
HAFENSCHER KÁROLY 

Egy teológus vallomása Hamvas Béláról 

Éppen 50 éve, hogy megjelent Sopronban az Evangélikus Hittudományi Egyetem dékáni hir
detőtábláján egy pályázat az alakuló Egyházak Világtanácsa ösztöndíjaira: amerikai és skan
dináv főiskolákra lehetett jelentkezni. A pályázat kérvényében meg kellett jelölni a tárgyat és a 
speciális szempontot. Az ösztöndíjat elnyertem, s Gettysburgbe (USA) mehettem egy akadé
miai esztendőre 1948/49-ben. Az USA követségén azt a feladatot kaptam, hogy olvassak el egy 
könyvet, s referálni kellett róla szóban és írásban. Ez a könyv Sorokin The Crisis of our Age 
című müve volt. Ez a szintézisre törekvő orosz származású amerikai író elég sötét képet festett 
a távolból Európa jövőjéről, az Új Világból a régi világról. Akkor még nem ismertük az új 
tudományt, a krizeológiát, de engem a krízis rendkívüli módon érdekelt, és hidegzuhanyként 
ért, amikor egy év múlva hazajöttem, és a dékánom közölte: „Két szót felejts el, Fiam: krízis és 
Amerika... Krízis ugyanis nincs... Amerika van, de nem tanácsos emlegetni..." 

Hamvas Bélát a krizeológiában felejthetetlen Mesternek tartom, és feledni nem tudom még 
most sem, amikor már szabad beszélni a krízisről is, Amerikáról is - s talán túlságosan is sok 
szó esik mindkettőről, sok-sok felületes szó... nem Hamvas-szerű. 

Sohasem találkoztam Hamvas Bélával, és újra és újra találkoztam Hamvas Bélával! Búvó
patak ő az én életemben, hol szemmel láthatóan jelen van, hol csupán csak tudom, hogy ott fo
lyik a mélyben, s majd előjön idejében. Ha Goethét hegységnek nevezte egy életrajzírója és 
nem hegynek, ha Liszt Bachot nem pataknak, de tengernek tartotta, úgy hadd nevezzem Ham
vas Bélát hegységnek és tengernek. Hegységben barangolni lehet, új és új tájakat ámulva 
felfedezve, a tengeren vitorlázni lehet partközeiben és a nyílt szabad vízen, nagyszerű szabad
ság-élménnyel. Kicsoda ő? Ez a név most nem alany vagy tárgy, ez állítmány. Őt csak a saját 
nevével lehet megjelölni: Hamvas Béla. Egyéniség, nem fér bele megszokott kategóriákba. 
„Egyedüli példány" - Kosztolányi Halotti beszédéből véve a képet. 

Hamvas Béla élettörténetét ismerjük, minden változatosságával, meglepő voltával együtt. 
1897. március 23. és 1967. november 7. között hallatlanul termékeny író volt. De a külső élet
történet alatt van egy láthatatlan történet is. A foglalkozását, foglalkozásait sem érezzük jel
lemzőnek: tanár, katona, könyvtáros, segédmunkás, éjjeliőr, földműves. Foglalkozása: Hamvas 
Béla. Osztályon felüli és kívüli. Amikor szőlőskertet bérel és művel, gondolkodik. Nem csupán 
értelmiségi marad, hanem szellemi elit, kivételes bölcs. Tehát sem életrajzi adatai, sem 
foglalkozásai, sem élete nem segít Hamvas Béla elhelyezésében, csak sejtjük a láthatatlan tör
ténetet. 

M i közöm Hamvas Bélához? Evangélikus papfiú volt, s evangélikus hátterű maradt. Édes
apja a pozsonyi líceumban tanította édesapámat és nagybátyámat az 1910-es években. 



Két tanítómesterem adta kezembe Hamvas Béla írását: Podmaniczky Pál és Ferdinánd 
István az 1946/47. egyetemi tanévben. Podmaniczky Pál, a nyelvzseni (16-18 nyelven olva
sott...) filozófiai bevezetést, filozófiatörténetet, neveléstudományt, vallástörténetet adott elő. 
Megszerettette velem is Pascalt, Kierkagaard-t, Comeniust, és a csak általa emlegetett Böhmét, 
a görlitzi vargát, ezt az autodidakta, csizmadia filozófust, protestáns misztikust. Ő mondta, 
szinte csak mellékesen, hogy itt van még Hamvas Béla, aki mindent tud. Felfigyeltem: mindent 
tud! Dr. Ferdinánd István, az én időmben még könyvtáros, majd teológiai tanár, akit később 
korán nyugdíjaztak, mert nem fért bele a teológiai keretbe. Ő a Mester - így hívtuk - , aki 
hetente kétszer, háromszor várt a „katakombában" - így hívtuk az alagsorba kényszerült 
könyvtár könyvtárosi szobáját. Kérdezett, és időnként megengedte, hogy kérdezzek. Ő mondta: 
olvassak néha Hamvast is! „Hamvas Béla eszméi nem fogják megnyugtatni, inkább 
felzaklatják, de ez jót tesz." Ez a többdimenziós európai, nagyszerű ember Hamvas Bélával is 
számolt, és volt benne valami „hamvas-szerű". 

És nem utolsósorban, ha időrendben utoljára is, meg kell említenem, sőt meg kell szólal
tatnom Ujszászy Kálmán református professzort Sárospatakról. Kálmán bácsi volt az egyetlen, 
akivel Amerikából is leveleztem. Nemcsak én írtam, válaszolt is, és témánk Hamvas Béla volt. 

Van egy mozzanat, amit ki nem hagyhatok: Hamvas Béla utazó ember volt. Ha geopolitikai 
helyzete nem is engedte meg, hogy annyit utazzon, mint egykor Pál apostol. Hamvas Bélát én 
utazó embernek érzem, méghozzá tengereken is útra kelőnek, aki megmártózik más kultúrák 
óceánjában és hazajön, sőt tud ellenszélben is vitorlázni, mint a vikingek. Egyiptomba nem 
hétvégére megy luxusutazásra, a Távol-Keletet sem a MALÉV-vel járja be, hanem a Védákat 
ismeri meg. S ha nem is tud elzarándokolni Tibetbe, mint buddhistává lett elődje, Körösi 
Csorna Sándor, belülről ismeri a lámák számunkra rejtélyes, titokzatos világát, mint ahogyan az 
ortodox szerzetesek világa sincs távol tőle, a perui indiánok világa határterülete, a félelmetes 
Magasfold nyitott könyv előtte, és Perut és Tibetet úgy hasonlítja össze, mint mi talán Budapest 
két elővárosát, kimutatva a különbségeket is. 

Csaknem minden esszéjét levélnek érzem: üzenet egy ismeretlen, távoli, de felfedezett vi
lágból, érzékeltetve, hogy nem veszítette el a kapcsolatot az itthonmaradottakkal. Karl Heim, ez 
a sokat tudó lelkipásztor, tübingeni egyetemi tanár, a teológiai és a természettudományok 
doktora írja azt, hogy a szó (a leírt és a hangzó szó) olyan, mint a kikötés előtt álló hajón a 
matróz kötéldobása abban a tudatban, hogy a stégen valaki elkapja a kötelet, és húzza, partra 
vonja a hajót. Aztán már megindulhat a kiszállás, a közlekedés. Hamvas Béla ma is dobja a 
hajókötelet, a mi dolgunk, hogy elkapjuk itt a stégen, és partra vonjuk a hajót. Nagyszerű 
ajándékokban részesülhetünk. Világot járt emberek szállnak ki , és osztozhatunk a gazdag 
rakományban. Messzi világok üzennek, gazdagítanak. Hamvast olvasva ez a „kikötő-élmény" 
az osztályrészem. 

1948/49-ben az USA-ban Kierkegaard tombolt teológuskörökben. Őszintén zavart, amikor a 
teológus Kierkegaard, ez az északi Viharmadár így írt: „Mert az emberlét más rangot jelent, és 
a normális ember meg nem haladható mérce, a keresztény ember nem akar Übermensch, 
superman lenni, ,csak' ember... igazi normális ember." Hamvas Bélából valami végső bizalom 
sugárzik. Nyugodt türelem - ez következik a félelmetességből. Pozitív reménység - noha vaksi 
szemünk nem lát előre messzire, de a jót reméljük, szemben a nihilizmussal. A krízis igazi 
veszélye, hogy a semmibe zuhan az ember. Élő reménységünk van. Ezért Hamvas Bélával 
együtt nem tartom az Ember drámáját befejezettnek, s vallom, hogy a „szimpatikus" együttérző 
Isten (Zsid. 4,15) nem hagy el. Az utolsó szó az övé. 
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Az Ószövetség népe estétől számította a napot, amikor leszállt az este, amikor a Hajnal
csillag megjelent, s várta a hajnalt, „mint az őrök a reggelt". Az Újszövetség népe Húsvét haj
nalát ünnepelte, s átélte: Valaki legyőzte a sötétséget, Ő az igazi Sol invictus, a Christus Victor, 
a győzhetetlen Nap, a győztes Krisztus. 

ÁPRILY LAJOS 

Nostalgia 

Idegenül ver itt a szívem, 
sok itt a zaj, sok a sugár. 
Nagyon szeretnék visszamenni: 
a hallgatás barlangja vár. 

Magányom sziklaboltozatja, 
sötét, sok esztendős tanyám, 
ahol a vérem dobbanását 
tanultam csendben hallanám. 

Barlangtüzem ki nem világít, 
fájdalmam szirtbe zárt titok. 
Panaszaim sötétbe dermedt, 
alaktalan stalagmitok. 

S a mély néha megmorajlik, 
hallgatom: künn a szél szalad -
s a sorsom szent búvópatakja 
tompán zuhog a föld alatt. 

Aprily Lajos költő első verseskötete, a „Falusi elégia" 34 éves korában, 1921-ben jelent meg, 
az „Esti párbeszéd" 1923-ban. Ebben található a fenti vers. 




