
Hamvas: Kifelé forduló emberek számoljanak lényük természetével. Ami azt
jelenti, vegyék tudomásul, hogy kedélyük egyensúlyát csak úgy őrizhetik
meg, ha elegendő külső benyomást szereznek. A befelé fordult ember négy
kopasz fal között, egye-
dül, évekig egészen jól
elél. Elég ösztönzést nyer
belülről. Mi európaiak
erre képtelenek vagyunk.
Nincs benne szégyellni
való; így van. A tulajdon-
ságokat nem lehet meg-
változtatni, csak felhasz-
nálni.

Belső hang: Kifelé-befelé fordulásunk végighullámzik az egész életünkön.
Egyszer erre hajlunk, másszor arra. Egyszer kicsit többet beszélgetünk, vagy
virrasztunk éjjel, vagy bámuljuk a keretek között elfutó képeket, másszor ál-
maink tágterű ege alatt a határtalan mezőkön, erdőkön, belső városok utcáin
át keressük a szabadságunkat, hogy egyik reggel mindenre kinyíljon a sze-
münk. Vagy legalább a mellettünk lévőre, a szobánkra, az udvarunkra. 

Amíg tulajdonságaink uralkodnak rajtunk, jelmezként hordjuk ma-
gunkon szokásainkat, maszkok sokaságát használhatjuk megélhetésünk
karneváljában. Ám a legbelső szobában, ahol sokáig azt hisszük, hogy ál-
modjuk ezt az egészet, miközben mindvégig tudjuk, hogy ez is mi vagyunk.
Ott belül, csupaszságunkban, itt kívül pedig, a minket kiegészítő másik te-
kintetében oldódnak fel álarcaink, issza be őket bőrünk, minden egyes pil-
lantással, szóval, mozdulattal, szívódnak fel a napfényben, vesznek bele a
szembefújó szélbe.

Miközben eszünk még álmunkban is tudja, hogy ez csak a formát öltött
hiány, amely sebként, lenyomatként már részünk, mint Platón gömbembe-
reinek a sebe, akik láthatatlan hegeik egymásba illéséről ismerik fel egymást.
Amint képesek vagyunk a másikra úgy nézni, hogy el tudja elviselni legbelső
csupaszságát, mert mi is csak a másik tekintetében, a másik szeme fényébe
öltözötten bírjuk elviselni. Akkor már nem lesznek tulajdonságai, maszkjai,
mert saját életét éli, amelyre majd ebből a tekintetből, ebből a mozdulatból
kilépve, kiesve az utcára, újra felölti őket, de immár szabadon megválasztva
az alkalomhoz illőt.

Hamvas: A kifelé fordult ember számára ezért a tavasz semmi máshoz sem
hasonlítható felszabadulás. A benyomások megszázszorozódnak és elmélyül-
nek. Az európai tavaszra mind meggyógyul, vagy meghal. És ezért a bánat
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ideje az ősz, amikor a benyomások száma hirtelen csökken, s még a kevés is
egyhangúvá lesz. Ezt akkor vettem észre, mikor éveken keresztül, nyáron, fő-
ként utazás és séta közben, feljegyzéseket tettem. Egyáltalán nem lényeges

dolgokat. A legtöbb ilyen: “Részeg fürdője a kikötőben”, “kis leány
szedret árul a piacon”. A nyári feljegyzések kincsek lettek télen, any-
nyira, hogy semmivel sem cseréltem volna el őket. Megtaláltam azt 

a négyütemnyi dalt, amit a folyóparton hallottam a feketerigótól, vagy azt a
nyolc sort, amit egyszer egy hajnali sétám alatt a virágzó jázminbokor tövé-
ben jegyeztem fel. Később a benyomásokat egészen tudatosan gyűjtöttem,
hogy télen elővegyem. Néha terv is akadt közöttük. Olyan terv, amely főként
új benyomásforrások felfedezése volt. Mert mit tesznek a legtöbben, ha az
időjárás elromlik, a szobába kell vonulni és fel kell venni a télikabátot? Egy
ideig társaságba, színházba, kávéházba járnak; közben munkával gyilkolják
magukat, és arról vitatkoznak, hogy ez valami nagy dolog, talán érdem és
erény. Végül, már úgy újév után, mizantrópiába esnek, ami elkerülhetetlen
következménye annak, ha valaki a kelleténél többet van emberek között. Ne
tartsuk az embert a virágnál többre; akkor tartjuk a legtöbbre. Aki három
napig folyton orgonát szagol, meggyűlöli. Hogyan lehet hat hónapig folyton
embert szagolni?

Belső hang: A kifelé fordulóban is ott a benti világ, amelynek a fényénél, a
fényében gyűjti képeit, ahol a már elmúlt élmények halmozódnak fel, hiszen
ezekkel a benne élő, benne elraktározott emlékekkel fognak majd együtt
lakni, együtt elfelejtődni. Még ha feledjük is mindet, a kinti, az új kedvéért,
fel kell ismernünk, hogy az újat éppen ezek az elfelejtettnek tűnő tapaszta-
latok határozzák meg, hozzájuk képest lesz minden új, vagy régi. Régi ön-
magunk tőkesúlyától, mégis mintákba, illatokba, ütemekbe rendeződve
befolyásolja az életünket, sőt vonzódásainkkal és választásainkkal, jelenlé-
tünkkel másokét is. 

A „terv” az előttünk álló, ránk váró út, egyszer belső emlékhalmunk,
emlékeink erdejének, feledésünk folyójának a tája. Máskor, amikor kifelé for-
dulunk, akkor a másokéval összeérő táj képe a tágas láthatáron. A tavasz, a
nyár, az ősz, a tél, a hegyünket kerülő szerpentin árnyékos és napos oldalai.
Ezért nem raknak el sokan “télire”, mert érzik ezt a közelséget, az átmenetet,
hogy ugyannak a hegynek a rejtekén, a fák tövében, a repedésekben, odú-
inkban ott vannak saját üzeneteink. Amelyet nem is tudjuk kinek és mikor
hagytunk, mégis megszólalnak és a mi ajándékaink lesznek, ha valaki rájuk
talál, mert egyszeriségünk és összetéveszthetetlenségünk rajta hagyta a nyo-
mát: ugyan kinek jutna másnak eszébe, ibolyát és csipkebogyót felejteni egy-
más mellé a tölgyfa-odúba?
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Hamvas: Az új benyomásforrások felfedezése nem könnyű. Ahhoz, hogy va-
laki teljesen kielégítő forrást találjon, olyat, amely hónapokig szüntelenül
mindig újabb és újabb benyomást ont, s ezzel kedélyét épségben és egyen-
súlyban tartja, ahhoz bizonyos fokú zsenialitás kell. Az emberek több-
sége ilyesmi fölött nem szokott rendelkezni. Ha regényolvasás,
színház, társaság, hangverseny (közönségesebb embereknél esetleg
még a mozi) elkopott, melankolikus lesz, vagy még ennél is több, ideges.

Belső hang: Ha kedélyünk megtalálja azt a forrást, amelyben arcának a tü-
körképe az égbolt és a felhők, a föléje hajló ágak képével együtt fo-
lyamatosan átrajzolják egymást, és ennek ellenére mégsem veszítjük
el magunkat ebben a tájban, akkor utána már mindenben és minden-
kiben meg tudja látni az egyszerit és a megismételhetetlent. Ehhez
van szükség a melankólia beavatására, amikor a kristálytiszta szomo-
rúságban képessé válunk saját magunk és mások szenvedésére egy-
formán úgy tekinteni, mint az élet mélységére. Azért nem zuhanunk
bele, mert együtt éljük ezt át mindenkivel. A búskomorság áldásával
és átkával válunk képessé a szenvedés hullámhosszán együtt érezni
minden érzővel. Az elmúlás tudata adja fogékonyságunkat a szép-
ségre, és nem hagyja, hogy egy pillanatra is megfeledkezzünk társaink
és önmagunk éppen átélt pillanatainak a visszahozhatatlanságáról.
Ha tiszta borrá érik melankóliánk, akkor ez felszabadít, felemel a pokol
első köréből, vissza oda, ahonnan már látni az eget.

Hamvas: A következőkben egy télre való benyomásforrásomat van
szerencsém elmondani. Nem volt szándékos és előre kigondolt. Ősz-
végi sétám alatt a hegyoldalban vonzó kertet találtam és jól megnéz-
tem, hogyan építenék benne házat, ha történetesen lenne pénzem rá.
A hely felől hamar döntöttem. A ház beosztása maga nem volt ilyen könnyű.
Vázlatot készítettem, de csakhamar eldobtam. Egy hét múlt el, amíg a telje-
sen kielégítő megoldást sikerült megtalálnom.

November vége volt és az eső esett. Ha munkába vagy olvasásba be-
leuntam, képeket, muzsikát se kívántam, vagy ha csak úgy hevertem a lan-
gyos szobában, házamat építettem. A földszintre tettem az ebédlőt és a
fogadót, nem nagy, de kellemes üvegezett verandával. A lépcső másik olda-
lára a konyhát és a kamrát. Az épület igazán lakályos volt. Etázsfűtést gon-
doltam el, az egész házat az ebédlő nagy kokszkályhája, s a mögéje épített
szerkezet (gőz-, vagy légfűtés) fűtötte volna. A lépcsőházat az ebédlőtől nem
választotta el fal. Szép volt, ahogy egybe nyílott s a szobából látni lehetett
nemes kőris, vagy tölgyfa lépcsőjét, amely az emeletre vitt.

Ú
j Forrás 2015/4–

Végh József: Téli tücsökszó
Képzeletbeli beszélgetés a Téli tervét m

esélő H
am

vas Bélával

13

ufo15_4_Layout 1  2015.03.12.  17:43  Page 13



14

Belső hang:
Amikor kamaszként álmodtam a Kedvest,
Úgy képzeltem, szóra nem lesz szükségünk,
A tekintetünk vezet majd, egymásra irányuló,
Egymásban nyugvó figyelmünk elég lesz,
Hogy áthidalja a hétköznapok kétségeit.

Még egy erdei házikót is képzeltem, kerttel,
Tisztással, vagy egy szigetet folyó közepén.
Egyszer egy álmomban, sötét erdőben óriás
Tölgyfa belsejében laktunk, hasított deszkákból
Készítettem a bútorunk, te öntöttél gyertyát...

Ha kellett, kezem vezette kezed, szó nélkül,
Majd a forrásnál megnéztük a rákokat, meg azt,
Hogyan húzza még föntebb moha nadrágját a bükk,
S csupaszodik az öreg gyertyán. A folyó partján
Feküdtünk, s a hullámok hangja volt a gondolatunk.

Mikor elfogytak álmaim, és csak a való maradt,
A napba zuhanó, éjbe hulló világ világossága,
A megvalósuló percek közt láttam eltűnni ezeket
A lehetőségeket, a csend lélegzetemmel megfeszített
Húrján még játszottam is hozzá valamit, hátha...

***

A szembenálló felem is, aki mindig az egész másik fele,
Tekintetével elkapja, lassítja majd zuhanását, esélyt ad,
Teret neki, mint egy virág a szirmainak, mint nő a férfinak,
Hogy valóra váljon, egésszé legyen, ami még csak lehet,
Hogy kimondani már csak akkor kelljen, ha már elmúlt.

Hamvas: Fent a lépcső tágas hallba nyílott. A hall nappali szoba is volt, kevés,
de alkalmas és barátságos bútorral. Télen igazán jó itt reggelizni és vacso-
rázni. A hall egyik oldalán, keletnek, volt a háló és a fürdőszoba, a másik ol-
dalon négy kisebb szoba. Az ebédlőben állt a zongora. A falakon képek,
szőnyegek és néhány puha ülőhely. A második szoba volt a dolgozó. Ezt kü-
lönös részletességgel gondoltam el, íróasztalával, polcaival. Aztán két még
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kisebb szoba következett a nyugati oldalon, egymás mellett; az egyik a kis-
könyvtár, dohányzó, tele könyvvel és csak egy-két ülőhellyel. A másik dél-
utáni pihenő, vagy a másik hálószoba, egyetlen hatalmas ottománnal.

Belső hang: Vajon a külső vagy a belső elvárásaink, igényeink alakítják
ki az életünk világtól óvó falait? Vajon mitől kell jobban megvédenünk
magunkat: a természet zabolátlan erőitől vagy a körülöttünk élő emberek ve-
lünk ütköző akaraterejétől? Vajon melyik ad nagyobb biztonságot és ottho-
nosságot belül: ha minden külső elvárásnak megfeleltünk, vagy ha belső
igényeinket kielégítettük? Amikor megértjük ezeket a kérdéseket,
akkor lakásunk, házunk tárgyai kifelé fordulva mágikus erőt kapnak,
befelé fordulva életre kelnek, beszélni kezdenek. Így megértjük, hogy
ha válaszolunk, azzal lehetőséget teremtünk, vagy éppen elveszünk
magunktól és másoktól. Vagy éppen azt értjük meg, hogy nincs válasz,
és nem kell mindig mindenre választ keresnünk, elfogadhatjuk azokat
a feleleteket, amelyeket maguk a dolgok adnak minden pillanatban.
Igazi házunk valódi védettségében halljuk meg a hangjukat, érezzük
meg az erejüket, ahogyan szándékainkat valóra váltó eszközökként
vesznek minket körbe, akaratunk kiterjesztéseiként valójában ezek
tartják össze az álmodott és kőből felépített épületeinket.

Hamvas: Nem tartozom azok közé, akik képességeiket könnyelműen
elhanyagolják. Kinevetnek, hogy légházat építek? Túl sokat kínlódtam
azzal, hogy fontos tulajdonságaimat nem ismertem fel és nem foglal-
koztattam eléggé. Sok bajtól kíméltem volna meg magam, ha régeb-
ben felfedeztem volna, hogy ezt nem szabad. A fantáziának meg kell
adni helyét és tisztelni kell. A képzeletbeli ház építése hetekre csodá-
latos egyensúlyban tartott.

Belső hang: Ezt érezzük, amikor egyensúlyban vagyunk: gondolataink, fan-
táziánk teremtő-megtartó erejét. Ha látjuk, hogyan működik, akkor megta-
pasztalhatjuk, mennyire nem ereje és természete szerint használjuk ezt az
energiát, amikor félelmeinkből építünk bástyát, tornyot belső középpontunk
köré, és ide elvackolva egy idő után azt hisszük, mindig is itt fent volt az ott-
honunk. Miközben csak elfeledkeztünk róla, nem merünk bemenni a legbelső
szobába, ahonnan pedig riasztást vagy a jelzéseket kapjuk, hogy itt most
megpihenhetünk, valakihez közelebb húzódhatunk, tőle nyugodtan kérdez-
hetünk. Ha eltakarítjuk életünk és a külvilág súrlódásának törmelékeit, akkor
szabaddá válik az út oda, ahonnan mindent egyszerre látni, ha nem látni, akkor
hallani, tapintani, ízlelni. Ahol nyugodtan figyelhetjük, mi történik éppen,
mert biztosak vagyunk abban, hogy ha kell, tornyunkba menekülhetünk.
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Ijedtünkben hány és hány ismeretlennek tűnő apróság, légy- vagy darázs
zümmögésétől visszariadtunk már, mire ott merünk maradni. 

Volt olyan, aki, előbb, mint a hindu templomoknál szokás, (csak azo-
kat nem egyedül építik), a hegyből kifaragott templomának minden
morzsáját megfaragta ajándéktárgynak, gyöngynek, golyónak, és
csak ez után érezte magát méltónak arra, amit pedig szüleitől és ba-

rátaitól ugyanolyan ajándékba kapott, mint a többiek is az ő szétosztogatott
kis golyóit.

Hamvas: Arról persze, hogy a ház berendezése milyen volt, most nem beszél-
hetek. Ötszázlapos kötet se lenne rá elég. A részletes és szeretetteljes kidol-
gozásban odáig mentem, hogy még azt is elgondoltam, hány mázsa kokszot
helyezek el a pincében, hány üveg bort, hány kiló rizst és hány halkonzervet.
Mialatt a házon dolgoztam, észrevettem, hogy az ember, ha fantáziáját
egészségesen foglalkoztatja, nem éli ki magát mindenféle kényszerképekben
vagy füllentésekben vagy túlzásokban. Az ilyesmi nem egyéb, mint az elnyo-
mott imagináció beteges áttörése. Fejem világos volt, ítéletem higgadt.
Miért? Mert fantáziám a házat építette. S mondhatom, olyan házat épített,
hogyha egyszer tényleg építeni fogok, csak ezt fogom megvalósítani.

Belső hang: Képzelőerőnk nélkül nem tudnánk beszélgetni a másikkal, em-
lékezni, olvasni, törekedni arra, hogy még egyszer érezzünk egy ízt, még egy-
szer átéljünk valamit, ami kellemes volt, vagy legbelül megérintett. Amikor
a helyünkön vagyunk, még ha képzeletünk mások számára láthatatlan képe-
ivel és ábráival rajzoltuk is körbe ezt a helyet, akkor is, szinte magától telje-
sedik minden, és ha szükségünk van rá, tovább nyílik, még egészebb lesz.
Szinte magától, mert ha nem vagyunk ott és akkor azon a helyen, akkor nem
történik semmi. Véletlenszerűen találkozunk emberekkel, véletlenszerűen
kapunk és veszítünk el tárgyakat.

Hamvas: Mikor a hó leesett, eszembe jutott, hogy házam kész, de sajnos
egyedül vagyok. Úgy képzeltem el, hogy egy asszony jár hozzám, a kisváros-
ból, amely egy órányira feküdt, hetenként kétszer, a kedves Tóthné, aki jó-
kedvű, jókonyhájú nőszemély, szorgalmas, tiszta, pontos, ő hozza fel
időnként a friss tejet, vajat, tojást, húst és ami kell. Főzelék termett a kertben
elég, a többi meg volt a kamrában fölösen. Fantáziám azonban ezzel nem
elégedett meg, és én kénytelen voltam meghódolni előtte. Kedvemre való
történetet gondolt ki arról, hogy miképpen kerül hozzám az egyszerű szár-
mazású, de hallatlan magas emberi és női képességű fiatal nő.
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Belső hang:
Nekem nincs már semmim, csak ezek a születésük
Pillanatában nyomban továbbadott álmok, melyek így,
Ajándékot csomagoló szirmokként nyílnak át rajtam,
Mint utazók léptei a küszöbön, ahogy a kívánságokat
Teljesítő szobát keresik, miközben csak be kell lépniük,

Egész életük sodrását érezve maguk mögött, találják
Meg a házat, és teljes jelenlétükkel vigyázva, ha kell,
Ellen tartva, rákormányozva a sodrásra, léphetnek be
Oda, ahol mindig is laktak. Ám folyton átutazva
Csak a hiányérzet maradt: „itt jó lett volna megpihenni.”

Aztán egyre inkább csak ez a hely köszön, s a hiány,
Ami arra tanít, (ha megtanulunk figyelni rá), hogy ki,
Hogy mi hiányzik az életünkből, akkor csak őt, csak ezt
Kívánhatjuk lépésünkkel, lélegzetünkkel, s akit cserébe
Ottlétünkért vendégül láthatunk e legbelső szobában.

Hamvas: Házvezetőnőnek alkalmaztam a téli hónapokra, de mint sej-
teni lehetett, nemsokára beleszerettem. Fantáziám nem volt türel-
metlen. Több hétre terjedő időt engedett arra, hogy a szerelem
kifejlődhessen, mind a két részről, természetesen. Szép napok voltak
ezek, künn a fagyos tél, hófúvások, nagy hidegek, és bent mi ketten a
házban, biztonságban, mint az anyaméhben, csendesen és derűsen.
Tudom, hogy a lélekelemzők fölényesen ítélik meg ezt a képet. Bizto-
sítom önöket, hogy annyit, amennyit a lélekelemzők tudnak, nekem
is van szerencsém tudni. A ház melege, szemben a hideg téllel, amely körül-
veszi, benne a szerelmes férfi és nő, mindez nagyon átlátszó, sőt primitív. 
S nekem módom lett volna a telet lélekelemzéssel is eltölteni, ha története-
sen ahhoz lett volna kedvem. Mégis a fantáziát és az anyakomplexust válasz-
tottam. Egyszerűen azért, mert így sokkal jobban esett, és mert tudtam, hogy
ez tényleg jobb. Egyébként úgy vettem észre, hogy csak kétféle komplexus
között választhatok: az anyakomplexus és a lélekelemző-komplexus között.
Az előbbi szórakoztatóbb, melegebb, költőibb, kedvesebb, szívemhez köze-
lebb álló volt. Ennyi erről a kérdésről elég.

Belső hang: Álmainkban egy szemhunyás alatt életet válthatunk, családdal,
kedvessel, tragédiákkal, veszteséggel együtt. Ebben az álomidőben mindenre
emlékszünk, elhagyott életünk minden pillanata velünk maradhat. Vagy 
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ébredéskor, amikor még egy-két szemhunyásnyi időre, (nem többre) még
nyitva az álmok kapuja, érezzük, hogy ha akarjuk, bármelyik pillanatát elér-
jük, figyelmünkkel, mint egy virág kibontakoztathatjuk. Mintha figyelmünk

melegétől ott születne éppen, mégis beleillik abba az álomba, amelyet
a reggeli napfénnyel már felejtünk is el. 

Az álomkapu akkor marad nyitva, 
Mikor együtt álmodjuk tovább
Az éj bennünk lángra gyúlt fényeit,
Egy csillagot választunk ketten, 
A belső égbolt bennünk szikrázó
Mintái közül, hogy megmutathassuk,
Először láthatatlanul a nappali 
Égbolton is, hogy aztán felragyogva
Napba olvadó új napként már 
Mindenki elfogadja az új égi testet.
Látni csak mi látjuk, a réginek tetsző
Nap új tündöklésében, de a mosolyban,
Mit ez a fény a világban kóborlók
Arcára derít, bárki észreveheti,
Van itt valami, addig sohasem látott.

Hamvas: Karácsony táján a néma szerelem bája kimerült. Az első csók után
az ünnepi napok öröme azonban fantáziámat ismét feltüzelte. A szerelem re-
génye olyan volt, hogy egyetlen, sem átélt, sem olvasott regényhez nem tud-
nám hasonlítani. Tisztább, őszintébb, örömteljesebb és vidámabb, főként
sokkalta egyszerűbb. Képzeletem remekelt. Amit elbeszélt, az lélektanilag
kifogástalan volt. Rögtön érthető és való. Azon csodálkoztam, miért nem
történnek a dolgok a realitásban így?

Belső hang: Egymásba nyíló álomkapuink, egymásba nyíló házaink ölelésében
valódivá válnak, mások számára is látható növényként, gyerekként felneveljük
álmainkat, terveinket. Sok elpusztul, de míg élünk és figyelünk, addig sarjad-
nak, fogannak az újak. Vagy álomként, meseként, történetként, festett, vagy
fénnyel rajzolt képként adjuk őket tovább, eresztjük őket szélnek.

Ha nem az emberek közt laknék, rejtőznék,
Nem lenne kályhám, mert bennem ég a tűz,
Nem kellene külön zene, hiszen a helyéről,
Mindenki a maga hangján összhangban szól, 
Még akkor is, amikor elsőre, látszólag nem. 
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Nincs szükség gépekre, mert ami az élethez kell,
Az terem, nő vagy kézzel elkészíthető.
Az érintéssel megélednek a tárgyak, megkel
A tészta, formát ölt a sár. A kemence tüze ünnep, 
Amikor az élet, a kenyér megszentelődik:

Tűzben tisztul, mint a tiszta ember, kit belső tüze
Tesz tisztává s ártatlanná, ezt érleli a nap fénye, 
A föld levegője, az eső, a forrás vize, a tavaszi szél. 

Elvesztettük az álmainkba és a szavainkba vetett bizalmunkat. 
Azt hisszük, hogy az álmodott álom, és a kimondott szó nem jelent
semmit, „nem tesz semmit.” 

Igaz, hogy a megőrzött, de el nem mondott álom, akármilyen
csodálatos, még mindig nem ér fel egyetlen, a lélegzetünk erejével,
egy kimondott szóval. Mégis, a beszéd ugyanúgy megteremtheti a tes-
tek közötti összhangot, de ugyanúgy szíthat viszályt, széthúzást is,
ejthet sebeket és segíthet összefogni, együtt dolgozni. Szavak nélkül
sokkal jobban kell figyelnünk egymásra és a mélyebb csend odaviszi
figyelmünket, ahol a szavak születnek. Hogy csak akkor szólaljunk
meg, amikor valóban kell. 

Így képzeletünk képét is velünk álmodhatja valaki, anélkül,
hogy megszólalnánk, vagy másként, másikként kényszeríthetnénk rá.
Persze, valójában láthatatlan festékkel megfestett álmunk a házról
maga lesz a kívánság, egy ima, hogy bárcsak jönne egy vendég, aki
velünk együtt egészebbé, teljesebbé tenné igazi otthonunkat. 

Hamvas: Mint a ház leírásának esetében is, most is, sajnos, a részletekbe
menő mindennapi élet édes varázsát itt sem beszélhetem el. Hosszúra
nyúlna, és fölösleges is. A cél itt nem a regény elbeszélése, hanem hogy
az ember a regényt miképpen tudja élni, szótlanul, mert fantáziája belülről
folyton a kellemes és szép képek tömegével táplálja s kedélyét egészség-
ben tartja.

Belső hang:
Mondhatnám újra, csiszolhatnám újra
Saját verseimet, fedezhetem fel újra
Szemed harmatcsepp-csillogásában
Minden egyes újabb alkalommal:
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Napcsillogással, Holdcsillogással
Nézel rám, hogy minden pillantással
Veszítsem el, s nyerjem vissza
Ártatlanságomat, hiszen mindig...

Először és újra először találkozunk,
Mert mindig ki tudja mikor utoljára
Ér össze végtelen ölelésben az első
És az utolsó találkozás cseppnyi,

Majd korsónyi harmatában, mintha
Benned érne a ki-tudja-honnan elő
Kerülő és mindig elvesző kancsóban
A pillantásharmat alkony-méze.

Mintha csak azért kellene elveszni
Szemedben, hogy átölelve újra
Megtaláljalak, újra felfedezzelek
A milliónyi éppen születő, ebben

A pillanatban elhaló csillagok között,
Mintha valóban élete első nőjét,
Asszonyát látná meg az ember,
S onnan minden harmatcseppben,

Szem csillanásában olvasatlan
Fedezné fel a nagy regényeket,
Reményt tápláló folyton új
Történeteket, szemrebbenés-verseket.

Hamvas: Mint elgondolható, a szerelem rendkívül szenvedélyes volt, de sem
emberi, sem lelki színvonalát soha nem adta fel. A képzelet ösztönszerűen
minden alkalommal gondoskodott róla, hogy ez így legyen, mert tudta, hogy
merő érzékiséget visszautasítanék. Nem mert prűd vagyok, vagy puritán.
Ilyesmit kinevetek. Egyszerűen nem találom ízlésesnek. A leány pedig olyan
volt, hogy ő sem találta annak. Érzéki szépségénél csak gyengédsége és mél-
tósága volt nagyobb.

Belső hang: A külvilág súrlódása, taszítás és vonzás feszültségéből származó
energia lesz. Elviselni mindkettőt csak akkor tudjuk, ha testünk külső tüzét
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összehangoljuk legbensőnk tüzével. E legbelül szinte észrevétlen csendben,
szinte elfeledve, szunnyad, mint a parázs, készenlétben áll, mint az őrláng.
Amikor beavatásként fogadjuk el tiszta szomorúságunkat, akkor a hatalmas
hideg és üres teremnek, barlangnak tűnő belső térben, a legtávolabbi
zugban pislákoló gyertyalángként vesszük észre ezt a fényt. Ez gyújtja
lángra, egy érintéssel, egy pillantással, a külső tüzet. Ha tudjuk, érez-
zük, hogy belülről gyúlt fel a láng, meg tudjuk őrizni, mert hozzáadódik pa-
razsunk hevéhez. Majd lassan, lassan, mindig égő, melegítő kályhatűzként
táplálja azt, ami előtte alig észrevehető őrláng volt csupán. Testünk kívülről,
mint az avar, vagy a tarló futótűzként perzselődik meg, hagy maga
után kiégett kormos mezőket. Belülről indulva, mint a kemencében,
mint a hőforrástól fűtött barlangban, egyenletesen kitölti a teret, és
még tisztábbá, még igazibbá teszi azt, aki vagyunk.

Hamvas: Hogy mi történt januártól márciusig, az nem gondolható el
könnyen. Általánosságok meg éppen nem érintik. Az egymás iránt 
tanúsított szeretet csodáinak mindennapos megnyilatkozása volt.
Nem is sejtettem, hogy ennyi figyelemre, gondosságra, kedvességre,
humorra képes vagyok, és nem hittem soha, hogy van női lény, aki
mindezt érti, szereti, viszonozza.

Belső hang: Azzal, hogy tüzünket, tervünket elevenen, kétséget ki-
záróan megjelenítjük magunk előtt, (még ha csak bent is, az álomidő-
ben, az álomtérben), felszabadítjuk az utat a lehetőség előtt. Amíg el
sem tudjuk képzelni, nem sok esélye van, hogy megvalósuljon, hogy
elfogadjuk, amikor valaki megajándékoz minket vele. De ha nem egy
legbelülről középről induló mozdulat vetíti elénk, ha nem fogadjuk el,
hogy most erre van szükségünk, holnap, vagy egy óra múlva lehet,
hogy teljesen másra, akkor csak képzeletünk játszik velünk, ugyanúgy elve-
szünk a gondolatok túláradó folyójába. Ki vagyunk szolgáltatva vágyainknak.
Fájdalmunk és hiányunk, mint a csípős őszi reggelek ujjainkat markoló hidege
folyamatosan józaníthat. Így álmunk álomként sokkal valóságosabb lehet,
mint a közösen élt valóságban gondolatainkkal felnagyított vélt vagy valós
sérelmeink, hiszen ezek még, vagy már nincsenek ott. Álmainkat hordozó
testünk ébren összetörhetjük, de az álombeli kíntól, szerelemtől is szapo-
rábban ver a szívünk, s elakadó lélegzetünk felébreszt. Sebeink nem gyógyul-
nak, ha álmainkat vetítő kedvünk nem támogatja vérünk áramlását.

Hamvas: Életünk egyszerű volt. Ébredés után ó elkészítette a reggelit, én a
folytonégő kályhát raktam meg, amit tizenkét óránként kellett feltölteni.
Evés után rendesen dolgozni mentem szobámba, ő pedig ebédhez, vagy más
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munkájához fogott. Pont délben ettünk. Aztán kis pihenés, ami elragadó volt.
Minden nap akadt valami kedves új szó, mozdulat, gondolat, amin szórakoz-
tunk. Néha zongoráztam. Alkonyat előtt a szabadba mentünk, hacsak nem

volt nagyon hideg. A tea után ismét kis munka, hétkor vacsora. 
Ha volt kedvünk, nemes zenét hallgattunk valamely külföldi rádióál-
lomáson. Tízkor ismét egy csésze tea, vagy kávé. Volt úgy, hogy 

lementünk a városba vásárolni. Mindig hoztam valamit, apróságot, vagy ő
nekem. Remek gazdasszony volt, nagyszerűen főzött, szeme mindenütt ott
volt, port nem tűrt, és sohasem veszekedett.

Belső hang:
Most, amikor behunyom 
A szemem, egyre tisztábban
Vagy itt, még inkább nehéz 
Nem rád gondolni ugyanakkor
A másikra figyelni. Mintha 
Becsapnám, de akkor téged is 
És magamat is „becsaplak.”

Így viszont áruló szavaim 
Sem árulhatnak el semmit, 
Senkit. Mert valójában, ha
Figyelünk, nem kell, nincs mit
Bizonyítani. Ami nyilvánvaló, 
Ami itt van bennünk, magát 
Mutatja, tárul, nyílik s emel. 

Annak van szüksége 
Hiábavaló bizonygatásra, 
Aki nem éli ezt meg, 
Nem érzi, mint tetőzik 
Élet-halál erdejében
Minden korábbi külső 
És belső pillantása 
A jelenben, mint nyílik el, 
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Hal meg, termékenyül 
És termékenyít minden 
Előző megélt pillanata. 
Így, viszont úton kell lennem, 
Mert akkor nyitott szemmel is
Látlak a gomolygó felhőkben,
Az égbolton nyíló csillagokban, 

Hallgatlak a levelek közt
Motozó, fújó szél zúgásában, 
Érezlek az arcomat súroló
Fecske szárnysuhanásában, 
A lehullott narancsszirmok 
Még mindig mézet ígérő 
Illatában, a gurulás közben 
Felkapott szőlőszem ízében. 

Így hiába múlik el minden 
Egyes gondolattal, nyelvünkön
Feloldódó ízzel az érzés, 
Át tudja adni a helyét az újnak, 
Mint ahogyan a madarak dala
Adja egymás csőrébe a folyton
Szökni próbáló tavaszt, 

Mert ott legbelül középen, 
Egymásból nyílik két ablak,
Két szárny, melyek az életet
Fúvó szél ritmusát adják, 
Egyik szárny a másiknak,
Másik ablak az egyiknek.

Hamvas: Mikor a tavasz március közepén eljött és az első rigófüttyre sétálni
mentem, a házat lassan elfelejtettem. A leány még néhány hétig eljött szí-
vemben, hogy szeressem. Aztán elhalványodott. Életemben sohasem volt sze-
relem szebb, sem igazabb.
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