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pesten. Kritikus, esszé
ista.

Röpesszé a
madarakról
Giacomo Leopardinak, ennek a nagyszerű olasz romantikus költő

nek az Erkölcsi levelei közül az egyik a madarakról értekezik. Eb
ben azt fejtegeti igen lelkesen és nagy szívvel, hogya teremtmé
nyek között talán a madarak a legboldogabb lények. Mert míg má
sok némák, ezek a szárnyasok nemhogy szinte egész nap dalol
nak, de szerinte igen szabadok is, sőt még a nehézkedést legyőző,
könnyed és változatos röptük is örömteli életre vall.

Ha azonban a modern ornitológia és a madárviselkedést ta
nulmányozó egyéb tudományok megállapításainak fényében
vizsgáljuk meg Leopardi esszéjének megállapításait, könnyen
hajlunk arra, hogy ezt a romantikus, naiv beállítást megmoso
lyogjuk. Hiszen a szabadban élő madarak, miként a madártan
ász tudósok megfigyelték, szinte egész nap dolgoznak, mond
hatni reggeltó1 napnyugtáig robotolnak - a betevő falatokért. az
élelemért. a fészeképítésért. a fiókák költéséért. az utódnevelé
sért (és egyes fajok még hallatlanul hosszú vándorutakat is meg
tesznek évente oda-vissza). Ezért aztán a mi hallásunknak több
nyire oly kellemes énekük se tévesszen meg - hiszen az életben
maradás nagy feladatának szolgálatában áll náluk az ének, a lét
fenntartás sajátos szonális eszköze a csicsergés, a hangicsálás

• meg a dalolás. Revírjükkel - így nevezi ezt az ornitológia - ki
sajátítandó, kisebb vagy nagyobb vadászterületüket jelölik körül
és védik, azt a biológiai terrénumot, ahonnan tücsköt, bogarat és
egyebet táplálékként begyűjthetnek. MegemIíthetjük még a han
got mint vészjelzést is, hiszen életükre mindenféle ragadozók le
selkednek, a puhatalpú macskáktól a nagyobb madárfajokig.
amelyeknek az apróbb termetű fajták zsákmányul szolgálhatnak.
Ott vannak továbbá a tél fagyos, hideg napjai, amelyek ezekre
az égi lényekre a legnagyobb megpróbáltatásokat hozzák; azért
is "üdvözlik" nagy-nagy szárnyalásokkal, röptékkel, élénk hang
jukkal az ilyenkor későn felkelő Nap sugarait, mert megder
medt, -fagyott tagjaikra a fény, a meleg hoz egyfajta enyhületet,
napi megváltást (ha csak kis testük nem hullott már le jeges
koppanással az éjszaka folyamán). Ha van is fészkük, fészkelő

odújuk. ilyenkor ők inkább a hajléktalan szegényekhez hasonló
ak, és egyáltalán nem irigylésre méltók (igaz, télen kevesebb ma
dárral kell megosztozniuk az elemózsián, hiszen fázósabb társa
ik délre költöztek). A tények zordon, tárgyilagos megfigyelése
tehát egyáltalán nem kedvez a "boldogság kék madara" típusú
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romantikus metaforáknak, és a finom lelkületű, érzékeny
Leopardi gyermekes lelkesedése alól is kezdik kibontani az ala
pot. Az ő szép költői megközelítése, esszéjének hipotézise is 
a józan ész fényében - összeomlani látszik.

Mostanában néha vidéken tanyázok, és így újra jobban érzé
kelem a madarak életét is. Szinte körülvesznek a hangjukkal, a
motozásukkal, a röptéik nyílszerü vagy hullámzó íveivel - ha
például beköszöntött a tavasz, akkor a nyiladozó fákkal, növé
nyekkel együtt ők is nagy elevenséggel vesznek részt a kikelet
munkájában, nyáron meg az aratás, a csűrbe gyűjtés terén szor
goskodnak. Gondolkodóba esem: nincs-e mégis igaza az olasz
romantikusnak? Az ő költői igazsága nem haladja-e meg a tudó
sokét? A primer, lírai létérzékelés, ami az álmok evidenciáihoz
hasonló állapotba is ringat, talán mégse téved, ha túllép az okos,
tudományos megfontolásokon?

Amikor hasadni kezd a hajnal, és csupán egy halovány fény
csík jelzi előre a napkeltét, a legkorábban ébredő madarak - ne
tán a helyi madárvilág éber törzsfőnökei ők? - kiemelkedő he
lyeken telepszenek le, és éneküknek ezekről a pontjairól
elkezdik, majd módszeresen, némi variációval ismételgetik a
szólamaikat. Ki-ki a maga tehetsége, fajta szerinti egyénisége
szerint. A hangjuk ugyan hullám-természetéből kővetkezően

körkörösen terjed, de egyszer csak kezdenek kitüntetni egy meg
határozott irányt. Ekkor, eme irányból egy másik korán kelő 
mint valami kis iker-hős - hangja vele szemben jelentkezik.
Folytatódik a madár-dialógus, ez a "vokális vita", ami talán ki
szorítósdihoz, énekesek koncsertálásához, azaz hangversenyhez
hasonlítható. Ha ebbe, az egyre több szereplővel, szólammal ki
bontakozó madár-koncertbe kész az ember belefeledkezni, és a
félhomályban érzékelni kezdi annak szeszélyesen változó struk
túráját, akkor a szólók magas hangfekvéséből adódóan úgy tű

nik: a hangok hallatlanul finom huzalokként feszülnek ki - rit
mikus ismétlődésekkel- a fák és a borok ágai kőzötti térben. A
'természet ölén' az ember tisztábban érzékeli, mint a városban,
hogy ez a téri, légi, hangszerkezeti mozgás miként megy idővel

egyre jobban át egy általános és igen finom crescendóba. A meg
ébredő madárvilág a napfelkeltéig egyre jobban fogja át így az
életteret, egyre több fa, facsoport, oszlop és tetőperem hangfor
rása kapcsolódik ugyanis össze a zengésben. A falusi kakasok
recsegő, csendőrőrmesterivagy mélyebb fekvésű hajnali kukoré
kolása szinte oromba kontra-szólamnak hat ebben a konszo
náns/disszonáns együttesben (egy-egy elhúzó gépjármű durva
hangjáról nem is beszélve). Amikor reggel lesz, majd eljönnek a
nappali órák, a változatos ütemű madárszólamok némileg elhal
kulnak, sporadikusabbá válnak, ugyanakkor kitartanak estig, a
légteret hullámzásban tartó hálóhoz, hálózathoz hasonlítva, vagy
még inkább mint holmi finom csipkeszövedékhez, amit szünte-
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len hol ilyen, hol amolyan módon mintáznak meg, hol erősebb,

hol vékonyabb (hang)fonalakból verve, hurkolva, szálazva meg
a légben. Ez a dinamika attól is sejtelmes és bonyolult, mert ők
ide-oda szállva változtatják a helyüket, és szinte bejárják a légte
ret - az elóbb még itt szólt, most meg hirtelen amott hangzik
fel a valamely madárka hangja. Meglehet, az én emberi szem
pontom, érzékelésem - melyet persze meghaladni nem vagyok
képes - téved abban a tekintetben, hogy velük, az ő életükben
valójában hogyan és mint van mindez, és hogy nekik az "mit je
lent". Ámde az érzékeim meg a szívem már ezektől a hangoktól
is kezdenek Leopardi felfogásához húzni, és magamban mintegy
zárójelbe kezdem tenni a modern ornitológus magyarázatait.

Ha meg arra is időt szánok, hogy valahol csendben lecővekel

ve, és e félénk lények életét meg nem zavarva napközben 
némi laza tétovasággal - bámészkodva elmerengjek, akkor va
lóban úgy érzem, hogy kecsességük, ügyességük, hallatlan ele
venségük egyre jobban ragad meg. Ahogyarügyek, virágok, le
velek, gyümölcsök között matatnak az ágakon. Ahogy 
többnyire párosával - a tiszta létezés benyomását keltve esze
getnek, fűszálakat cipelnek a csőrükben (készül az otthon, és
semmi bankkölcsön, hitelkonstrukció).

Érzékelésemet és tetszésemet persze az is esigázza. hogy test
alkatuk - a fejük, a szárnyuk, a farktollaik - és persze röpülési
módjuk is roppant változatos, és hogy tollruhájuk majd' mindig
remek színezésű. Nem is annyira egyes fajták nagy, élénk kolo
ritja szökik szembe, hanem a visszafogott színek, meg az a csön
des szenzáció, ahogy a sárgás, barnás tollazatok képesek organi
kussá, változatossá és finom tónusokban gazdaggá lenni.

Kezdek tehát arra hajlani magam is, hogya madarakat én is,
"boldog" lényeknek higgyem mégis. Hisz Leopardi álláspontjá
nak oldalára állva engem is ők boldogítanak, valami könnyed
ség és szépség benyomásával ajándékozva meg ... A dolog nyitja
talán az, hogy az ég eme nincstelenjeinek az ajándékára volta
képpen méltatlanok vagyunk, és hogy ezen a helyzeten lelkileg
kicsit könnyítsünk, belső érzéseinket rájuk, az ő életükre, létezési
módjukra vetítjük vissza.

Egy még korábbi itáliai költő forma "madarászra" gondolhat
az ember: az Assisiben született Francescóra, a szentre. Azt hi
szem, hogy ő maga is - egészen profán értelemben - boldog
nak tudta magát, amikor a szép legenda szerint a kismadarak
minden félelem nélkülodaszálltak a kezére, a vállára.
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