
TILLMANN ]. A.

A nomádok ivadékai*
(Egy feltáratlan szakadék rétegei)

"Az újszülött a világ uralójaként lép a térbe, és csak az érlelődő

lélek enged át egyre több teret testvérének, szerető békességet
akarván. A halálra szánt bölcsessége, hogy a térből szenvtelen
távozva mégis az idő teljességébe térjen meg."

Eugen Rosenstock-Huessy

"Az oltásra ezt az értesítést, a gyermek oltási lapját és egy
kiskanalat kell hozni."

Intézményes ivadékkezelési utasítás.
Hungarisztán, 20. század.

•Itt az idő ( ... ), hogy többé ne puha kásávalétessél, hanem itassál
meg olykor fanyar borral ...•

Szent István Intelmei

(A genetikus réteg töredékei)

Az ivadékok azok a lények, akikkel a nomádok még - ígyvagyúgy - emberi kötelékben
élnek Hisz egyébként nomádok: szüntelenül úton vannak; egyik lábukkal folyvást a
reálisan létező ólmos iszapjában gázolnak az újra meg újra beígért kibontakozás hűlt

helyei felé, míg másik lábukkal a felC sö )legekben járnak: keresik útjukat az alsó és felső

szinten folyó ütvesztök között, vándorolnak egyik napról a másikra, a keletkezéstől az
elmúlásig vezető keskeny ösvényeken.

Az ivadékok egyszer csak létrejönnek. Ebben mindig van némi részük távolabbi, de még
inkább közvetlen felmenőiknek is. Más távlatból Létrehozójuk írja tovább az Élet
Könyvének egyik családtörténeti fejezetét. És ez így jó.

Nincs ebben semmineműtervszerűség,ne adj' Isten tervgazdálkodás; egyszerűen csak
hagyták lenni, azaz létrejönni őket. Ők pedig lettek. Nem lettnek születtek, hanem közel
kelet-európai városi nomád ivadéknak.

Az ivadékok - mint az többek közt Szent Ágoston nyomán ismeretes - megtörten, vér,
sár és mindenféle csurgalék közt, vénséges vén vonásokkal az arcukon érkeznek.Az Cez)
életben előrehaladvarendre felöltik, majd pedig levetik elődeik arcát, miközben egyre
inkább sajátos vonásokra tesznek szert.

Régi korok nomádjai nem álltak oly közel ivadékaikhoz, mint mi, késóújkori nomádok."
Az ivadékok számosabbak voltak, és mivel gyakrabban hullottak el a csapások alatt,
kevesebb figyelemre méltatták őket.Anomádok és ivadékaik közt dajkák, szolgák, nevelők

• Részletek egy nagyobb késóújkori leletegyüttesből.
•• philippe Arles:Agyermek és a családi élet az ancien régime korában. In: Gyermek, család, halál.

Budapest, 1987.
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és még gyakrabban a halál állt. Azóta, hogy - fajra, nemre és mindenegyébre való tekintet
nélkül - kitört az egyenlőség, és a rokkák közelsege helyett traktorok nyergében és más
őrlelőintézmények szervezésében rokkannak: meg az anyák, a nomád apák is ivadékaik
közvetlen közelségébe kerültek.

A legújabb kori általános térmegvonás korszakában - ami a lakótelepnek névadózott
koncentrált táborokban érte el legfejlettebb fokát - az ivadékok és felmenőik között oly
fokú distanciálatlan pátosztalanság alakult ki, amire az idők kezdete óta nem volt példa.
Ebbőla közelségbőlminden korok közt kivételes élességü megfigyelésekre tehettek szert,
hisz tapasztalataik úgyszólván életbe vágóak voltak.

(A horizontális réteg töredékei)

Közelrőlnem láthatjuk őket elég jól; gondjaink - általuk különösen kuszává sürüsödö 
vadona rontja a meglátásuk esélyét. Ahhoz, hogy akár csak egyetlenegy ivadékot is
szemügyre tudjunk venni, kissé hátrébb kell lépnünk: csak ekkor látszanak teljes és
arányos voltukban, a nemlét horizontjával a hátuk mögött.
Midőn kissé hátrébb húződunk,nem szükséges feltétlenül azon gondolkodnunk, hogy

mi elől térünk ki, miközben hátrálunk. És mi az, ami - miközben feladjuk éppen
utolsónak vélt állásunkat - mégis gyémántnál keményebbé sűrűsödikbennünk. Nyű
geink ezreit emlékezetünk úgyis a feledés kezére adja.

Az ivadékok világszomjával csak szeretetük vetekszik. Kárpótlásul a hátrahagyott édeni
lebegésért a feltáruló világ belakhatóságának reményét kapják. Szüntelen és lenyűgöző

intenzitással veszik birtokba a teret. Az élet kapujában még nem homályosította el
tekintetüket a köznap kavargó káprázata.

Még nem tudjuk, hová is szOlettek.E nemtudás előtt és alatt eredendőbb tudásukvan: van
nak. Létük boldogító átérZésében csakmi korlátozzuk őket; mi, akik tudunk már egy s mást.

Minden ivadék szép; mérhetetlenül és hasonlíthatatlanul szép, Az eredet közelségében
még nem érintették őket az idő szakadékai, még nem mélyilltek el a vonások az arcukon,
még csak készülödnek ellenök a mindenirányú tapasztalat támadásai.

Az ivadékok szépsége nem e világból és nem e világra való. El is múlik, ahogy az idő

előrehalad.

Az ivadékok arcát nézzük és úgy látjuk ezeket az arcokat, mint senki másét. A felnőtt

nomádok arcából már más is visszanéz: a közeli és távoli múltak komor tekintete;
személyes és személytelen okokból ellaposodott pillantása; a megfélemlítés és az
elrettentés arca. Az ivadékok szemében még a határtalan bizalom ősmélyébe látunk.

Az ivadékok a lét teljességében vannak. Teljességök a kiteljesedés rogyfa.kadás előtti

pillanata; a lélek nyilatkozása, kezdeti átsugárzása a testen, az átmenet gyönyörűen

fájdalmas folyamának hordozóján.
Az ivadékok szépsége vágyainkon túl ragyog: a vágyainkegeből nyíló új egeken. Ezért

tudjuk elnézni hosszasan arcukat anélkül, hogy közelebb akarnánk - s tudnánk - jutni
szépségükhöz,

Az ivadékok teljes mélységében átélik a nyelvet, újrajárják múltját, szellemének útelága
zásait. Így is az időre eszméltetnek, mely zajtalanul múlik, kikezdve a nyelv ékes
fordulatait, szíven szélíró szavát, szelleme sugallatát.
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Minden ivadék dialogikusan kezdi életét; meg- és felszólítja őseit: legyenek vele, azaz
általa és érte. Első szavuk, ami megtöri szötlan szólításuk csendjét, így hangzik: TE. Ezt
mondja minden (általunk ismert, s nyilván minden ismeretlen nyelven is) megszölalö
ivadék - saját, személyes nyelvtörténete kezdetén.

(Az ivadék-tükör cserepeinek rétege)

Akik nem engedik magukhoz az ivadékokat és nem nézik meg magukat az ivadékok
szemének tükrében, azok nem nyernek beavatást az élet aránytanának ismeretébe és nem
látták még saját esendőségüket az Ő szemének fényében.

Van az ivadékokban valami elviselhetetlen: folyvást részt kérnek belőlünk.Pedig nincs is
bennünk semmi érdekes: kétéltűvárosi nomádok vagyunk, ráadásul nem mindig tudnak
meggyőzni érdeklődésükkomolyságáról - amit persze komolyan nem is kérhetünk
számon rajtuk.

Elszenvedett vereségeiket, kudarcaikat és unalmukat úgy hozzák elénk, mint macska az
elfogott egeret; hogy együtt játsszunk velük, míg ki nem múlnak.

Azivadékok a legtökéletesebb vérttelvannakfelvértezve: kifogyhatatlan sírásból bármikor
áthatolhatatlan falat képesek maguk köré emelni. Ezt a sírásból emelt erődöt aztán csak
szeretettel lehet bevenni.

Az ivadékok érkeztével összeszorul a tér és átrendeződik az idő. A nomádok ezért addig
nyújtózkodhatnak, ameddig az ivadékok érnek - és engedik őket.

Láthatatlan - ám annál erősebb - pányvák százai közt, ivadékaik üliputjában nomád
óriások nyúglódnek Olykor ezért ilyes fohászok szállnak föl ajkaikról: Szabadíts ki a Hanna
fogságából!

Ivadékához hajolva a nomád ember újra közel kerül a természethez, maga is újra elkezd
természethű lenni. li Taj-po és a Bizottság szavai jutnak az eszébe, ahogy évtizedek
múltával újra szemrevételezi a hangyák hosszú menetelését a járóka rácsai között,

Két ivadékkal' lehorgonyozódva mélyebb a merülése az élet mélyvizébe. Igaz, sajkája így
rendületlenebbül vészeli át a történelem permanens viharát: a két ivadékhorgony
oldalirányú feszítőerejeugyanis növeli stabilitását. Meglehet, hogy nélkülük már elvesztet
te volna egyensúlyát - a hajótörések és aszirének eshetőségérőlnem is beszélve.

(A háttértani réteg töredékei)

Az ivadékok a töredezett tekintet iskoláját járják A töredezett tekintet az idők során ezer
és ezer darabra széthullott látás kései maradványa. Az így iskolázódó tekintetek előttaz ég
tükrében már nehezen áll össze eggyé a felduzzasztott világ; minden részletekre hasad, az
égalatti, égi és égfölötti rendje az analitikus törésvonalak takarásába kerül.

Az ivadékok keleti fényben fürdenek A fény, mely napkeletről kél, tájainkon gyakran
változó arculatot ad a dolgoknak. Spektrumának hullámzása folytán a korábban rőt

posztók idővel fáradteperkrém-színűvéválnak - a rongyokat rázó viadorok legnagyobb

, Lili Eszter (3 éves), Adél Hanna (8 hónapos).
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ámulatára. A keleti fény hideg-meleg fürdőiben ezért aztán úgy megedződik az ivadékok
tekintete, mint a tüzön izzított, majd jeges vízbe vetett acél. (Mert az acélt megedzi/l!)

A nomádok ivadékai már a Nagy Kuszaság Korában értek földet. Atyáik látókörét még a
Szabad Föld horizontja szélesítette. Akkortájt a gümnaszionokban - már és még 
Világnézetünk alapjait sajátították el. (Voltak az idő tájt más el- és kisajátítások is: kis
szekér, kis ló, kis föld, kis élet került az elsajátosítók fogaskerekei közé, hogy ott mindez
nagy, szilárd, örök és megbonthatatlan egységgé forrjon össze.)

A Nagy Kuszaság Korában Népek Nagy Tanítói hirdették tanaikat. Aztán, egyszer csak
sor került a dolgok hatszázXX. átértékelésére. a Népeket Megboldogító Tanítóról
ismeretessé vált, hogy "sátáni alakjában egy középszerü vidéki bürokrata, egy bűnöző és
egy testvérgyilkos egyesült".

A nomádok honában a hagyomány, a személyesen közvetített közös tapasztalat tudása
elemeire szakadt. Előd és utód más és más téridőben él, mert az idő halad; a mai tudás az,
ami holnapra érvénytelenné válik, az igazságot pedig maholnap tarthatatlannak ítéli a
történelmi szükségszerűségneknevezett lokális démon.

A közösség közös kötelékének térhálója ízekre szakadt. A teremtmények teremtésből

fakadó egységének belátása helyett virulnak az intézményesen szított egységmitológiák, a
gyökerességbálványozás és vérséghít. a száz alakban tetszelgő újgnózis, újtudás, újpo
gányság, újbutaság, és még a gyengeelméjűek szájából is dőlő mindentudó tudomány.
Ezért aztán minden nomád ki van vetve, és - általában mindenben - magára van
hagyatva; mintegy száműzöttként él saját vadonában.

Az ivadékok nevelésében, miként eredetükben, a szerelemben is, éppúgy lehet valami
érvényes, mint az ellenkezője. Személy áll személlyel szemben, és az általános érvénye
minden ivadéknál más fénytörést mutat.

"Aképzés kora véget ért." Csak nevelődés van e romló díszletek között, A példaképek
sarkcsillagai csillagködök takarásába kerültek A felhomályosítás korában az ellenpéldák
taszító és tisztító vadonát járják a nomádok ivadékai.

A nomád élet vadonában minden élesebben bontakozik ki. A dialektikus és történelmi
nyomorúság sem képes elfedni - és feledtetni - az újkori vágyálmok,azazminden evilági
remények legkiterjedettebbjének tőlünk nyugatabbra viruló csődtömegeit. A színes és
szélesvásznú homlokzatokon mindenütt átütnek az újsivárság félreismerhetetlen jelei, jól
látszanak gondnokai, hívei, haszonélvezői, előfutárai, élharcosai - és áldozatai. A
nomádok ivadékaira az a megpróbáltatás vár, hogy eligazodjanak ebben a leplezetten
pusztító burjánzásban.

A fontolva hanyatlás és rombolva haladás honában az ivadékok napnyugati LEGOtalmi és
vadkeleti játékfegyverekkel játszhatnak. A LEGOtalmi játékok jól fejlesztik keZük
ügyességet és gondoskodnak agyuk beszűkítéséről.A LEGOtalmivilágban minden simán
illeszkedik, minden mindennel csereszabatos, azaz már megvalósult a fejlett és teljes
(mű)anyagelvű egyenlőség. A terepszínüre álcázott játékfegyvereken ezzel ellentétben
piros színű csillag( fénydiszkosz )ok segítik elő a helyes tájékozódást a békeharcos
tudathasítás hasítékaiban.

A közel-keleti/kelet-középí rommezök tájain általában másodlagos frissességű a paradi
csom. (Matérialistán nevelődtünk, a földire gondolunk.) Mindez nem változtat azon a
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súlyos tényen, hogy az ivadékok is e tájakon élnek. Bár a hely elég nehezen téveszthető

össze ama Paradicsonunal, egy újszülött számára mégis minden paradicsom. Még a
reálisan létezőföldi paradicsom is paradicsom! Ebbőlaztán pedagógiai problémákszarnos
forrásai fakadnak. Az ivadékoknak bevezetést kell nyerniük a kettőse?) igazság/könyvelés
földjeinken meghonosodott rendszerébe. Ez, noha nem nélkülöz bizonyos hősiességet,

távol áll a Pedagógiai Hősköltemény világától. Inkább amolyan szellemi-testi-lelki
csuklógyakorlat a realitásról elnevezett gyakorlótéren.

Az állami általános bölcsődeóvodaiskola szorítóiban az ivadékok alapos bevezetést
nyernek a szükségszerűség démonológiájának mítoszaíba és helyi folklórjába. Ez fokoza
tosan történik: előbb leválasztódnak a szülöí testekről, aztán pedig a szülöí életekről.

Életkorcsoportjaik gettóiba zárva az ifjú ivadékok a jövő romlatag útjainak úttörőivé
válnak. Megismerkednek világnézetük alapjaival. a televízióval, mely tudományos, tüne
ményes és mindig a jövőbe néz. A tudás fegyverével felszerelkezve immár kételytelenül
ostromolhatják a bennük kelesztett vágyak légvárait.

Az állami általánosban az ivadékok állami általános tudásra tesznek szert. E hiteles helyek
természetesen az életre nevelnek. Megismertetnek például különbözö - Kr. előtti és Kr.
utáni - múmiákkal, akiket híveik étellel-itallal, különféle tagkönyvekkel és igazolványok
kal látnak el.' A túlvilági kapcsolatok ápolásán túl útmutatást adnak a számmisztika
homályos világában való eligazodáshoz. Itt dialektikus haladványok szerint alakul az
irracionális számok sora: 19 után fordulatosan 48 következik, ötvenhat mellett :xx és 23
áll, az egyenlegre pedig Ezerkilencszáznyolcvannégy veti az árnyékát.

(A veszélyek rétegének töredékei)

Az ivadékok - anélkül, hogy Nietzschére hallgattak volna - veszélyesen élnek;
Nietzschénél is veszélyesebben. Hisz azóta nagyot haladt előre a világ. Előre: a végső

dolgok irányába. Mindenünnen balos és baljós esetek merednek rájuk: az utak csataterein,
az óvodák óvatlan pillanataiban, az elgázosított házakban, a villamos vezetékekkel
behálózott életterekben.

A szeretet ugyan szeretne Végeérhetetlen lenni, de az idő, mínt ismeretes, ki van mérve.
Digitálisan. (Lenni, majd nem lenni. Ez itt a kérdés. ) Ebből aztán villongások és vívódások
sokasága szökik szárba.

Noha az idő nem pénz, hanem élet, a nomádok általában nem érnek rá. RÁ,az ivadékra,
aki pedig életük gyümölcse.

Az idő présének szorításában sokan korszerű megoldást választanak - ami némileg
hasonlít harmadik világi anyák eljárására, akik ivadékaikat egyszeruen derékig a homokba
ássák, ha dolguk úgy kívánja: az ivadékokat a televízionáriusok totemtévéoszlopának
bűvkörébehelyezik, hadd bájolja őket a mindennapi mozgóképes mágia.

Az ivadékokat létrehívó kötelékek eredendően megbonthatatlanok. Megbontásukkal
őseik a legnagyobb szakadás vétkébe esnek. Ami ugyanis szétválaszthatatlan - mert az
ivadékokban eggyé lett - az nem választható szét - soha és semmiféle bíróság révén.

A legszomorúbb ivadékok azok, akiket elhagynak. Az elhagyott ivadék támaszát és
egyensúlyát veszti. A felbomlott rokoni kötelékek nem védik és enyhítik már az ősök

• Peternák Miklós: A Lenin-mauzóleum. In: Mauzóleum, Bp. 1988. SzilágyiÁkos: Peresztrojka és
népi sztálinizmus. Tiszavirág 7. 1988.; május.
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esetleges, olykor elkerülhetetlen önkényét. Csonkacsaládok csonkaországában csonka
életek élódnek

A legszomorúbbak mégis azok az ivadékok, akiket mindenki elhagyott, akiket a
nevelőotthonok otthontalanságába vetettek Ők azok, akik a legnagyobb ínségben élnek,
mert a szeretetnek vannak híján, ami pedig nélkülözhetetlen és intézményesíthetetlen.

(Egy ivadéknyiladozás töredékei)

"Nem szeretem, hogy megfordul a világ!"
"Soha többé nem leszek álmos!" .
"Én világítok Hogy mindig meleg legyen. Mert angyal vagyok"
"Zaboskaidővan. Hannát akarok ebédelni!"
"Megyünk a végtelenbe!" "Elénekeljük a nyest dallamát."

(Intelmek egy elsőszülöttivadékhoz)

... Egyik nagyanyád német, a másik meg orosz, de te magyar vagy! Nincs is más választásod.
Ez egy olyan vonás a sorsod könyvében, amit más feljegyzések esetleg csapásként
említenek De ennek nincs különösebb jelentősége. Ő ugyanis, amikor a kérdéseit intézi
hozzád, ért minden szót és beszél minden nyelvet.

( ...)
Ne vegyél mindent a szádba!

( ... )

Ne higgy a szemednek! Csak figyelj! A figyelem hozzálassulás a dolgok eredetéhez. Az
eredet belátása nélkül érthetetlen minden múlt és leendő pillanat.

A hely, melyben úton jársz, lehet ilyen vagy olyan. A tájék káprázatos vagy kopár. A te
utad azonban csak átvezet rajta. Ezért vesd el mértékét! A világot az egy főre eső csend
mértékével mérd! Atekintet lassításának iskoláját kövesd! Ha követed, nagyon kevésre kell
figyelned. Arra a kevésre azonban igyekezz folyvást ráfüggeszteni amúgy szertefürkészö
szemed!

( ... )

Nem kell annyit beszélni! A hiába kiejtett szavak felgyűlnek és számot kell adni róluk.

( ...)

Ha már a saját bőrödön tapasztaltad meg a dolgok dialektikáját, amihez pedig hosszas
élettani tanulmányokat kell végezned, látni fogod, hogy nem feltétlenül az az okosabb, aki
korosabb, míként nem is feltétlenül az ifjabb az igazabb - és viszont. Lehet, hogy aki ma
nagy (azt hiszi magáról, vagy mások így nevezik), azt holnap csupa kisbetűvelsem fogják
bejegyezni az Élet Könyvébe, amikor az elsőkból az utolsók lesznek, és viszont ...

(Egy kétéltűbeszéde másodszülöttjéhez [magánbeszédl)

... Mélyen a jelenbe merülve zajlik egyik életünk; a jelenidejűség szüntelenül tovazúduló
mélyében sodródik a keleti szűkösség 1900. és az északi komorság 88. fokán.

• A "Rövid séta a végtelenbe" (Trabant együttes) dallamára.
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Folyvást azsúrban vagyunk: a múló idő uralma alatt nyughatatlanul űzetünk a rémjelen
szakadékony jegén, a végső elszakadás felé, amikor majd lágy gtpezetünk időzítéselejár, a
léleknek nevezett szférlkus űrhajó leválik a test második fokozatáról, a hordozó
hátramarad és visszaoszlik a Föld földjébe, melyból vétetett.

Ismétlődő aJ.akuJJsformák mentén zajlik a kétéltúek útja a viIágidőben; sirásod
szünetében rendre beáll a csend, a kétéltűek másik életének hírnöke. Ez a csendesség a
tekintet megemelésének az ideje, a kivonulás kezdete a jelenidő szennyes folyamágyáb6l,
a lassú elszakadás útja a hináros nehézkedés kötelékeitől; a ránkkövült páncélzat
megnyitásának kezdete ez, a szemek szoktatása a távlatok bársonyló kékiéhez.

A horizontra emeli ekkor tekintetét a kétéltúek népe; a határtalanság szemhatára, ami
minden határon túl nyílik a száműzetésben. .. Egyszer majd mindez elmúlik; helyreáll a
tér megbontott rendje, újra eljön a füvek és a fák kora, a létesítmények sivatagait elborítja a
lombok zöldárja; e korszakos tél után a hanyatlás harcos birodalmainak nyomát
kérlelhetetlenül eltörli az eget és földet átható megújulás.

Elmúlik a torkodat szorongató sírás, miként elhal majd egyszer az a hangtalan üvöltés is,
amivel a fájdalom láncolatában a kétéltúek egymást és Ót szólítják. Elmúlik ez a reálisan
létező nyomorúság, hogy átadja helyét a sokkalta reálisabban létezőnek;annak, AKIVAN,
mindenen túl és mindenen innen ...

PETZGYÖRGY

Megszülném fiamat
"Megváltó voltamegyéjszakán,

mindenből kimostak,
anyámra raktak"

A férfi statiszta. Nehezen viseli. Szeretne fontosabb lenni. Behódolni a Holdnak, nem
csupán keringési idejét, nagyobb krátereit tudni, de belülről is megélni.
A férfi statiszta. Megfigyelő és rendszeralkotó külsódlegesség, akit alkotásvágy bököd és
kényszerít hódítani, idegesen rohangálni az egyre bonyolultabbá zsugorodó világban.
Asszonya megfogja két kezét, domborodó hasára teszi. Termő, nyugodt. Egy lépést sem
tesz, egy könyvet, adatot le nem emel és mosolyog, akára legnagyobb bölcsek,
Mit tudhat, amit én nem?
Elmondom neki, mit érezhet. Fölmondom leckeként, mi vár rá, hogyan kelllélegeznie,
melyik izmával. idegével mit kell tennie - s ő csak mosolyog, izgul és nyugodt. Föllépés
lesz, ahová holmi statiszta elkísérheti, de elődás lesz, ahová az be nem léphet. Az egyetlen
rnűtét, aminek értelme van, ahol nem toldoznak-foltoznak valamit, hanem ahol fölüvölt az
eredmény, a k i megszülí újra meg újra az értelmes időt, pedig még alig több, mint egy
sírástól vöröslő céklarépa.
Aférfi bajbanvan az idővel, téblábol az előadásban, statiszta. Anöben ott holdfénylik az idő
a maga bölcsességével, s midőn ezt feledni kezdené - megerősíttetik a gyermekkel, a
fölriadásokkal, szoptatásokkal, simogatásokkal és a Nap járásával.
MegsZülném fiamat.
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