Nem megyek bele ennek a képnek a mélyebb elemzésébe. Mint ahogy annak az
abszurd megoldásnak a boncolgatásába sem, hogy mit keres Kukoriék hûtõjében
egy egész sült csirke. Mindenestre a környezet is meghatározó, ha már madarak-
ról írok, hiszen a szomszédságban egy kacsa található, természetesen úszóme-
dencével, a barát a kopasznyakúként emlegetett vagány kakas, illetve feltûnnek
még pulykák és egyéb szárnyasok, mint ahogy a ragadozó õsellenségek is.

Madarak a fõbb szereplõi a Romhányi és Nepp József által rajzfilmre álmodott
Kérem a következõt! címû rajzfilmsorozatnak is. A bölcs bagoly, Dr. Bubó karakte-
re köré gyûlik az erdõ apraja-nagyja. Az orvosi rendelõ tehát a legfõbb helyszín. 
A nyelvi lelemények megint csak tetten érhetõek a szövegben, hála Romhányinak:
már eleve a szereplõk neve az állatok latin fajbesorolásából kikövetkeztethetõ. Itt
kivételt képez Sólyom csõrmester, a rendõr megszemélyesítõje. De ez nem csoda,
hiszen a kádári Magyarország rendõreit sem igen ismerte az ember névrõl. Már
csak „a magyar ember nem szokott a rendõrrel beszélgetni” elv alapján sem. 
A szárnyasok (és persze az egyéb stilizált állatok is) inkább a sztereotip tulajdon-
ságok szerint vannak besorolva a munkakörökbe. A bölcs bagoly gyógyít tehát,
míg a sólyom körözve a levegõben, körözi a bûnelkövetõket is.

Nyilván a Mesék Mátyás királyról címû sorozat bevezetõ képein már eleve meg-
mutatkozik a holló, a mellvérteken, zászlókon és pajzsokon, de heraldikai elemzé-
sekbe nem szívesen megyek bele, hiszen akkor a kétfejû sassal és egyebekkel is
kellene bíbelõdnöm. Ezek a rajzfilmekben felbukkannak ugyan, és számos érde-
kes tényre rájöhetünk általuk, de meghagyom õket a felvillantás fázisában. Így te-
szek az egész estés rajzfilmekkel is, mint a Vuk. Bár igaz, hogy itt a realista ábrá-
zolásmódokat érhetjük tetten. Hiszen a címszereplõ róka az, ami. Róka mivoltában
senki nem kérdõjelezi meg. Nincsenek különösebb emberi tulajdonságai. Mint
ahogy a rajzfilmben szereplõ bagoly sem akar orvosi környezetben mutatkozni,
vagy ahogy a kacsák és más baromfiak is javarészt valóságosan vannak megjelenít-
ve. Kivéve persze azt a jelenet, mikor a libák lerészegednek. Ott, amikor a részeg
ember leállatiasodna sokszor, a libák éppen ellenkezõleg, leemberiesednek. Gesz-
tusaik, párbeszédük mindenesetre ezt a kifordított állapotot igyekeznek tükrözni.
Persze ha már realizmus és egész estét betöltõ történet, akkor ki nem hagyhatom
Vili, a veréb történetét. Aki a repülni nem tudás fogyatékát igyekszik legyõzni. Az-
az a madárság lényegét szeretné igazándiból elsajátítani.22
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Bár tény, hogy nem a szárnyaival verdesett a Pom Pom meséibõl ismerõs
Gombóc Artúr sem. A dagadt madár, aki tulajdonképpen a legrealistább szerep-
lõként volt jelen az egyébként abszurdba hajló furfangokkal és leleményekkel
megspékelt mesében, leginkább a csokoládék osztályos rendjének kialakításá-
ban volt példamutató, és karaktere természetesen a kövér gyerekek mentsvá-
raként is mûködött egyben. A legszerepeltetettebb mellékszereplõ volt a hallu-
cinációkat nem a színek kavalkádjával, hanem amolyan Verne-féle mérnöki
nyugalommal ábrázoló rajzfilmsorozatban. Gondoljunk csak a madárvédõ go-
lyókapkodóra vagy az órarugó gerincû felpattanóra, esetleg a Festéktüsszentõ
Hapci Benõre. Sõt a rajzfilmben az önmegsemmisítés szuperbombája is ketye-
gett. Hiszen a rajzfilm kitalálói nem átallottak betenni egy úgynevezett Radírpó-
kot is a történetbe.

Ha már a fantázia teljes elszabadulásával kecsegtetõ meséket vesszük, ne fe-
ledkezzünk meg némi szocialista és nyugati importról sem. Mert azokban az
idõkben ment a tévében a csehszlovák Varázsceruza (amit mindig is egy Koh-i-
Noor-reklámként fogtam fel) és a nyugatról behozott brit gyártású Jamie és a cso-
dalámpa, ami valójában egy gyerekekre hazudott LSD-álom volt. De sajnos
egyikben sem bizonyultak emlékezetesnek a madárszereplõk. 

Ahol igazi madarakkal találkoztunk, sõt még társadalmi valójukban is megje-
lentek tollas állatok, az a Selma Lagerlöf írásából készült Nils Holgersson ka-
landjai volt. Itt Márton lúd – a névbõl kikövetkeztethetõ ugye, hogy milyen ritu-
ális halált szánna neki a sors – úgy dönt, hogy ezt nem várja meg, és csatlakozik
a vadludak klánjához, amit egy bizonyos bölcs és öreg lúd, Kákalaki akka vezet.
Ebben a történetben szinte minden benne foglaltatik, amit a náci ideológiák se-
gítése miatti vezeklés fejében a Konrad Lorenz nevû etológus csak megfigyelt és
tudománnyá tett az évek során. A kívülrõl jött fehér házilúd társadalmi betago-
zódása hasonló problematikát piszkál meg, mint Misi mókus a maga rajzfilmjé-
ben, azaz a hõs mondhatni faja egyik hátrányos megkülönböztetettjévé válik. Il-
letve csak válna, de azzal a különbséggel, hogy mint a Nobel-díjas viselkedésku-
tató is bebizonyította, a ludak nagyon fejlett kommunikációs képességekkel és
társadalmi érzékenységgel rendelkeznek. (Míg a mókusok talán nem.)

A hangsúly persze nem is a rágcsálókon van, bár a történetben nyilván ka-
punk egy házi hörcsögöt (Pocok), aki nem tud mit kezdeni a szabadság mámo-
rával, ezért inkább minden helyzetben csak retteg. A lényeg viszont abban rej-
lik, hogy itt, bár megrajzolva ugyan, de mégis madárszerû madarakat kapunk,
akiknek leginkább csak a gondolkodása hajaz az emberre. Viselkedésük, össze-
tartásuk azonban példaértékûként van az emberek elé állítva. Mondhatni bizo-
nyos értelemben fejlettebb létformaként vannak jelen a földön, mint rajzolójuk
és nézõik.

Körülbelül ezek a megtévesztõ premisszák vezetik el oda az akkori gyerektár-
sadalmat, hogy minden további nélkül a Gyalogkakukk oldalára álljanak, annak
a prérifarkassal örökkön keringõ pávatáncában. Így lesz a felnõtté válás egyik
megragadható pillanata, amikor nem egy meglehetõsen stupid futómadárnak
szurkol az ember, hanem a szellemi sziporkák soha ki nem hunyó tûzhányójá-
nak, azaz a Prérifarkasnak. Ha már áttértünk a Warner Bros rajzfilmekre, meg
kell említenem, hogy míg a szocialista országok valamiféle társadalmi megvilá-
gításban próbálják értékesíteni a rajzfilmállatkákat, azaz felnõttekként értelme-
zik azokat, addig az Egyesült Államok gyártmányai inkább gyermeki figurákként
vannak jelen a képernyõkön. Csõrike, a kis sárga kanári nem nõies tehát, hanem
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kislányos allûröket vesz magára. Míg nálunk kotlósok, kakasok, részeg libák
vagy kórosan elhízott tapasztalt madarak vannak a középpontba állítva, ott sok-
kal inkább gyermeki adottságokkal és öltözékkel (legyen az egy masni vagy cso-
kornyakkendõ) vannak felruházva a szereplõk. 

Egy fóbia felnõtté válása

Szintén gyermekeknek (is) készült alkotás a Grant kapitány gyermekeinek
szovjet feldolgozása is. Ott egy hatalmas szárnyfeszttávolságú sas az, amelyik el-
ragadja a gyerekszereplõt, és tovaszáll vele a kopár hegyormok között. Ennél fé-
lelmetesebb szembesülés egy gyerek számára nem sok akad. Itt már nem számít
a kõdobálás, a csiszolt köves parittya vagy az u-szeges csúzli, mint ahogy a lég-
puska sem. A normális lõfegyver pedig nem gyerek kezébe való, és még a felnõt-
tek is csak katonai engedéllyel tarthatták ez idõ tájt. A fantázia világában sincs
menedék, marad csupán a tehetetlenség és a kiszolgáltatottság érzése. A félelem
fészke ez, hiszen a gyerek itt szembesül azzal, hogy a madár mint komoly ellen-
fél rákényszerítheti az akaratát. Elragadhatja, esetleg szét is tépheti. A madár
úgymond lehet veszélyes ellenség.  

Ennek továbbvitt képi megjelenítései az ifjúsági filmekben azok a jelenetek,
amikben dögkeselyûk köröznek a vízhiánytól vagy sebesüléstõl elalélt szereplõk
felett. A halál madarai. Példának okáért a jugoszláv koprodukcióban készült
Winnetou-filmekben. Az értelmetlennek és még messzinek ható halál gondola-
ta ezen félelmekben kulminál csak igazán. Nem pusztán a madártól viszoly-
gunk, hanem magától a haláltól is rettegünk ugyanabban a pillanatban, ugyan-
olyan íziglen. A lassanként felfogott emberi végesség tehát egy madár képével
egyesült ilyenkor. Persze ugyanez a szerepe a kuviknak is mint halálmadárnak.
Vagy ha tetszik, a varjak is nemegyszer tûntek már fel hasonló szerepkörben.
Hogy mást ne mondjak, Pasolini mint bölcselkedõt használja a beszélõ varjút,
Madarak és madárkák (más címmel Madarak és ragadozómadarak) címû film-
esszéjében. Itt az ógörög és római mitológiából jól ismert madár jóstehetsége, a
transzcendenciával való összeköttetése azonban megszakad, mikor is az embe-
rek, utastársai a film végén felfalják õkelmét. 

Ha már fóbiákról van szó és ráadásul madárfóbiáról, akkor kötelezõ említést
tenni Hitchcockról és a Madarakról. Hitchcock minden fóbiában otthon volt,
míg a madárfóbiás nem feltétlenül érti pontosan, hogy mit is érez egy arach-
nofóbiás. Bár némileg szolidáris vele. Hitchcock viszont tökéletesen értette 
a madaraktól való viszolygás, félelem, rettegés hármas dinamikáját, és filmjében
nem véletlenül kamatoztatta ezen tudását. A karmok, a csõrök anyaga, hegyes-
sége, élessége és a levegõbõl jövõ támadás kiszámíthatatlansága, váratlansága
mind fedik ennek a fóbiának a tartalmát. Igaz, hogy a filmben olyan emberek ta-
lálkoznak az efféle agresszivitással, akiknek semmiféle különleges fenntartásuk
nem volt még a madarakkal szemben. Mégis elképzelhetõnek tartom, hogy ez az
alkotás olyan mély nyomot bír hagyni az azonosulás fázisán át, hogy egy egysze-
rû nézõbõl is minden további nélkül válhat a film végére madárfóbiás. 

Van persze az efféle pszichés játszadozásnak egy inverz változata is. Alan
Parker Madárka címû opusza mintha azon igyekezne, hogy visszaépítse azt,
amit Hitchcock lerombolt. A filmbéli fõszereplõ ugyanis annyira vágyik a ma-
dárlét után, hogy szép lassan azonosul vágya tárgyával, és képzeletében madár-
rá válik. Itt nem csupán a repülés szabadsága utáni vágy az indok, nem egy dai-24
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daloszi történetbe csöppenünk csupán, hanem a háborús borzalmak poklán át
vezet ide az út. A lelkes autodidakta ornitológus és kísérletezõ feltaláló végsõ
megroppanásának történetét látjuk, azaz a ráció teljes kikapcsolását érhetjük tet-
ten a film végsõ momentumában. Parker szereplõjével együttérez a nézõ, de ed-
dig a pontig mégsem tudja követni. Többek között talán már azért sem, mivel 
a madár nem rendelkezik olyan humanoid tulajdonságokkal, mint egy majom,
egy kutya vagy egy macska. Végtagjai, életkörnyezete más, mint az emberé. Ne-
hezebb vele azonosulni, mint az emberhez jobban hasonító emlõsökhöz. Némi-
leg idegen organizmus, ám mégis emberközeli élõlény. A mindennapjaink része.

Hisz eleve van olyan, aki elfordítja fejét, ha egy Hrabal által írt jelenetben ki-
tekerik egy galamb nyakát. (Apropó: milyen állat az, amelyik 360 fokban maga
is el tudja forgatni a fejét?) Gondoljunk itt Az én kis falum címû Menzel-filmre.
Ez a Bán János által játszott figura, Otik számára felér egy gyilkossággal. Én ma-
dárfóbiásként is megértem a madarak pátyolgatását. Teljes beleérzéssel Ken
Loach gyerekszereplõjével vagyok, mikor is hazaviszi, életben tartja és a késõb-
biekben tanulva tanítja egyetlen barátját, a sólyomfiókából felnövõ madarat 
a Kesben. Barry Hines filmre vitt írása ugyanis megkapó. De képtelen vagyok
igazán a gyermek Billy Casper bõrébe bújni vagy akár eljátszani valami hasonló
szerepet, mint David Bradley tette azt belülrõl jövõ profizmusával. A természet-
tõl elidegenedett lény lévén nincs szoros kapcsolatom az embertõl távolabbi
más biológiai lényekkel. A város, ahol ugye lassan „a madár se jár”, az ottho-
nom. Ez a fajta ipari környezet pedig valószínûleg nemcsak engem tesz neuroti-
kussá, hanem az itt élelmet keresõ madarakat is. Kettõnk fajának neurózisa pe-
dig inkább ellenségességet csihol, mintsem azt, hogy barátságos szimbiózusban
éljünk a gyárkémények füstje alatt.

A madárfóbiás amúgy is kerüli a madarakkal való találkozást. Még csak filmen
sem szívesen lát a fentiekhez hasonló alkotásokat. Érdekes módon direkt 
a madarakra kiélezett filmek csak elvétve akadnak egy-egy filmes repertoárjában.
Ahhoz, hogy ilyet lássunk, a történetnek ki kell vezetnie bennünket a mából. Az
õsi kultúrák idejébe vagy oda, ahol nem óra, hanem a nap és a hold méri az idõt.
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