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Ez van
Hamvas Béla Ugyanis című regényéről

Hamvas Béla életművének összefoglalója és sok tekintetben szin
tézise a Patmosz című esszé gyűjtemény. Ezekben az esszékben
számadásra kerül Hamvas "minden tudása, fiatalkori Nietz
sche-rajongásától és hyperioni büszkeségétől érett kora alázatáig
és egyszerűségéig" .1 A Patmosz esszéi a világ és az emberi személy
helyzetéről nyújtanak áttekintést: a háború utáni "szellemeIlenes
kor" társadalmi kérdéseivel foglalkoznak, az egyetemes korrupció
okaival, valamint azzal, hogy milyen esélyek maradtak a normális
élet megvalósítására a mindent megfertőző létrontás közepette.2

Hamvas utolsó regénye, az Ugyanis egy velejéig romlott társadal
mat mutat be, egy szinte valószínűtlenül korrupt államberendez
kedést - így a Patmosz kötet esszéi hozzájárulhatnak a kisregény
jobb megértéséhez.

Pesszimizmus?

'Dúl Antal Mallheusz
János néven: Hamvas

Béla. In: H. B.:
Az öt géniusz. Európai

Protestáns Magyar
Szabadegyetem,
Bem, 1985, 42.

2Czakó Gábor:
A világhegy. Hamvasról,

a Patmoszról. Kortárs,
1995. 3. 96.

3Hamvas Béla művei, 2.
kötel. Szilveszter.

Bizonyos tekintetben.
Ugyanis. Három

kisregény. Medio Kiadó,
Szentendre, 1997.

Második kiadás, 457.

A regény modellszerűen ábrázol egy modern parancsuralmi rend
szert, annak is talán a legkegyetlenebb változatát: a cselekmény
egy olyan államban játszódik, melyben az utcán sétáló embereket
minden ok nélkül, teljesen véletlenszerűen tehergépkocsikra tusz
kolhatják, börtönbe szállíthatják, a fejükre vizelhetnek, és váloga
tás nélkül agyonlőhetik őket. A kiszolgáltatottság végső foka ez, a
személy megaláztatásának végállomása, "az őrület és a gyengeel
méjűség keveréke"? Negatív utópia egy olyan világról, amelyben
a hatalom és az irányítás az erkölcstelen csőcselék (a "szamojé
dok") kezébe került, a nép pedig minőségtelentömeggé vált. Akik
fellázadnának a korrupció ellen, azok ugyanolyan kéjsóvárak és
hataloméhesek, mint akik a hatalmat bitorolják.

Az Ugyanis mégsem tekinthető klasszikus értelemben vett ne
gatív utópiának: a regény annyiban eltér a műfaj hagyományai
tól, hogy nem egy közeli jövőbe vetített helyzetet mutat be (rnint
például George Orwell 1984-e), vagyis nem azt, hogy milyenné
válhat a világ, ha a megrongálódott állapotok továbbra sem ja
vulnak, hanem magát a valóságot, helyesebben a realitást akarja
leírni. Nem hogy milyen lenne egy rettenetes rezsim, hanem azt,
"ami tényleg van", egy reális "rémállamot" a maga megvalósult
szörnyűségeivel. Nagymértékben indusztrializált, kommersz tár
sadalom jelenik meg a regény oldalain. Az önmagából kifordult
szabadság mindenekelőtt a vágyak gátlástalan kielégítését jelen
ti, pénzért bármi megkapható, a bűncselekmények rendkívüli
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4Az értékeket illetően

egy kiüresedési folyamat
körvonalazödása vehető

észre, mondja
Baudrillard: ,A minden
érték átértékelésének

nagy nietzschei gondola-
ta pontosan ellentétes

módon valósult meg, az
értékek visszafejlődésé

nek formájában." (Jean
Baudrillard: Az utolsó

elótti pillanat. Beszélge
tések Philippe Petit-vel.

Magvető, Budapest,
2000, 8.) A hamis és

igaz, csúf és szép, jó és
rossz bináris oppozíció
ján nem sikerült túljut

nunk: nem meghaladás
történt, hanem ,felbom-
lás és elmosódás". Az

értékek .átfertözödését"
Baudrillard azért hason
lílja vírusok támadásá

hoz, mert mindkettő

rövid idő leforgása alatt
az egész rendszer de

stabilizálódásához vezet
(mind az élő szervezet,

mind az információ,
a gazdaság, a politika

rendszereinek esetében).

módon elszaporodnak. Ezzel egy időben az értékek felbomlásá
nak modern paradigmája is megjelenik: "Nincs érték, csak rek
lám." (543) A tömegtájékoztatásban a pornográfia és az erőszak

kapja a legfőbb szerepet: élő helyszíni közvetítéseket sugároznak
háborúkról, szerencsétlenségekről, bombázásokról, kivégzések
ről. A manipuláció leghatékonyabb eszközévé válik az elektroni
kus média, mivel a haláltusák közvetítésével a rezsim könnyen
elérte, hogy az emberek "eszeveszett sóvársággal tapadjanak
arra, ami az úgynevezett életből számukra még megmaradt"
(541). A létrontás végpontja, amikor szülő a gyermekét, gyermek
az apját agyonveri, ha a saját érdeke úgy kívánja. A Bizonyos te
kintetben című regény esetében még volt értelme a gyilkosság
nak: Mirabel a bűnhődés révén közelebb került Istenhez. Az
Ugyanis világában már lehetetlen a bűnhődés: a szamojédok
azért ölnek, mert másképp nem tudják elviselni az örületet.
amelyben élnek. Másrészt, a vérontás és a gyilkolás egyben az
életszomj és a tébolyult életélvezet tetőfoka számukra, a legna
gyobb gyönyörűség.

A "létezés esszenciáinak" megromlását, az értékek elsorvadá
sát, a korrupció terjedését a regény fertőző vírusok támadásával
magyarázza, amelyek hatása a kommercializmusban mutatkozik
a leginkább: abban, hogy "minden eladható és megvehető"

(537). A kép, melyet az Ugyanis a posztindusztriális társadalom
ról megjelenít, meglehetősen emlékeztet Jean Baudrillard diagnó
zisára," aki szerint a hagyományos értékeket a spekuláció váltot
ta fel, nemcsak a gazdaságban, hanem a filozófia, az esztétika, a
politika világában is. Mivel pedig a spekuláció elhomályosítja a
dolgokat, eltávolít a valóságtól, a mai világunk egyik legmeghatá
rozóbb jellemzője, mondja Baudrillard, hogy győzedelmeskedett

benne a virtualitás. Az Ugyanis világában ugyanígy távolodik el
egymástól a "valóság" és a "realitás", az élet kiürül, fíktivizáló
dik, rögeszmék irányítása alá kerül.

A helyzet, melyet a regény "az üresség orgiájáról" vázol, meg
lehetősen pesszimista. Az Ugyanis kínzó kérdéseket vet fel, de
nem oldja meg őket. A modern diktatúrával szemben nem mutat
fel alternatívát, és nem oldja fel humorral vagy paródiával a kö
nyörtelen képet, melyet a világról fest. Könnyen úgy tűnhet, hogy
az Ugyanisból hiányzik az, amit a Regényelmléti fragmentum "szél
malomtörténetnek" nevez: ebben a világban már nem adatik lehe
tőség arra, hogy a Don Quijoték megéljék a maguk külön történetét.
A regény szereplői nem tudják feloldani a sorsukat, képtelenek
megszabadulni a történelem "fullasztó bűzétől". - "Leírják és ta
nítják, ki milyen gaztetteket követett el, milyen hős volt, hol gyil
kolták meg, mit hazudott, mit lopott, hová dugta. Száz év, ötszáz
és ezer év története, tele levágott koponyákkal, börtönökben el
száradt csontvázakkal, kerékbetört és elégedett nyomorultakkal,
ilyenek vagyunk és ezt kívánjuk és ezen vitatkozunk, kicsoda ná-
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5Hamvas Béla művei, 7.
kötel. Regényelméleti

fragmentum. Medio
Kiadó, Szentendre,

1994, 517.

6Ez egyben önidézet is.
Hamvas a következőket

í~a az InteNiew-ban:
,Évek óta azon gondol
kozom, ha még valaha

a történetben az igazság
szóhoz jut, mit fognak

mondani arról az időről,

ami ezerkilencszázötven
hatot követte, azokról az

emberekről, akik zenét
komponáltak, és képeket

állítottak ki, és színpa
don játszottak, jóízűen

ettek és ittak, ahelyett,
hogy fogukat csikorgat-

ták volna. Nem ími több,
mint ími. Ahelyett, hogy
elvonultak volna kapálni
és fát vágni, édes volt
nekik az érvényesülés

és a pénz." ln: Hamvas
Béla művei, 3. kötel.

Patmosz I. Életünk,
Szombathely, 265,

kiemelés tőlem.

7A különböző részeket
néhol sorközzel, néhol
viszont csak új bekez
d,éssel jelöli a regény.

A helyzetet némileg
bonyolítja, hogya kötet

első és második
kiadásában a tipográfiai

jelöléseket illetően

eltérések találhatók.

lunk nagyobb zsivány, és ötvenezer halott, és ez a történet, lefe
jezni, felkötni, ezer és ötezer év, és lepisálni és hallgatni és meg
nyúzni. Van valaki, aki ezt a történetet megállítjaz'"

A személyes történet immár nemcsak a világtörténelemből

szorult ki (lásd Regényelméleti fragmentum), hanem immár utolsó
mentsvárából, a regényből is. A történelem végén túl már nem
maradt más hátra, mint hogy az irodalom vége következzen el,
ugyanis az irodalom szintén aléthazugság részévé vált: szórakoz
tató érdekesség csupán, amely elhallgatja a valóságot, és ezáltal
elviselhetővé teszi a realitást. A könyvtárak tele vannak azokkal a
kalandregénnyel, melyek elősegítik, "hogy az embereknek még le
gyen kedvük közösülni és gyermeket nemzeni és fölnevelni, hogy
ennek a dögvésznek itt folytatása legyen" (553). Az írás hiteltelen
né vált, ezért mondhatja az egyik szereplő, a púpos zongorista:
"Most tudom, hogy nem írni több, mint írni.?" (552)

Ezzel azonban mintha a saját létjogosultságát vonná kétségbe
a regény. Miért születik meg hát mégis az Ugyanis, ha a regény
egyik leglényegesebb tanúsága szerint nem írni több, mint írni?

Szöveg, szöveg, szöveg; avagy .,« csikkgyűjtő emlékiratai"

A regényben két elbeszélővel kell számolnunk. A kettejük szövege
néhol jól elkülönül egymástól (annak ellenére, hogy ez tipográfiai
lag nincs mindig jelölve),? néhol viszont, éppen az idézés, a to
vábbgondolás révén, a szövegek teljesen egybesimulnak. A törté
netet M. Saravarage könyvéből ismerjük meg, az ő szövegei szól
nak az emberek begyűjtéséről, a megalázásokról és a kivégzések
ról. Ugyanakkor viszont M. Saravarage könyvének egyes epizód
jaihoz valaki kezdettől fogva kommentárt fűz. A fikciós fejezetek
és a kommentár-fejezetek szabályosan váltogatják egymást, apró
módosulásokkal: M. Saravarage gondolataihoz a kommentátor he
lyenként megjegyzéseket fűz (463), másutt az aktuális szövegrész
elemzését végzi el (486), néha pedig (és talán ez a legérdekesebb)
maga a kommentátor folytatja a történet ismertetését, vagyis a cse
lekmény egyes epizódjait mintegy a kommentátor kivonatolásá
ban ismerjük meg. Az utóbbi észrevétel alapján akár az is valószí
nűsíthető, hogya regényt nem M. Saravarage, hanem éppenséggel
a kommentátor írja, persze M. Saravarage könyve alapján, akinek
a művéből helyenként szó szerint idéz. Ebben az esetben egy fi
gyelemre méltó regényformáról beszélhetnénk, melyben a regény
mint idézet és kommentár jelenik meg. Vagyis, a kommentárt készítő
scriptor átmásolja a könyv egyes részeit, megjegyzéseket fűz hoz
zájuk, azután továbbgondolja a történetet, és megpróbálja értel
mezni illetve aktualizálni a művet. A scriptor tehát beleolvassa és
beleírja magát a fikcióba, azaz a valóságot a fikcióra, a fikciót pedig
a valóságra vonatkoztatja. A kettő végül annyira összekeveredik,
hogy lehetetlen megkülönböztetni őket egymástól.

206



BHans Robert Jauss:
Recepciáelmélet

- esztétikai tapasztalat 
irodalmi hermeneutika.

Irodalomelméleti
tanulmányok. Osiris,

Budapest, 1997.

9Kelemen Zoltán szerint
Hamvasnak a Karnevál

után írt regényei .színte
a modernitáson

túlmutatók" (K. Z.:
Az ürességként megélt

lét görbetükre: a túlvilág.
ln: Hamvas. A2. Orbis
folyóirat különszáma.

1997, 2. sz. 94).
Hamvas Béla Ugyanis

cimO regényét talán az
első magyar posztmo

dern regénynek is
tekinthetnénk?

Talán éppen ezek a mű legizgalmasabb szöveghelyei. Egy al
kalommal például, amikor a kommentátor M. Saravarage szöve
gét elemzi, majd folytatni kezdi a cselekmény előadását, maga a
regénybeli szerző, M. Saravarage is megelevenedik, és ő maga is
a cselekmény részesévé válik: a lakásában egy ismeretlen illető

okozott zörejt, aki nem betörés szándékával lopózott be hozzá,
hanem azért, mert az utcán folyó begyűjtés elől menekült (464).
Ebben a kommentár-fejezetben tehát a szerzőt, M. Saravarage-t
olyan körülmények között találjuk, amelyek között a regénye ját
szódik. Ez azt jelentheti, hogy M. Saravarage szintén abban a
rémállamban él, amelyről a szövegét írja. Más szemszögből vi
szont ebben a jelenetben M. Saravarage, a szövegíró belekerül a
saját szövegébe, részt vesz az eseményekben, tehát narrator in
fabulává válik.

Hans Robert [auss szerint a posztmodern regény eltünteti a
fikció és a realitás közti szakadékot, a fikciót a realitásban, a
realitást a fikcióban teszi felismerhetetlenné." Az Ugyanisban vala
mi nagyon hasonlót vélünk felfedezni, tudniillik a műben a re
génybeli fikció és a regénybeli valóság összeolvadását nagyfokú
eldönthetetlenség jellemzi. Az olvasó nem tudhatja teljes bizton
sággal, hogy M. Saravarage jegyzí-e le megszállott rigorózusság
gal mindazt, ami körülötte történik, vagy hogy éppenséggel M.
Saravarage, a regénybeli szerző is csupán egy fiktív alak-e (és
így tulajdonképpen az önmagát megkettőző narrátor-kommentá
tor játéka csupán)."

Az utóbbi lehetőséget valószínűsíti a regényben található
egyetlen lábjegyzet, amely az "International Committee of
Independence" nevű szervezetről szóló talált kézirathoz fűz

megjegyzést. A lábjegyzet a következőt írja: "Valószínűleg Diák
1 feljegyzése. Az iratot állítólag M. Saravarage találta Bujserkác
iratai között." (547) Bujserkác egy szamojéd vezető M. Sarava
rage szövegében, ő az, aki halálra ítéli a diákot. Hogy is van ez
tehát? M. Saravarage a könyve egyik szereplőjének fiókjában
megtalálja egy másik szereplő kéziratát? Minderről a kommentá
tor számol be. De akkor kicsoda az, aki a kommentátor szövegét
ezen a helyen lábjegyzettel látja el?

Kérdés kérdésre halmozódhat, és többféle hipotézist állítha
tunk fel. Akárhogy is van, egyben azonban biztosan lehetünk:
minden jel arra vall, hogy az olvasónak ezen a ponton már na
gyon bizonytalanná kell válnia abban a tekintetben, hogy mi a
képzelet műve a regényben, és mi a valóság.

A regénybeli realitás és fikció témájához másként kapcsolódik
az a beékelődő szöveg (egyébként szintén egy talált kézirat),
amelyet "a csikkgyűjtő emlékiratai"-ként emlegetnek a szereplők.

A talált kézirat, hasonlóan M. Saravarage könyvéhez, szintén a
rémállam realitásáról szól: esszészerűen elemzi az egyetemes
korrupciót, amely a szamojédok által irányított államapparátus
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működését lehetővé teszi. A kézirat szerzője, a "csikkgyűjtő" (a
név onnan ered, hogyavillamosmegállókban összegyűjti a ciga
rettacsikkeket és kiszedi belőlük a maradék dohányt> azt írja
magáról, hogy "megtanult a szarban élni", vagyis megtanult lel
kileg tisztának maradni a mocskos, mostoha, nyomorult és elké
pesztően kegyetlen körülmények között, melyben a megromlott
realitás elszakadt a valóságtól. A realitás és a valóság közőtt ta
lálható eltérést a csikkgyűjtő a következőképpen elemzi: "Ami
vel valaki, vagy valami másnak látszik, mint ami, az bobó. Ha
azt mondják, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség és a
Conciergerie udvarában másfél méter magasan áll a kivégzettek
vére, ez bobó. Elég komoly, legalábbis sok emberbe kerül. A vi
lágtörténet tele van kisebb és nagyobb bobóval. Például nézzék
meg a küldöttség fogadását. Milyen méltóságos itt minden. Csu
pa félisten. Hallgassák meg a beszédeket és csodálják a rendjele
ket és a hanghordozást és a meghajlásokat és az ábrázatokat. Ez
mind a vérfürdő előjátéka és vele szoros összefüggésben van.
Nem becsapás. Ne legyünk szigorúak. Nem megtévesztés. A
diplomáciai megbeszélés ilyen. Ha azt mondják, hogy két állam
a legfontosabb kérdésekben megegyezett, akkor az összes bicska
a zsebekben már kinyílt. Nekem az a gyanúm, hogy az egész
világtörténeti bömbölés bobó." (474) A bobó az egyetemes kor
rumpálódási folyamat végeredménye, amikor az emberek min
dent megtesznek, hogy eladják magukat az ördögnek: "Mennyi
re irigylik Faustot. Kötelezvényt írt alá vérrel, hogy halála után
lelke az ördögé, mert mit túlvilág, élni akarok, élni, az életben
minden bobó az enyém lesz." (477)

A csikkgyűjtő szerint a romlás fő oka, hogy senki sem képes
befelé fordulni, beismerni a hibáit, hogy azután "önmagáról val
lomást tegyen". Márpedig konfesszió nélkül, ahogyan a Regény
elméleti fragmentum mondja, lehetetlen "a sorsot feloldani" (314).
Éppen ezért Hamvas regényelmélete szerint konfesszió nélkül
nem létezhet regény: a szubjektum megnyilatkozása "minden
néven nevezhető regény egyik legfontosabb alkotóeleme és alap
ja" (301).

Az ember a konfesszió során ismeri fel, hogy a versengés, az
önkény és az erőszak alapját az a hallgatólagosan elfogadott
egyezség képezi, hogy egyesek letaposhatják a többieket, és má
sok kárára előnyhöz juthatnak. A vallomás lényege pedig, hogy
miután az ember ezt átlátta, helytelennek fogja ítélni az egyéni
boldogulást és az egyéni üdvözülésre való törekvést, és minden
erejével a közösség boldogulásának szolgálatába lép. Az egyéni
üdv és a közös üdv vállalása közti dilemma szellemi válság for
májában nyilvánul meg, a konfesszióban erről a válságról ad
számot az ember. A mérlegnek végül a közösségí üdv javára kell
billennie: "A vallomás minden esetben az egyéni üdv feladásá
val végződik." (307)
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Kilépés a szövegből

10Hasonlót állít Jean
Baudrillard, amikor a

világról való gondolko
dás lehetőségeire

vonatkozóan ezt í~a:

.E bizonytalanság játék
terébe kerülve a dolgok
egyre jobban eltávolod
nak a jelentésüktől, és
persze az egyik dolog
a másikától - a világ
megragadhatatlansága

egyre inkább az idegen
ségben és az üresség

ben jut kifejezésre."
Baudrillard: i. m. 146.

IIHamvas Béla művei, 3.
kötet. Patmosz I.

Életünk, Szombathely,
231-232. és 249.

12Wittgenstein a Logi
kai-filozófiai értekezés
(Budapest, Akadémiai
Kiadó, 1989) végén a

kiüresedés fogalmához
jut el: .Az élet problémá

jának megoldását e
probléma eltűnése jelen-

ti." Arra vonatkozóan,
hogya filozófiai vizsgá
lódásoknak mi lehet az
értelme, a következőket

mondja: .Az én kijelenté
seim oly módon nyújta
nak magyarázatot, hogy

aki megért engem, végül
felismeri azt, hogy értel

meUenek, ha már

Mint látjuk, Hamvas Béla Ugyanis című regényében beszélők és
nézőpontok váltogatják egymást, szövegek ékelődnek egymásba,
a regénybeli szerző könyvét valaki kommentárokkal látja el, majd
mind az "eredeti" könyvben, mind a kommentárban talált kézirat
bukkan fel, sőt az egyik ilyen talált kézirathoz egy újabb kéz láb
jegyzetet fűz. A regény azt sugallja, hogy "ami van", a realitás bi
zonytalan, bonyolult, áttekinthetetlen, hamis, megtévesztő, "bo
bó". A teljesen elbizonytalanított realitásra, a totális létbizonyta
lanságra pedig egy abszolút elbizonytalanított szöveg reflektál."
Zátonyra jutott a közösség, mondja a regény egyik szereplője

(509). És hozzáfűzhetjük: zátonyra jutott az irodalom is.
A nem írott világ, vagyis "az az izé, élet, vagy mi, amit

élünk" (463), elviselhetetlen lett. Ahogya regény végén mondja
a púpos zongorista: "Az van, amitől a legjobban félünk." (558)

A Direkt morál és rossz lelkiismeret című esszé kétféle magatar
tást különböztet meg a megromlott világgal szemben. Az egyik
a "direkt morál" alkalmazása, vagyis a szembenállás: az ember
nem vesz részt a korrupt társadalom ügyeiben, hanem kívül áll,
és folyamatosan ítélkezik, miközben tüntetően vállalja mellőzött

ségét. A másik magatartás a "rossz lelkiismeret", vagyis a behó
dolás: ugyanis aki a romlott körülményekhez alkalmazkodik, és az
egyetemesen korrumpálódott világ szabályainak megfelel, követ
kezésképp a könnyű életet és a jólétet választja, annak az ezzel
járó erkölcsi hátrány miatt számolnia kell a rossz lelkiismerettel.
Az esszé végkövetkeztetése szerint mindkét magatartás elvetendő.

Az első azért, mert sértett egocentrizmust rejt, és tele van gyűlölet

tel és bosszúvággyal. A másik pedig egyszeruen azért, mert az
ember egyre mélyebbre süllyed az aljasságban, és a romlottságá
nak igazolására önvédelmi hazugságrendszereket talál ki.

Az Ugyanisban Diák 1 világgal szembeni ellenállása és kritiká
ja (a direkt morál) az őrületig fokozódik, és gyűlöletét végül
brutális gyilkosságokban kénytelen levezetni. Diák 2 viszont, aki
behódol, az államrendőrség alkalmazottja lesz, és emiatt folyto
nosan kínozza a lelkiismeret-furdalás. Nincs tehát megoldás?

Ha a realitás a végsőkig korrupt, és ha az irodalom sem je
lenthet mentsvárat többé, nem marad más végül, mint hátat for
dítani a világnak, és hátat fordítani az irodalomnak. Erre vonat
kozóan beszél a Regényelméleti fragmentum az életmű feladásáról:
"A regény azon dől el, hogya megoldás végül is a személy, a
szabadság és a fejlődés. Ezért a mű sohasem jelenthet monu
mentumot, vagyis nem jelentheti az utolsó szót. Az ember a mű

ben folytatódik, a mű az emberben, de úgy, hogya súly mindig
a személyre és a szabadságra esik, és a tulajdonképpeni mű
(magnum opus) az emberi üdv." (338) Talán éppen ez a hamvasi
lét- és irodalomfelfogás egyik nagy végkövetkeztetése.
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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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