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Fák és madarak

Különös kapcsolatnak kell léteznie fák és madarak között. Nem az a megszokott
egymásrautaltság ez, ami a halak és víz esetében fennáll. Nem is olyasmiről van szó, mint a
kukac és a sajt között, hiszen a madarak csak akkor vannak a fákhoz kötve, ha oda
fészkelnek. Ez pedig egyáltalán nem általános. Valahogy mégis lényeges módon kapcsoló
dik a fa és madár, és az ilyen esetlegességektől eltekíntünk. A szemléletnek és
gondolkodásnak mélyebb összefonódottsága rejtőzik itt.

A madár a vándor kedvelt figuráját testesíti meg a mesékben, dalokban A korlátlan szabadság
jelképe. Következésképp az életmódbeli kötetlenségé, a bárhol otthonra találásnosztalgiájáé is.
Végső soron a teljes igénytelenségé. A nyelv szelleme az égi madarakról beszél, mint létezésük
legtermészetesebb közegér szólítva ezzel elő. Az ég a legtágasabb behatároltság, a végtelennel
határolt zártság, ahol minden megtörténhet. A lehetőségek helye, és mivel teljesen kiszámítha
tatlan, a legszigorúbb törvények uralkodnak benne. Az előre láthatót el lehet viselni, innen a
jósIás fujda.lmas tapintatossága. Egyedül az előre nem látható rejti magában a természetfeletti
megnyilatkozásának lehetőségét. Ez a véletlen, a megvilágosodás, a kinyilatkozás, a csoda
területe. Bizonytalanés ellenőrizhetetlen világ,ahol az élőt önmaga lényegiségének elveszítése
fenyegeti. A levegőégbe való kitaszítottsága így alakítja a madarat a puszta élés súlyaitól is
megszabadította Hiszen a levegőég egyetemes. Mindenütt ugyanolyan kék és mindenütt
ugyanolyan üres. Akárcsakaz a még magasabb ég, ahol a csillagokvilágítanak hideg fényükkel. És
mindehhez a madarak vannak legközelebb. Kivételezett lények, ez bizonyos.

Az a régi bölcsesség, hogy az ég mindenütt ugyanaz, egyben a madarak egyetemes
voltára is utal. A mesék nem valóságos terükrőlbeszélve épp azt jegyzik meg, hogy ott, ahol
még a madár se jár.A madarak jelenlétét nélkülözőég mindenkor a legnagyobb kiüresedés
állapotát jelenti. Mintha madarak nélkül az ég nem.az volna, ami. Pusztán kiüresített
üresség lenne, és nem kapocs a csillagok felé. Elveszítené levegőég voltát, és nem
jelentene többet, mint a modern értelemben használt úr. Mintha ily módon nem nyitna a
transzcendencia lehetőségefelé, hanem magára zárná világunkat.

A madarak talán épp annak az emberi reménységnek a hordozói, hogy a tekintetét égre
emelő ember nem vész el a határtalan kékségben. Az éjszakai égbolton a csillagok adták
ezt a fogódzót. A nappali égbolt áthatolhatatlan mélysége időnként fel-felcikázó madarak
nélkül összezúzná az embert. Nem véletlenül a kék a remény színe. A tekintetet bizonyos
értelemben a madarak emelik magasabbra. A mind föntebbi rétegekbe emelkedőmadarak
körözese maga után vonja a tekintetet. Ily mödon a madarak röpülése az ember számára is
a fölemelkedés lehetőségetjelenti. Szárnyalásukban maga is mindenkor bíztatast láthatott
természete korlátainak legyőzésére. Az elevációban sem a világtól való elszakadás az
elsődleges, hanem a természetfeletti erőteljesebbvonzása. A lélek megnövekedett súlya a
test felett, mert a hasonló a hasonlót vonzza. Talán ezért jelentheti a madár a
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legkülönfélébb népeknél a lelket. A lélek, amely éppolyan titokzatos és otthontalan, mint a
szél, melyről nem tudni, honnan fúj és hová tűnik el.

A magasság meghódítása a földtől való elszakadást kívánja. Afölemelkedés záloga a lélek
égi szarmazasában rejlik, és az erről szölö tudás az idők homályába vész. Ezt a réges-régi
emberi vágyat használják ki a fölötte uralkodó hatalmak a magasság birtokba vételének
kollektív ígéretével. Toronyépítés, égbe szökö katedrálisok, felhökarcolók, kontinentális
birodalmak, ürutazasok, míndenkire kiterjedőboldogság és jólét profanizált eszkatológi
ája. A magassághoz való fölemelkedés legfontosabb feltétele azonban az átlényegülés, a
teljes odafordulás és kinyitódás. A madarak szolgáltatják erre az egyik legszebb példát.
Azáltal, ahogy meghódították a magasságot, közveutökké váltak az ember és a természetfe
letti között. Testüket ugyanis a repülés alakította karcsúvá és törékennyé. Nem véletlen,
hogy ezeknek a lényeknek. rnelyek saját erejükből képesek a nehézkedest legyőzni,milyen
túlfinomultan hangsúlyos a kiszolgáltatottságuk. A magasság meghódításának az a módja,
amit a madarak hajtottak végre, a legtermészetesebb és egyben a legbonyolultabb. Talán
innen az ember örök nosztalgiája a madarak iránt.

A röpülő madár és az ember között a tekintet finom szala alkot kapcsolatot. A csapongó,
mind magasabb egekbe emelkedőmadár maga szakítja el ezt a fonalat. Röpülese a minden
irányból való fenyegetettség, a teljes kiszolgáltatottság állapota. A kisérő tekintettől való
elszakadása a halál hétköznapi megjelenése. Ami eltűnik szemünk elől, az már nincs is, és
ami visszatér, az mintha legyőzött volna valami minden előre ott leselkedőt. Talán ez
magyarázza a költöző madarak évenkénti fölbukkanása fölött érzett örömünket is.
Hasonlóan a tavasszal virágba és zöldellő rügyekbe borult fákhoz.

A levegőég korlátlan tágasságába kitaszított madarak csak a fákon pihenhetnek meg, ahol
az üres eget fürkésző tekintet. Minden élő részt vesz a természet nagy körforgásszerű

rítusában. de legszembetűnőbben a fák esetében látható. A virágzó, a zöldellő és a
lombjavesztett fa között egyetlen lényegi összefüggés van, az élőben rejtőző lélek, a
természetfeletti világbeli megnyilatkozása. Ennek átérzése a virágok önfeledt pornpázá
sában, a fák méltóságteljes hajladozásában. a madarak ég felé törő énekében a legmélyebb
nyugalommal tölti el a szemlelőt. Fa és madár egyazon világban működő és ható titok
kétféle megnyilatkozása. Ez Szent Ferenc lelkiségének is egyik legsugárzóbb üzenete, aki a
madarakhoz hasonlítva a frátereket, ennek az egyszerűségnek és tisztaságnak az átélésére
buzdította öket. A fa ugyanis közbenső lépcsőfok az ég felé. Innen indulnak a madarak égi
út jukra, és ide térnek vissza.

A fák vigasza az ember számára a legnagyobb ajándékok közül való. A rnéltóságteljesen
hajladozó fák mcssze túlnyúlnak egy-egy emberöltő életidején. A nundennapi tapasztalat
számára az örökkévalóságot jelentik. A fa a tárgyak nyugalmával veszi körül az embert, és
mégis élő. A tárgyak ugyanis más térben léteznek. Egy mozdulatlan és örökkévaló világ az
övék, mert a változás csak a mozgó számára jelenti az idő uralta esetlegességer.
Mozdulatlan a tárgyak világa. A halál utáni állapotra utalnak jelenlétükkel, a befejezettség
és megmásíthatatlanság benyomását keltik. A zöldellő fa élő tárgy, egyszerre rnozdíthatat
lanság és lélek, ormótlanság és könnyűség gótikus felszökkenése. A világ organikus
modellje. Evilágiságán keresztül feltarulkozó feszültségében hasonlít a gondolkodó
embernek a természetfeletti irányába törö kettősségére.A fa ugyanis egyszerre két térben
van, a tárgyakéban is létezik, és ugyanakkor az élőkében is él. Ezért lehet lelke az élő fának.

A fa is a magasság meghódítására tör. Az üres égbolt benépesítésére. A fa is út a felsőbb

egekbe, alkalom a természetfelettihez való eljutasra. Csúcsa az égbe vész. Feszültségteljes
helyzetéből következöen varázslatos hely. Olyan, ahol csodák történhetnek. Az ember
hirtelen egy másik térbe kerülhet át, ahol megszűnik felette az idő hatalma. A mesék és
mítoszok tudnak erről. Az erdő az ember veszélyeztetettségének közismert helye, ahol a
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vándor eltévedhet. és nemcsak az utat veszítheti szem elől, de tulajdon életét is.
Ugyanakkor a fa a világ tükörszerkezetére is rádöbbent. Elgondolkoztató kettősség az
égbe szökö korona és a gyökérzet mélybe nyúló alvilága. A földhözkötöttség törvény
erejével ható kézzelfoghatósága ez. Az ember hamar ráérzett ennek a kettősségnek a
példázatszerüségérc. Ahogyan arra is, hogy hasonlítanak rá a fák. A törzs és kar
antropomorfizálö elnevezései nem csupán egy nyelvi lelemény törvényszerűműködésé

ről vallanak, hanem a szemleletnek mélyebben húzódó felismerését mutatják. A fák
idönként emberré válhatnak, az erdő ellenséges szándékú csapattá alakulhat, és szem
beszállhat a vándorlóval. Ezért olyan fenyegető az éjszakai erdő. Mindez fordítva is
megtörténhet. i\z ernber is válhat fává.A sírra ültetett fában a hagyomány szerint a megholt
lelke tovább él, vagyis van lelke a fának. Rokonságban áll tehát az emberrel. A kivágott fa
végérvényesen visszatér a tárgyak közé. Elveszíti azt, ami léleknek nevezhető, és többé
nem létezik számára idő. A sírra helyezett legemberibb jel a fejfa.

A fa áll, akár az ember. Mindkettö egyszerre több térben van, de egy helyen találkoznak.
A fa az emberléptékű magasság. Nemcsak a világnak lehet rnodelljévé, de az embernek is.
Megtörténik vele az idő, részt vesz az évszakok rítusában. A kivágott fa évgyűrűit számlálva
egy korábbi időpillanatbalehet visszatérni. A kéregbe vésett bejegyzések valami elmúltat
őriznek meg, ami aztán a fa szerves részévé válik, vele együtt növekszik. A fa azáltal
emlékszik, hogy emlékeztet. Több ez, mint a tárgyak emlékezete. A fa ugyanúgy múlik az
idővel, akár az ember. A kiszáradt fa állva marad, nem történik vele semmi különösebb,
csupán megszüník hatni felette az idő. Végérvényesen átlép a tárgyak világába. Valami
beteljesedett rajta. Mégis úgy tűnik, mintha sohasem halnának meg a fák. Mozdulatlan
ságuk méltósága rendkívüli biztatást jelent az embernek. Ha el is pusztulnak, az már csak a
tárgyakat érinti, a tárgyak lassú töredezését, A lélek ekkor már rég elröppent, amiképp a
madarak is elköltöznek a kiszáradt fáról.

A lombos fa az öntudatlan létezés boldogságát jelképezi. A zöldellő erdő megnyugtatja az
embert. Az ágas-bogas korona susogása nem a fa hangja, hanem a szelé. A fa néma, akár a
tárgyak. A halkan zizegő, csendesen hajladozó erdő legalább olyan nyomasztó, mint a
levegőég Végtelenbe vesző kéksége. A hallgatózó, fülelő erdő, ahol csak a szél susog,
valami katasztrófa előjelét sugallja a vándorlónak. A madarak éneke ad hangot a fáknak.
Nyüzsgésüktől és harsogó dalolásuktól lesz a fa azzá, ami. A néma fa tehát a madarak
nyelvén szólal meg. A lombok közőrt rejtőzködőénekesek miatt úgy tűnhet, mintha maga
a fa dalolna. Énekükben a fa lelke fejeződik ki, az öntudatlan létezés boldogsága nyer
ruegfogalmazödast. És amikor a madár fölröppen az ágról, a halál pillanatát teszi érthetővé,
akárcsak a levegőég mélységébe törő repülésével. amikor elszakad az őt fogva tartó
tekintettől. Fa és madár egymásrautaltsága a szemlelet mélyén rejtőző összekapcsoltság.
Minden élő a saját világtapasztalatai alapján építi fel létezése terét. Az ember számára a fa
és madár viszonya transzcendálódott. Saját lehetőségeire döbbenti rá, és ugyanakkor
korlátai átlépésére szólítja fel. Vigaszt jelent és biztatást.

Az ember ég felé törekvése a lélek égi származásának tudásában gyökerezik. A csillagokban
történeteket látott, amelyek újra és újra végigkísérték rnínden évben. A tekintetét égre emelő

ember a csillagokhan vigaszt talált, világánaka végtelenbe VMó meghosszabbítását. Történetei
nek pedig az időben való kiterjesztését. Azonban az őt közvetlenül magába záró levegőég

áthatolhatatlannak tűnt fel előtte. A nappali égbolt végtelen kékséggel határolt zártságában is
meg kellett lelnie a kiemelkedés és kitörés lehetőségét, A magasság meghódítására szövetke
zctt tak és madarak ekként transzcendalódhattak, és válhattak jelképeivé a biztatást kereső

emberi szemlélctnck, A b mint a ponthoz rögzített égbetörés reménye és a madár mint a
rnindentől elszakúonsíg otthonossága együtt adtak az embemek példát. Bennük önmaga
világbeli kertösséget l'S ennek a kettősségnek időbeli meghosszabbírását ismerte fel, Az ember
ugyanis féluton vm a fak tS madarak közott. Azon a helyen, ahol fiík és madarak találkoznak.
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