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Daidalosz tragédiája
Az Adria trieszti öblében áll Miramar, Habsburg Maximiliánnak,
Ferenc József császár testvérének, a 17. század mexikói császárá
nak kastélya. Ebben található egy szobor: Daidalosz és Ikarosz. A
szobor annak a lakosztálynak sarkában áll, amelyből a sakkszoba
nyílik. Onnan pedig kilátni a tengerre. Ameddig a szem ellát, csak
távolság és víz. Mögöttünk a kastély, balra Trieszt, jobbra a gondo
san megművelt park, de szemben csak a tenger a maga varázsla
tos vonzásával.

A kisméretű fehér márványszobor egy olyan jelenetet formáz
meg a híres legendából, amelyben Daidalosz éppen Ikarosz jobb
karjára csatolja a szárnyat. A bal kar még szabad. A másik
szárny nem látszik. Az apa ül. Jól kivehető igyekezete, hogya
bőrszíjak feszesen tartsák a szárnyat. Mindkét kezével dolgozik,
teljes odaadással, pontos mozdulatokkal adózva a repülés jelen
tőségének. Éppen a szárny második bőrszíját szorítja meg .
Annyira, amennyire kell, hogy tartson erősen, de a kar ne zsib
bad jon el. A kétalakú szoborcsoport úgy van felépítve, hogy ez a
mozdulat van középpontjában. Az apa egész testtartása és tekin
tete erre a pontra irányul.

Fia sem őt nézi, hanem a szárny csatlékát. Jobb karját magasba
tartja, felső testével fél fordulatot tesz, fejét jobb felsőkarjának arra
a pontjára irányítja, amelyen az apa dolgozik, arra a szíjra és arra
a kézre. Bal karja enyhén elemelkedik testétől. Mintegy sorban áll,
majdnem sorra is kerül már, hiszen a másik karon már mindkét
csatlék megfeszült. A kompozíciót jobbról ez a kar határolja, de
olymódon, hogy a szemet szelíden türelmetlen lendületével a jele
net középpontja felé irányítja. A fiú alakja légiesen könnyed, lába
alig érinti a földet. Mintha lelke már a magasban repülne, csak a
teste számára kellenek a szárnyak, hogy önmagát utolérje .

Apa és fia a repülésért és a repülésből él. Ez kapcsolja össze
őket. A repülésből, helyesebben abból a csitíthatatlan v ágyból.
hogya fizikai korlátokat legyőzzék. Hogya test neheze könnyű

vé váljék, s az ember, aki a földön járásra lett teremtve, a művet

kissé kiigazítva, magát madárrá tegye. Ha nem tudnánk, hogy
Ikarosz röptének milyen szörnyű vége lett, apa és fiú csodálatos
egységéről, a fiú apját túl-szárnyaló tehetségéről szólhatna ez a
szobor. így azonban a tragédia árnyéka visszavetül erre a jele
netre. Valahol itt kezdődött, a szárnyak felcsatolásánál. Vagy
már korábban, amikor a hegyeket mászva az eget és az egek la
kosait, a madarakat kémlelték közösen? Vagy még korábban,
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amikor Daidalosz fiát a karjába vette és megfogadta, hogy min
den tudását, tehetségét átadja neki. Azt is, a repülésről, a szár
nyakról, a magasról és az ellenállhatatlan vágyról: szállni.

A legenda szerint Daidalosz fia lelkére köti, hogy ne szálljon
túlságosan közel a Naphoz, mert szárnyai megolvadnak, s a ha
lálba zuhan. Amikor már mindkét szárnyat felkötötte, s fia a
sziklaorom mélysége felé fordult, ahonnan első és egyben utolsó
szárnyalása feIívelhetett, akkor kényszerűen hátat fordított apjá
nak. Daidalosz még egyszer szeretett volna szemébe nézni a
nagyszerű fiúnak, meglátni benne azt a rettenetes lángot, ami a
magasság felé hajtja, de már nem lehetett. Ikarosz búcsú nélkül
kitárta szárnyait és átengedte magát a szélnek, hátra sem nézve,
búcsút sem mondva, hiszen már úton volt mióta, Daidalosz csak
inthetett a távolodónak, s mintegy maga elé mondta az utolsó
óvó atyai szót: csak vigyázz, fiam a Nappal.

Ezen a ponton a legenda fonala is elhagyja az apát, amint azt
Ikarosz is tette, s már csak maga van magának. A fiút betölti a
megélt szabadság ereje. Valóban, minden igaz, amit apja tanított:
a magasság csodája, a szárnyalás íve, a végtelen ellenállhatatlan
vonzása. Daidalosz egy darabig figyelte fiát, amíg csak láthatta.
Majd eltűnt szeme elől örökre, ott a szédítő magasban, szemközt
a Nappal. Ott, a repülés félelmetes csúcsán veszítette el végleg
gyermekét. A legenda szerint Ikarosz szárnya valóban megol
vadt a Naptól, s ő a mélyben lelte halálát. A dráma logikája sze
rint azonban ez a halál csak az apa számára halál. Annak a
ténynek végső elmélyítése, hogya gyermekből a szabadság ré
vén valóban felnőtt lett.

A Daidalosz és Ikarosz mítosza nem történet, hanem ősi, emberi
tényró1 szóló tanító elbeszélés. Más kultúrákban is meg vannak a
párhuzamai, hiszen olyan alapvető igazságról szól: a felnövő gyer
mek szabadságáról, amellyel élhet és visszaélhet. Arról a szabad
ságról, amelyre szülei tanították, miközben mindenüket, egész lé
nyüket, tudásukat, álmaikat és szenvedéseiket megmutatták neki.
Arról a szabadságról, amely attól valóságos, hogy tele van kiszámít
hatatlansággal és sötétbe ugrással. Arról a szenvedélyró1, amely a
kifürkészhetetlent fürkészi, s a lehetséges korlátait feszegeti. A ne
velés és tanítás korlátai mögötti világ felfedezése, meghódítása a
felnőtté ért gyermek személyiségének halálos kalandja. S végül ta
nít arról a szabadságról, amelyet a szülők már nem fékezhetnek
meg, mert nincs rá módjuk, s mert vélhetően értelme sincsen. Amíg
a szülők valóban szülők, addig a szabadság szárnyain veszítik el
gyermekeit. S amikor a gyermek valóban elemelkedik mellőlük, a
bevégzett nevelés örömének serlegébe a veszteség keserű italát önti.

Minden apa és fiú a szárnyakkal, a repüléssel és a szabadság
gal van elfoglalva: a szédítővel, a magába rejtővel, a varázslatos
sal és halálossal. Amíg a nevelés folyik, addig a szabadság nincs

597



Tari Eszter:
Mennybemenetel

jelen, amikor megjelenik, a nevelés momentuma válik semmivé.
Minden apa szabadságot ad fiának azzal, hogy nemzi és életben
hagyja, s minden fiú a szabadságban hal meg apjának azzal,
hogy felnőtté válik. Daidalosz tragédiája a felnőtté érés titkára
tanít. S amint Daidalosz nem ejtett könnyet szabadságába vesző

fia láttán, úgy a keresztények Atyaistene is fiának drámájából ta
nulta meg, hogy mi a szabadság tökéletes törvénye: a hosszúság
és szélesség, a magasság és a mélység.

Maximilián, a mexikói császár a sakkszoba küszöbén állva egy
szer-egyszer elnézegethette Daidalosz és Ikarosz finoman meg
munkált szobrát. Fia nem lévén, aligha tudhatta, hogy miről szól a
mű. De miután megpihentette szemét a fehér márványból készült
nemes alkotáson, tett néhány lépést az ablakig, s tekintete beleve
szett az Adria végtelen messzeségébe.

Ravascletto, Karintia, 2002. január 25.
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