
fellépvén rájuk túllépett
rajtuk. (Úgyszólván el

kell hajítani a létrát, miu
tán felmászott rajta.)"

Wittgenstein filozófiája,
mint arra Umberto Eco

is rámutat, párhuzamok
ba állítható a zen budd

hizmus egyes módszere
iveI. (Lásd erről Umberto
Eco: Nyitott mű. Európa,

Budapest, 1998,
271-277.)

13Hamvas Béla művei, 2.
kötel. Szilveszter. Bizo

nyos tekintetben. Ugyan
is. Három kisregény.
Medio Kiadó, szent

endre, 1997. Második
kiadás, 552. és Hamvas

Bélamüvei, 3. kötel.
Patmosz I. Életünk Köny

vek, Szombathely, 265.

GYÓRFFY ÁKOS

Ember és mű viszonyának kérdése a Patmoszban szintén több
ször felvetődik tDémoszthenész, Interview stb.). A hangsúly min
dig az emberen van, a mű az emberhez képest másodlagas. "A
mű egyetlen értelme, hogy mialatt az ember dolgozik rajta, az
emberre visszahat, és tisztít és ébreszt és világít. Mindig kétes,
hogy másra hatást gyakorol-e, és milyet. A műveket, ha azokon
már felkapaszkodott, el is lehetne égetni, ha érdemes lenne, de a
legjobb még ezzel sem törődni, mindenki tegyen azokkal, amit
akar, vagy porladjanak el a feledésben. Amit alkotok, az semmis.
Csak az van, ami vagyok." - "Az élethez meg kell találni a hi
teles szöveget, a hiteles szöveghez a realizáló egzisztenciát."!'

Meg kell tanulni ezt az egész világot, elképesztő romlottságai
val és megrázóan szép csodáival együtt ideiglenesnek, csak
"időjárásnak" tekinteni. Mivel semmi értelme lázadni ellene, ki
kell lépni a reális világ abszurditásából, és végül ki kell lépni az
írott világ szövevényéből is. Az irodalom, a szöveg egyetlen ér
telme Hamvas szerint az, hogy meditációs objektum tud lenni, va
gyis hogy folytatódik az olvasóban, segíti az olvasót a "felka
paszkodásban", a realizálásban. (Valamiképpen úgy, miként
Wittgenstein létrája - melyet miután az ember felmászott rajta,
el lehet hajítani.P)

Hamvas utolsó regénye végső soron nem állít mást, mint amit
az utolsó nagy összegző esszéi: "Nem írni több, mint írni.,,13

Így juthatunk el egy tágasabban megfogalmazott valóságba.

Messze alszik
Távoli, nem nagyon szerethető arcok. Beszédük darabossága.
Napraforgótáblák. Egy sovány tehén, ahogy a holtágból iszik.
A leapadt folyó homokpadjainak gömbölyded formái.
Minden üresen áll.

Mibe kapaszkodnak. Milyen felületekre kűsznak fel, mint
a borostyán. Milyen anyagba mélyesztik karmaikat, hogy
el ne mozdíthassa onnan őket semmiféle erő.

Hanyatt a búzában. A lélek illata, ami a bőr pórusain
keresztül, leginkább a nyakszirt és a fiilcimpák táján
tör a felszínre, és ott olajos fénnyel ragyog. A szélben
megdó1ő kalászok. Több. Túl. Felülről tör be az életébe
ez az illat.
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Halott fecske az útszéli homokban. Szárnyain nyüzsögnek
a bogarak. Fiatal, és máris agyonhasznált testek. És mit
takar el a test. Borzalmasnak kéne lennie. A rühes, kövér,
rövid láncon őrjöngő kutyának borzalmasnak kéne lennie.

Üres. Héj. Homok. Egy évmilliók óta nem létező tenger mélyén.

Röfögés. Röfögésbeszéd. "Ömlik a légy a konyhába. Elég volt,
nem birom. És mi van, ha nem bírom. Akkor úgy birom tovább,
hogy nem bírom. Én itt el vagyok hagyva. Már az anyám méhébe'
el voltam hagyva. Csak krumpli, hagyma legyen. Nem vagyok
több, mint egy traktor. Nem bírok menni. Nem bírok felállni."

Az angyal illata, ahogy felülről betör. Birkaszaros dűlőutak, sárgarigók.
A hatalmas nyárfa alatt ülve arra gondol, hogy felvágja az ereit.
A gémeskút mellett találta a rozsdás borotvapengét. A gondolat, hogy
lassan elvérzik a magányos nyárfa alatt, a sárgarigók énekét hallgatva,
nyugalommal tölti el.

Nincs különösebb ok. Az van, hogy ül a nyárfa árnye1aíban, cigarettázik,
és közben a Semmi a lábujjaiból indulva lassan kúszik fölfelé a testében.
Semmi különös. Nem messze tőle egy pásztor alszikaz akácosban.

A nyári ég bárányfelhői lassan sodródnak északkeletnek.

Nem él. A történő halál, ahogy a pacsirták a mező fölött lebegnek.
A gondolatok zárt áramköreiben nem elveszni. Nézi az illattal,
fénnyel teli ürességet.

Rozsdás borotvapenge a homokban. Káposztalepke száll a pengére.

A szénaboglya tövében imádkozik. Nem tudja, hogyan kell imádkozni.
A legyek három hétig élnek, mondja majd később valaki. Nekik jó.
Három hét, az éppen elég. Úgy gondol magára, mint egy jóvátehetetlen
tévedésre.

Fekszik a katángok között, a birkalegelőn.

Valahol kimondhatatlanul messze alszik a pásztor.
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