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Az öt (plusz egy) géniusz

Ha arra az egyszerű kérdésre sem tudunk válaszolni kétszáz év óta (mondhatnánk
kétezret is), hogy "mi a magyar?", kezdhetünk-e egyáltalán valamit egy olyan fölfogás
sal, elmélettel, elgondolással, amely egyszerre öt, ötfelé gyökerező magyarságról be
szél, bizonyítást nem kívánó és ellenbizonyítékokat kizáró szenvedéllyel? "Fölfogás"
helyett "vízió"-t kell mondanunk, melynek stiláris különössége az, hogy egy meröben
metaiizikus látványt (gondolati szerkesztményt) közmegegyezéses szavakkal és az
ezekből szött mondatokkal ír le. Ily módon tehát a szó és a mondat jelentése kettős,

minden ítélet egyszerre állítás és szimbólum. Ha azt olvasom: bor, Kemenesalja, fény,
család, üdvösség, város, melankólia, egyén, cigányzene, népvándorlás, kshatyrya, poli
tika - egyszerre kell tudatosítanom magamban egy földrajzi, esztétikai, fizikai, kuli
náris, pszichológiai stb. tényt és azt, hogy aszó benső elhangzásának pillanatában a
transzcendenciával kerültem kapcsolatba. Ha akarom persze és vállalom. Mert Ham
vas Béla csak így olvasható. A látomás nem kíván bizonyítékot és nem túr el garan
ciát. Zengő kábulat - így tudnám jelezni (és nem megfogalmazni) azt az élményt, amit
Hamvas Béla iratai keltenek bennem. Legyen az egy könyvkritika, egy tájkép rajzola
ta, szóljon a kései művek melankóliájáról, az orfikus hagyományról, Hamlet vagy
Rómeó nyelvéről, a futballról, a gyümölcsevés rítusáról, az utazó Kierkegaardról. a
XX. század kríziséröl vagy bármi másról. Jól tudom, az eddig mondottak nem elégítik
ki még egy kevésbé igényes nyelvfilozófiai traktátus kívánalmait sem, pedig a tárgy 
mi más is lehetne? - a lét, a nyelv és a kettőt "egybekapcsoló" filozofikum, létszemlé
let. A tárgy azonban mégis más: az a csábítás, sziréni hang és örvényes kelepce, ami a
számomra Hamvas Béla és összes múveí, Azaz a tárgy mindig én vagyok. Tartózkodni
igyekezzék bár valaki következetesen - mint e sorok írója - értekező szövegben az
egyes szám első személyü igealak használatától (a többes elsőről nem is beszélve!),
Hamvasról szólva az ízlésnek ez az ukáza betarthatatlan. S ez már tünete a Hamvas
hatásnak: ebben már szellemiségének mágiája munkál. Minden sora csak hozzám (és
Hozzád és mindannyiunkhoz) szól. Olyan XX. századi vonás ez, amely csak az archai
kus iratokkal, mediterrán és keleti rituális és beavató fragmentumokkal rokonítható
meg az európai múlt itt-ott felfénylő misztikusainak halálosan pontos dadogásával. A
túlracionalizált kor egy gyenge és gyöngéd billentésre vagy egy apokaliptikus kard
suhintásra könnyedén átfordulhat önnön ellentétébe: a megismerő szenvedélyből a
hívő akaratba. Hamvas Béla egzisztenciája - ahogy még ők mondták: exisztenciája 
most, 1986-ban ezért olyan végzetesen kettős. Végérvényesen nincs és szenvedélye
sebben élő, rnínt amikor testi valójában itt bolyongott e földi téreken, belévetve a lét
esetlegességeibe, Isten és a szó közé, itt: az öt géniusz köreiben. Minden iratának ol
vasása végletes és végzetes próba. Nem enged magáról beszélni, csak arról, amiről ő
szél vagy akar szólni. S arról is csak úgy, ha teljes egzisztenciánkkal fordulunk felé.
Csak a kritikai, csak - amire oly büszkék vagyunk - az "önálló" és önáltató ítélőerő:

kevés. Vagy eldobom, vagy befelé hallgatásinn arra a zengő kábulatra, ami összefogja
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Hamvas rengeteg mondatát, s amivé e rengeteg mondat ködösül bennem. Ő maga is
azt a tudományos múvet méltányolta igazán, amely "exisztenciális": "a szubjektivitás
már nem az a bűn, ami régebben volt, hiszen az úgynevezett tudományos tárgyilagos
ság nem más, mint a líraiságnak egy különös kollektív válfaja. A líra nem önkény és
nem szeszély és nem torzítás, hanem az átélö ember személyes garanciájának nyo
ma" - írja a harmincas évek végén. S ha eldoborn, se tettem semmit. Hamvas még
egy ilyen radikális kritikai gesztus alól és elől is ki tudja vonni magát. Valahol azt
írja, hogy elég, ha a mü megszületett légyen. Utána rögtön elpusztulhat, eltünhet,
mégis van. Magát is megfogalmazta ezzel halála elött vagy negyed évszázaddal. S mind
ez azért lehetséges, mert ez a végletesen alanyi, a megismerést nyíltan az intuícióra
bízó, mágikus gondolkodó éppen a szubjektivitást tartotta az egyetlen panaceának a
talmi személyesség. a gőgös individuum megszüntetésére. Szinte á llítani merném,
hogy kiadatlan múveí éppoly jelenvalóak, mint amelyek így vagy úgy, ekkor vagy
akkor nyomdafestékhez jutottak.

A pesti egyetem bölcsészkarán - ahol tanítok - tavaly Hamvas-szernináriumot tar
tottunk. Sokan jöttek össze erre az esti órára, nyílt, kritikus, müvelt emberek. Min
den - kezdeti - erőfeszítésünk, racionális és pedagógiai igényünk és szándékunk el
lenére ezek az összejövetelek sok mindenre emlékeztettek, csak oktatási és okulási
fórumra nem. Hosszas hallgatások voltak itt, amit néha megtört egy-egy bizonytalan
megjegyzés stílusról, asztrológiáról, zenetörténet ről, képzömúvészetröl, hitről és
vallásról, történelemről, polítikáról és botanikáról. S ez így ment heteken, hónapo
kon át. Ültünk mélázva, befelé fordított tekintettel, egy-egy Hamvas-irat témáján
tűnödve. S ez a helyzet - bármily irritáló is lehetett alkalmanként - talán így volt
természetes. Ha valaki kísérletet tett egy racionális mondat megszerkesztésére, egy
kritikai ítéletre vagy akár egy tárgyias megjegyzésre, nem jött rá visszhang. Mintha
kicsit illetlennek érezték volna a többiek.

Nem akarom ezt a képet mitizáini vagy a helyzetet regényesíteni. De egy biztos. A
kusza, gyakran erőszakos és még gyakrabban hamisnak vagy használhatatlannak bi
zonyuló vílágmagyarázatok közepette, a rossz alternatívák és kétes modus vivendik
árnyékában erősnek és erősödőnek látszik az igény az ezoterikusabb, spirituálisabb
létmagyarázatokra. S Hamvas Béla ehhez kitúnö, kor-szerű médium, iratai a legne
mesebb meditációs támpontok. A tavaly megjelent Karnevál néma helyfoglalása a ma
gyar szellemiségben jó példa erre. Nem volt elég egy év arra, hogy a racionalista kri
tika akár csak a külsö köreit is bejárja. Az olyan kommentárok vittek csak közelebb
hozzá, mint Czakó Gáboré a veszprémi Visszhang 1985. novemberi számában vagy
Hoványi Jánosé, amit a Vigilia idei januári száma közölt. Közelítésmódjukat címük is
jelzi: A Mester szinre lép, Elmélkedés a Karneválról - olajfás kerettel. Ám ezek fő ér
telme is az volt, hogy szerzöíket önmagukhoz vitte közelebb.

Megjelent Az öt géniusz. Futó belelapozás után kipattan a hirtelen minősítés: nem
zetkarakterológiai tanulmány. De tüzetesen végigolvasva .; az indulati elemeken túl
alig találok olyan részleteket, olyan kategóriákat, amelyek közösek. azonosak vagy
hasonlóak a magyar sorskérdéseket eddig taglaló munkákkal. Kölcseyvel. Széchenyi
vel, Kernénnyel. Adyval. Babitscsal, Németh Lászlóval, Karácsony Sándorral, a Szek
fü szerkesztette Mi a magyar? címü kötet szerzöivel, Bibóval. Illyéssel. Ez a könyv
csak Hamvas Béla rnűveihez kapcsolódik. Oda is csak ama véletlen folytán, hogy
ugyanaz az ember, ugyanaz a személyessége ellen törekvő esendő szubjektum vetette
papírra őket. De ez a könyv mégis rninden szavával kapcsolódik a magyarsághoz és
az emberi létezéshez, a boldogsághoz és a szeretethez, a kultúrához és a történelem
hez, Hozzád (hozzám) és Istenhez. Mondjuk most azt, hogy "vagy - vagy"? Vagy Ham
vas Béla magánteológiája - ezúttal - nemzetkarakterológiai jelmezben, az ebből

adódó program - és a Széchenyié, a Bibóé, a többieké?
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Mielőtt kimondanám a választ (az én feleletemet), hadd lépjek kissé hátrébb. Ham
vas Béla gondolatvilágát többen próbálták rekonstruálni. Volt, aki pusztán tudomá
nyos kíváncsiságból, a másik hatásának titkát óhajtván kideríteni, akadt, aki azért,
hogy kártékonyságát leleplezze. Valljuk be, ez a rekonstrukcíé nem is túl nehéz fel
adat egyetlen szikárabb lelkületü filozófiatörténész vagy ideológiai perzekutor szá·
mára sem. Adott számos kategória - egzisztencializmus, misztika, hermeneutika, ir
racíonalízmus aus Kelet stb. -, felhasználható egy csomó orientáló név - Nietzsche,
Bergyajev.1aspers, Böhme, Kierkegaard, Spengler, Guénon stb. Csak mutatós kom
pozícióba kell rendezni őket a célnak megfelelöen, esetleg közben erősen fülelve a
kor "uralkodó eszméire", A homályos pontokat tetszetősenki lehet tölteni akár élet
rajzi adatokkal, akár stílus- vagy múelemzéssel, Kellenek ezek az értelmezések, szük·
ség,van mínél, több ilyen megközelítésre is. Ha másért nem: Hamvas folyamatos je
lenlétének bizonyítékául. De félre az iróniával. Az öt géniuszt közlő kéJtet egyik nagy.
talán legfőbb érdeme éppen a szaktudományos installáció. Mert ha a lényeg nem is
ez, addig érdemben aligha tünődhetiink el Hamvas ideálvilágán, amíg az alapvető

tényeket nem ismerjük. Az Eutópai Protestáns Szabadegyetem - amelynek már eddig
is oly jelentős tudományos korpuszokat köszönhettünk - ezzel a kiadvánnyal megve
tette az alapját mínden jövendő Hamvas-olvasatnak. Balta Bálint bevezetője, Hanák
Tibo.x: lebilincselő felkészültségii kalauza Hamvas gondolatvilág~oz,az első életrajzi
vázlat Hamvasról Mattheusz János tollából, és - mindenek fölött - a könyv végén ol
vasható bibliográfia Hamvas Béla megjelent írásairól - elsörendü és nélkülözhe~et·

len forrás, Most már csak a beláthatatlan méretü és mélységi1 hagyaték kiadása és a
Hamvasr61 írott múvek könyvészeti feltárása van hátra. Mert bár idéztem Hamvas
nézetét arról, hogy elég, ha a mü megszületik - azért ha nem pusztult el. olvashassuk
csak minél többen.

Miért nem autentikusak a szaktudományos megközelitések? Indoklás helyett for
duljunk egy hasonlathoz, s a hasonlatért magához Hamvas Bélához. Hamvas.számára
lehetetlen }lolt egyetl~n múbenmegfogalmazní életmüve mondanivalójának esszen
ci~t Számára - míndenkí számára - az abszolútum csak megközelíthető. Minden
valóságelem csakmint meditációs objektum, minden szó csak miIit metafora funk
cionálhataz abszol~sumközelében. Hamvas életmüvéneJi;egyik nagyszeríi tulajdon
sága, h,ogy nem. szünt meg soha ösvényeket nyitni ahhoz, ami elmondhatatlan,' mert
elérhetetlen. Teljes hallgatás, amely, .belsö beszédet leplezi, vagy szóáradat, a tárgyi
valóság f'egényes - romantikus- bekebelezése, amiben a szív csöndje kér szöt, Ham
vas Béla az utóbbi altemativa·mellett döntött. Nem érzett ellentmondast abban, ha
egyszerre és egyként nyitott Isten és." világ fel~. Ahogy a magamondanivalójához
csak közelíthetett apoéte sacer kénys~rűmaszkjában, úgy mi is csak közelithetünk
az ő irataihoz. Botladozva, bizonytalanul, szüntelen magunkra figyelve kell tapogat
nunk lábunkkal azokat az ösvényeket, amiket ő nyitott meg. Ha nem a teljes neglí
gálás mellett döntünk. KQztesmegold~ - úgy tetszik - nincs. S még valami. 'Igényünk
a valószeríiség, a pontosság, mániánk az epikai hitel. Manapság, Jillgha akad ugyan
ember, aki Hamvas munk3inak tárgyi hitelét vizsgálva olyan irdatlan méretú és tí
pusú müveltséget mozgósíthatna, mint maga a szerz{j,mégis olykor észreveszünk va
lami apróbb hibát, nyelvi laPSZU$t, fordítási gyarlós4got, pontatlan idézetet, túlfe5ZÍ
tett paradoxont írásaib;\n. IlyenkQr .jobb, ha nem válunk dölyfössé. Nem ez. a tét.
Futó ~nijltt41.élve:ha Esterházy Péter. ,vendégszöyeg kollázsainak forrásai közül
azonosítanitHd-unk néhányflt. ~ppúgy nem, tromfoltuk őt le, ahógy d se minket, ellen
kező esetben, Vagy 1i,il:a liamvas Béla s.vaiv~:"nem a hibátlanság az, amire ma igé-
nyünkv.an, hanem az intenzió." .' ., _,

Az öt géniuszt olvasva és újraolvasva, Hamvas gondolkQddsdnakérrJlciségén,tÜDŐ
döm. A paradoxon - újra leírva - .ez: egyetlen tQmája volt 1,llÍndössze,4e míndent al-
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kalmasnak talált arra, hogy erről - Róla? - beszéljen. Ha látott egy különös fát, ha
Beethoven öregkori kvartettjeit hallgatta, ha elmélyedt az újabb matematikában, ha
epret evett vagy gyomlált, ha regényalakjainak sorsán vagy rejtelmes orfikus szövege
ken tűnődött, ha perui vázák vonalrendjét szemlélte, Úgy tűnik, hogy népe története,
nemzete sorskérdéset. az itthon értékei hasonló tárgyak a többi között. Sokak számára
irritáló, elidegenítö lehet ez a felfogás. Gondoljunk' a Karneválra ismét. Ebben a re
gényben majdnem teljesen érdektelen tény az, hogy a cselekmény egy része -svélhe
töen -' Magyarországon játszódik, hogy a szereplök némelyike magyaros arcot visel
maszkként, hogy alkalmilag magyarul szólal meg. Kis nép vagyunk, s mint a többi ha
sonló nagyságrendű populáció, nemzetébe zárt és zárkózó. Számunkra minden ka
tasztrófa nemzeti katasztrófaként hordozhat csak jelentést, a történelemböl semmi
más nem fontos, csupán az, ami a mi sorsunkat könnyíti (olykor) vagy nehezíti (álta
lában). Hamvas, amikor avilágkultúrához fordul illusztrációért, nem említ magyar
neveket. Amikor egyik legszebb dolgozatában a kései művek melankóHáját jellemzi,
beszél Szophoklészröl és Shakespeare-ről, Michelangelóról és Beethovenröl. Arany
Őszikéi nem jutnak' eszébe: A híres Száz könyvbe fölvett művek között - ez a munkája
is olvasható ebben a kötetben - akad mexíköi, norvég, egyiptomi, finn, perui, de
magyar nem.

Az öt géniusz egyfelől megerősíti, másfelől oldja ezt a benyomást. Elolvasása azért
is jó lecke valamennyiünk számára, mert bizonyságok.sorát tárja elénk írója: a nem
zet ügyei csak nemzetfölötti ideálok felő] értelmezhetők.Magyar szorongásaink a ci
vilizált és a civilizációtól szorongó ember .szenvedései, Különösebbek, számunkra
megszokottabbak és szebbek itt a színek, a nagy nemzetek történelmi sorsvonalához
képest több a verem és több a felszárnyaltató lehetőség. Sőt - továbbmenve: mivel
sorra-rendre bebizonyosodtak a konkrét történelmi körülményeket latolgató nemzet
mentö-tervek.hibái, és kudarcba fúltaka józanprognózisok, míntha a mi időnk haj
lanék arra, hogy Németh László, Bibó és az előbb felsorolt többiek munkáiból a fan
tazmagóriának látszó elemeket, az ideálokat, a nemzet morális megerősítésétcélzó ál
mokat az eddiginél komolyabban vegye. Az ábrándokat, az igéző utópiákat, a víziót. A
ráolvasást (a szó mint medicina), a próféciát (hátha testté lesz az ige?).· Egy ilyen
"Hamvas felőli" Kemény-, Ady- stb-olvasat, mintha erőtlenítené a "vagy-vagy"
imperatívuszát.

További megfontolásra int azonban maga a tárgy is. Az öt géniusz elemi világa.
Végig a magyar tájon járunk, amíg ezt a könyvet olvassuk, hol az.ideákra pillantva,
hol a földre vetve tekintetünket. Hamvas ismeri és szereti ezt a tájat. S a mű indulati
hullámzása, az ódától az-átokhoz leszálló, majd a tragikumtól a reményig ívelő hullá
mai jellegzetes.megvar rapszádiává formálják művét. Az a kapkodó levegővételfogal
maz itt a legfontosabb helyeken, amit oly jól-ismerünk Wesselényiirataiból,Kemény
regényeiböl, a Buda halálából, Ady lírájából, Illyés Egy .mcndatabél,

S fölhozhatunk még egy érvet annak a benyomásnak az igazolására vagy legalább
illusztrálására, hogy Hamvas Béla gondolatvilágában a nemzeti sorskérdések fonto
sabb metafizikus elemek, mint - mondjuk- aZ."inka kövek" 'vagy a "virágszedés lé
lektana", vagy akár "a magány szociológiája", Hamvas publikált müveiböl szép szám
mal gyűjthetünk ki idevágó adalékot. Persze ez a rekonstrukció már hamisítás, hiszen
számos-rnás-u.tematíka" szálait is kigombolyíthatnánk. Mindenesetre indulása óta,
sör első megjelent írásától kezdve folyamatosnak mondható az érdeklődése a-magyar
sorskérdések vagy azok egyik-másik szellemi vetülete (főleg az irodalmi) iránt Ezek
az iratok jórészt nemcsak egy téma alkalmi emlegetései: számos olyan axiomatikus
mondat fogalmazódik meg bennük; amely majd itt, Az öt géniuszban fog » végső? ~

helyére kerülni. A Szerb Antal-féle irodalomtörténetről írva például pontosan és lebi
lincselő elfogulatlansággal tisztázza azt, hogy miért nem lehet magyar irodalomtörté-
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netről beszélni. (Jelesül azért, mert hiányzik az egységes szellemiség és így a valódi
"történet" lehetösége.) Prohászka Lajos Vándor és bujdosóját méltatva egy ilyen lát
ványos - breviáriumba illő - mondat leírásától sem tartózkodik: "A magyar sorsról
való tudás a mai napig észrevétlenül nőtt azzá, ami: szellemi életünk legfontosabb
tényezőjévé,és a magyar földön élő szellemnek elsősorban és mindig ezt és csakis ezt
a kérdést kellett tisztáznia." Ebben a cikkben bukkanunk erre az összegező és a két
évtizeddel későbbi kifejtést előlegező mondatra: "A magyar sors, életforma, magatar
tás nem azért sötét és nehéz, mert tragikus, mert hiszen minden sors az; hanem azért,
mert magyar földön az élet sohasem teljesedett klasszikává, még legnagyobb korsza
kaiban, legnagyobb alkotásaiban és legnagyobb egyéniségeiben sem." Talán véletle
nül került mindkét mondatba a Föld szó, mindenesetre ez fog majd továbbmetafo
rizálódni Az öt géniusz lokális fogalmában, a helyben. (Két géniuszról már a háború
alatt is közölt egy esszét.) Hasonló mentalitásjellemzőket írhatnánk ki a Németh
László Kisebbség círnű munkájával vitázó írásából is és még sok más helyről. Ha nem
is korrekt vagy szakszerű (Hamvas Béla-i értelemben!) ilyen kiragadott citátumokból
ítéletet elvonni, megfeledkezni róluk éppúgy nem volna helyes Az öt géniusz tanul
mányozásakor.

Hamvas írói nyelve ebben a művében is az az egyetlen nyelv, amellyel a transz
cendencia megközelíthető:az intuíció nyelve, a metaforák nyelve. Mégsem az angya
lok nyelve ez. Telítve honi. ízekkel, a magyar tájak képeivel. a magyar múlt szövegen
túlsugárzó neveivel. A nyelven most ne csak a szavak elrendezésének módját értsük,
hanem a kompozíciót is. Aki sok Hamvas-iratot olvasott, annak nem kell bizonyítani,
hogy milyen mestere volt ő a szerkesztésnek. Szinte minden esszéjében újrateremtet
te a belső formát, mindig a koncepcióhoz a kompozíciót. Aligha merészség tehát azt
állítani, hogy Az öt géniusz szerkezete nem a véletlen műve, hogy különös, célratörő

kanyargása ne hordozna értelmet. (Többször átfogalmazta ezt a munkáját, míg ez a
szöveg 1959-ben véglegesült. Itt-ott azonban másolási hibákra gyanakodhatunk.) 24
fejezetböl, 24 jórészt önmagában is megálló, kerekded esszéból áll ez a 100 oldalas
könyv; a fejezeteket írójuk nem sorszámozta és címmel sem látta el. A világosabb be
széd érdekében talán nem lesz haszontalan, ha ezt a szakaszolást és címkézést elvé
gezzük. Hiszen - tudjuk - mindennemű leírás már átírás is: jellemzés és interpre
táció.

Az l-S. szakasz a magyarországi géniuszokat veszi számba és jellemzi. Természete
sen a történelmi Magyarországot tagolja Hamvas a maga elvei és intuíciója szerint.
Minden eddigitől eltérő fölosztás ez (Délnyugat, Nyugat, Észak, Alföld, Erdély), kűlö

nösen ha tekintetbe vesszük e lokális géniuszok határait, átmeneteit, váratlan fölbuk
kanásaikat egészen távoli régiókban. A 6. szakasz vázolja föl a géniuszok szövevényét,
egymásba mozdulását. A 7. a nemzeti karakterre utaló ételek és italok bemutatása. A
8.-ban eltávolodunk a hazai tájaktól. ízektől és karaktervonásoktól. Ez a rövid vázlat
Hamvas Béla szociológiai alapelveit összegezi, mondja el újra, amely négy kasztra
osztja a társadalmat. A szolgáló, a tápláló, a harcos-kormányzó és a szellemi kasztra.
Talán mondani sem kellene: fölfogásában ez a tagoltság nem a végzetes alá- és fölé
rendeltség képe; négy archetípusról van szó, négy egyenrangú önmegvalósítási lehe
tőség geometrikus alakzata ez; alkotóelemeik kölcsönösen feltételezik egymást, s ha
csak egy is hiányzik, valamennyi létező elveszti önérvényét, s a társadalom válságba
jutottnak tekintendő. Együttes meglétük és strukturáltságuk garantálhatja csak a
személyes és közösségi létet, az ideális munkamegosztást és harmóniát, mindennemű
materiális és spirituális színtéren. A 9. fejezet a bevezetőben olvasottakat tágítja és
pontosítja: Európa géniuszait veszi sorba. A 10-11. újra elvontabb kérdésről, a nép és
a nyelv, illetve a nép és a hely viszonyáról ír. A 12. fejezetben - a műfelének legvégén
- áll az emberi történet summázatos képe: szomorú üdvtörténeti tabló. Erre rímel -
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összekapcsolva az elmondottakat és kikerekítve a könyv centrumát - a 13. szakasz: a
magyarság karakterológiai képe - mint az öt géniusz rendszere, azaz pontosabban: az
egység hiánya. A 14. darab ezt a hol indázónak, hol célratörönek. hol körkörösen
mozgónak látszó szerkezetet egy újabb sávval tágítja: a kollektív psziché érveivel és
frazeológiájával. Az "objektív psziché" őstípusaitösszekapcsolja a helyi géniuszok jel
lemzöivel. A 15. fejezet újabb tágítás, vissza- és előrelépés: a magyar történelem Ham
vas Béla-féle esszenciáját kapjuk itt, ami nem más, mint a géniuszok adta lehetőségek

fel nem ismerése: szüntelen tévelygés, merö csonkaság minden történelmi szakasz.
Nem aknáztuk ki bűnös közönnyel, amit a tájban inkarnálódó erők felkínáltak. A
16-17. szakaszban jutunk el a végső pontig e múvön belüli nagyobb egység kereté
ben: az egyszerre metafizikus és históriailag igazolható egységhiányból következik a
permanens nemzeti - üdvtörténeti és önazonossági - válság. A fel nem ismert géniu
szok rontó démonokként tépnek bele történelmünk húrjaiba. A 18. szakasz két ko
rábbi szempontot kapcsol össze: most konkretizálja kasztelméletét történelmünk és
jelenünk terepviszonyai között. Megkülönböztetett hely jut - 19. - egy újabb érzéki
elemnek. Belső rím ez is. Míg jóval előbb az ételekről és az italokról beszélt a legma
gasabb rendű - testet és szellemet egyaránt gazdagítani kívánó - ínyencség himnikus
hangzataival. most a cigányzenéről ír mint a nemzeti romlottság jelképes ízlés-in
fernójáról - megdöbbentő változatossággal és választékossággal kezeive a magyar
nyelv ideillő szó- és képzetkincsét. ("Az, hogy ki milyen zenével öblíti a lelkét, eldönt
heti a civilizatórikus hovatartozását" - véli így a hasonlóan kényes ízlésű pályatárs,
Németh László is.) A 20. fejezet ismét egy elmélyítő elemmel és összekapcsoló motí
vummal szolgál. A magyarság és Európa viszonyáról beszél. Magyarország helyéről 
mmdenféle értelemben - Kelet és Nyugat között, A 21. fejezet tárgya a nyelv, a 22.-é 
újabb summázat - a szellemi kaszt örök hiánya Magyarországon és fokozatos eltüné
se Európában, Európából. A 23. szakasz a végső kép: a világválság és Magyarország, a
világkrízis magyar színei. (A befejező lapok arról tudósítanak, hogy mely szerzök
segítették hozzá Hamvas Bélát gondolatai kiformálásához. Az itthoniak száma el
enyésző, de a külföldieké sem magas ...)

A legszívesebben itt tenném ki a végső pontot. (Alkalmilag persze, hiszen egy ef
fajta fejtegetés és eszmemenet igazából soha nem záródik le.) Ez a vallam be - tuda
tosan (ha csak hangsúlyaiban is) már magyarázó és minösítö tartalomfelmondás és a
- szintén - szándékosan irányzatos korábbi idézetek talán meghúzták a személyes re
cepcióhoz szükséges kutatóárkokat Hamvas Bélának a magyarságról vallott nézet
rendszerében. Néhány meditatív, kérdőjeles mondatot azonban még megkíván a
tárgy illemtana: a bizonytalan, de személyes ítélet nyomatékait.

Imponálónak tartom - és egyben fontos igazságpróbának is -, hogy Hamvas Béla a
maga világkrízis-érzetét és -elméletét konkretizálni és bizonyítani tudta a magyar táj
kulisszái között és a magyar história szellemtörténeti ábráján. Ha figyelembe veszem
az általa fölhozott számos - elszórtan említett - kivételt és megszorítást, talán okkal
vélem, hogy magyar géniuszai akkor igazán meggyőzőek, ha társadalomlélektani és
mentalitási típusokként szemléljük őket, s nem annyira akkor, ha topográfiai látvány
ként. Noha látványleírásai gyönyörűek és érzékletesen találóak. (Eme lapok felől

nézve tudatos írói elhatározásnak minösíthetö a Karnevállátványbeli szegénysége: a
kép itt, úgy látszik, okkal oldódott fel a szóban, a beszédben.) A pannon kúria és
méhes ábrándja, a fényt és zenét őrző bokrok megelevenedő ízei, a tiszta szobák ri
tuális magánya, a nyugati urbanitás meleg képei, az északi tájak melankolikus flórája,
az orosz zenét és táncot létrehívó és értelmét sugalló sztyepp, az erdélyi családiasság
és elzárkózottság bizantin titkai, szépségei és borzalmai - ezek (s még oly sok) a ma
gyar szépliteratúrának is legjava lapjai közé tartoznak.
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De hát - ha vannak, ha nincsenek - ilyenek-e ezek a géniuszok? A magam hasznára.
s mint kiderült: örömére. itt-ott elvégeztem a "behelyettesítést". Mint egy algebra
példába az ismert mennyiségi elemet, úgy állítottam be egy-egy magyar klasszikust a
Hamvas-féle kulisszák közé: visszagyökeresednek-e? Pázmányt, Keményt, Aranyt,
Mikszáthot, Babitsot néztem meg pár kismestert, s az eredmény meglepő érzékletes
séggel és megütően magas percentben igazolta ennek a víziónak "tárgyi" - költői 
hitelességét. Továbbá: elvileg sem hiszem. hogy óvást szabadna emelnünk egy olyan
fölfogás ellen, mely szerint egy-egy alkotó vagy egy-egy történelmi szakasz ontológiai
érvényességét a minél több elemű és minél szerkesztettebb, hierarchizáltabb össze
tettség adja. Minél több géniusz (vagy megzabolázott démon) egyidejű jelenléte.
Hamvasnál az egyetlen Jókai az, aki mind az öt géniusz terepén otthonos volt, s aki
nek müvészetében mind az öt géniusz (a maguk démoni alakváltozatában is) otthon
ra lelt. Tárgyi közvetlenségében is igaz fölfogás ez, s még az iró abszolút olvasható
ság a - a teljes magyar nyelvterületen - is indokolható vele. Minösítö elemként azon
ban aligha tartható meggyőzőnek. (Ahogy nemzetkarakterológiai szempontból is egé
szen másként vélekedem Aranyról vagy Adyról. vagy Jásziról. mint Hamvas Béla a
harmincas években.) Ámha - további ellenpróbaként - megnézem a Száz könyvben
kiemeIt klasszikus némelyikét: Böhme vagy Ibsen, Wordsworth vagy Thoreau, Höl
derlin vagy Mallarmé is aligha magyarázható több géniusz szellemi eredőjeként.

A horizontális képet, amit Hamvas rajzol e múvében, tehát és mindazonáltal na
gyon termékenyítö eszmének tartom. Hasonlóan a vertikális metszethez - a magyar
történelem, sorstörténet, válsághistória Hamvas Béla-féle rekonstrukciójához. Bár ez
elnagyoltabb és kevésbé érzéki, mint az előbbi, nem fogja elég szisztematikusan össze
a fázisokat a kasztszerü teljesség vagy teljességhiány rendjével. A történelmi gobelin t
szövö alapérzület itt is támadhatatlan. Tudjuk: a magyar társadalom soha nem volt
ideálisan egységes és erős, mint egy·egy nagy nemzet néhány történelmi pillanatra;
itt a társadalmi szerkezetben mindig ott ásítanak és ásítottak a betöltetlen szociális
és históriai funkciók (státusok és feladatok) üregei. Leírhatjuk ezt a képet számtalan
hagyományos historiográfiai módszerrel és végtelenül eltérő szóhasználattal - miért
ne írhatná le Hamvas Béla a maga tagadhatatlanul látható képeivel. minősithetné a
maga poétikus retorikájával? Ezzel a megengedő olvasással emez iratot még - horren
dum dictu - a materialista társadalomkritika is fölkeresheti némi munícióért.

Kihez is szól Hamvas könyve? Ki máshoz, mint ama szellemi kaszt képviselöihez. "a
magyar brahmanokhoz", akik szomorú egyedülvalóságukban is emlékezetes szép
példáit adták az emberi kiválóságnak, teljességigénynek a századok folyamán, de
akik réteggé, kaszttá, társadalmat, történelmet és nemzetet irányitó erövé soha nem
válhattak. Nemzeti történelmünket értelmezhetjük a katonai vagy a szolgáltató-pol
gári kaszt, vagy akaszt alatti tömeg szerepdiadalmainak sorozataként, eme szerep
túlzások. színi aránytalanságok kudarctörténeteként. A múltbeli tényeken és a hely
zetképen a szóhasználat mit sem változtat. Hogy az értelmiség elgondolható, de alig
ha megvalósuló uralma más irányt szabhatna-e a jövőnek. mint amit sejtünk és fé
lünk - erre csak halvány kérdőjelekkel, bizonytalan "három pontokkal" válaszolha
tunk. Hogy Hamvas Béla megkisérelte és megkísértette a majdnem lehetetlent (ha
csak önmagában, ha csak önkörében is - de azt teljesen kitöltve), azt tudjuk és mind
többen látjuk. Ebben Az öt géniuszt és a Száz könyvet magába foglaló kötetben az a
szellem hányja sziporkáit (noha soha nem akart káprázni és elkápráztatni), akit
Hamvas Béla néven kell hogy az utókor tisztelni megtanuljon. Bárhogy is vélekedjék
arról, amit mond. Azt a Hamvas Bélát, aki az anachoréták dölyfével és a fogalomalko
tók anonim szerénységével feszítette le sarkait az öt magyar géniusz tájain, s innen
figyelte rézzenetlenül a géniuszok munkálkodását és a démonok kavargását. hogy
tetten érje bennük a végső mozgató és reguláló Akaratot.
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