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Szalay László Pál 
 
Bibliai hatás Hamvas Béla munkásságában 
 
„Az embernek a mű iránt kötelessége van.”1 
 
Földre vetett szó 
 
 Alaktalan villanások a térben. A feketeség hálóját éles karmok mar-
cangolják. Függőleges sávokban foszladozik a teremtés nyomán a semmi. A 
mindenség láthatatlan hullámzása csillagport sodor. A cikázó erők a végtelen-
ség egy pontjában hatalmas kék csepp formájába rendezik az anyagot. A kék-
ség áttetszővé és légiessé válik, aztán a másik pillanatban már fekete törme-
lékként kavarog, majd pulzáló vörös színben játszik. „Separabis terram ab 
igne, subtile a spisso, suaviter, cum magno ingenio”2 Elválik a könnyű a ne-
héztől, a tűz a víztől, az anyag a lélektől, a szó a csendtől. A tér és idő repedé-
seiből kiszivárgó feszültség rezgéssé alakul. A szférák zenéjének első szimfóni-
áját a Teremtés hangjai teszik ki: Legyen!  Legyen. Legyen jó… 
  
Minden kor embere a hiteles szóért indul el a Lélek paripáin, amikor érzékeit a 
létezés csírájának kitapintására irányítja. A kezdet kezdete és az új teremtés 
között állva, azzal a bizonytalansággal küzdünk, amivel Izrael népe, amikor 
Mózest követve a tenger száraz medrébe lépett. A kijelentés oszlopai szilárdan 
állnak, úgy miként a vizet a keleti szél falként tartotta. Megborzongva tudato-
sul bennünk, idegeink furcsa játékot kezdenek velünk, amikor a lehetetlennel 
szembesülünk. Valóság ez? Megolvadhat a természet rendje egy szempillantás 
alatt? Rögzítheti az emberi szó a kimondhatatlant? Úttá válhat-e az, ami eleve 
elválasztásra született?   
 
Az autentikus, érvényes szóért az évszázadok folyamán kitartóan és rendíthe-
tetlenül hajoltak a papirusz, később a pergamen felé az ihletett személyiségek. 
Az íróalkalmatossággal a kézben egyensúlyozva a gondolat és a megvalósulás 
között, mi az, amire készen áll a világ, hogy a létezés ezen színterén is megje-
lenjen. A kreátor és lélekszabadító szó nagy távolságot tett meg, amíg hozzánk 
elért. A mennyei szózattal kezdődően, a szájhagyomány kusza ösvényein át-
vágva, az írásbeliségig eljutva, az Ige írott szavakká vált. A kijelentés (kinyilat-
kozás) könyv alakot öltött. A könyv álruhába bújt, polcokon várakozva elve-
gyült a többiek között. Nem lázadozott, csak várta az olvasóját. Türelmesen, 
hogy újra olyan szenvedély eméssze a betűit, melyben elválik egymástól a fény 
és a sötét, s az újjáteremtés művelete végbemegy. „Természetesen betűk van-
nak benne, melyeket papírra nyomtattak, de mégis – valaminek kell még len-

                                                 
1  Hamvas Béla: Patmosz II. 184. p. 
2  Hamvas Béla: Tabula smaragdina, 17. p. „Válaszd el a Tüzet a Földtől, a könnyűt a 

nehéztől, tudással, szenvedéllyel.” 
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nie benne, mert ha kinyitom…”3 Itt dől el minden, ha kinyitom… Így jutott el 
Hamvas Bélához is a Biblia, fellapozta. 
 
Könyvek vonzásában  
 
Hamvas életére figyelve a könyvekkel különös, változatos és intim viszonyt 
ápolt. Nem fejezhetem ki magam az ő esetében olyan egyszerűséggel, hogy 
szerette a könyveket. Ezzel a pozitív irányba mutató és érzelmi behatároltságú 
kifejezéssel csak elfedném azt a belsőséges kapcsolatot, ami szöveget és em-
bert az ő esetében összekötött. Hogy mennyire így volt, mi sem bizonyítja job-
ban, mint az a felfedezése, amit az Íróasztalkultúra c. esszéjében oszt meg 
velünk. „A nyugati embert meg kell tanítani arra, hogy nem én olvasom a 
könyvet, hanem a könyv olvas engem.”4 Igen, a jó könyv tükröt tart az olvasó, 
a közösség, a társadalom elé. Tehát ne gondoljuk, hogy csak az Önismereti 
olvasókönyvek szólnak rólunk.  
 
Popper Péter minden patetikus allűrt mellőzve mondja ki a 33 kedves könyvé-
ről írt munkájának címében: „Ők – én vagyok”. S megdöbbentő kapcsolatot 
mutatott fel a mai szubkultúrából, a regény eszmeiségéhez hasonlítva a hor-
rorfilmet. Az ártó lény, a félelmet és rettegést keltő szereplő eleinte valamilyen 
távoli galaxisból érkezett, aztán később földi lett és mutáns. Ahogy múlt az idő, 
végül a szórakozásunkat egy közeli családtag vagy barát zúzta szét fűrésszel 
vagy baltával. Legutolsó lépcsőként pedig rá kellett ébrednünk, hogy a szörny, 
a vétkek elkövetője és tragédiák kiváltója mi magunk vagyunk.5 Hamvas az 
Interview c. esszéjében az egzisztenciális válságról írva így fejezi ki magát: „A 
sötét pont még előbb van, még előbb…A válságcentrumot mindenki magában 
hordja…a sötét pont , az első hazugság bennem van.”6 
 
A felismerés, az önön belső mozgatók feltárása csak helyzetértékelést jelent, 
de semmiképp a megoldást. Viszont baljós árnyak figyelmeztetnek, hogy erre a 
pontra eljutni bizony a mai viszonyok között heroikus erőfeszítést kíván. Vá-
sárhelyi Szabó László így fogalmaz: „Európában le lehet érettségizni bármely 
szentírás, bármely fohász ismerete nélkül. Ehelyett matematikai képletek so-
kasága, a temérdek szinusz és koszinusz évekig zsong az egykori diákok fülé-
ben…Talán elég lett volna az olvasást, számolást és a könyvek szeretetét meg-
tanítani. Úgy tűnik, hogy az ember minden számára lényegeset az iskolát 
követően tanul meg.”7 Persze csak akkor, hogyha az élet erre engedményeket 
tesz. Hamvas is érzi, hogy amit életében megtudott, összegyűjtött kevésnek 
bizonyul a végső felismerések célba juttatásához. „Azokat az éveket, amelyeket 
eddig eltöltöttem, csupán legelső szomjas tájékozódásnak fogom fel. Egyebet 

                                                 
3  Ende, Michael: A végtelen történet, 16. p. 
4  Hamvas Béla: A babérligetkönyv, 137. p. 
5  Vö. Popper Péter: Ők – én vagyok, 7-10. p.  
6  Hamvas Béla: Patmosz I. 279. p. 
7  Vásárhelyi Szabó László: Disjecti Membra, 113. p. 
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nem is tehetek, hiszen az alap, a rendszer és az iskola hiányzik… Tanulónak 
tartom magam.” 8   
 
Hamvas szellemi területen végzett útkeresésének helyszíneit, életművét fag-
gatva lépten - nyomon felfedezhetjük. Azonban aki kedvet kap, és csatlakozni 
kíván Hamvas nagy ívű vállalkozásához - mely megvalósításának kezdetét kb. 
400 évi munka előzi meg -, vezérfonalra lel az alapozáshoz A száz könyv c. 
munkájában. Ebből a kinézetre kis, de szubsztanciájában páratlan füzetecské-
ben ismerhetjük fel az evangéliumi igazság megvalósulását: „Aki lámpást 
gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, 
hogy akik bemennek, lássák a világosságot.”9 
 
Könyveiben a bibliai hatást nem nagyítóval keresgéljük, mert szembeötlő, 
fajsúlyos és letagadhatatlan. Viszont a sok vallási behatás, olvasmány és fordí-
tás következtében annál nehezebb eldönteni, hogy bizonyos gondolatokkal hol 
szembesült korábban. Vajon melyik szentkönyv egyetemes igazságára vissz-
hangoztak a többiek kórusban? S persze néhol olyan benyomást is szerezhe-
tünk, mintha Hamvas saját szavai is valamiféle éteren túli rezgéssel bírnának. 
Itt eszünkbe juthat a különleges tehetségű Khalil Gibran: Próféta c. könyve is, 
ami kijelentésszerűen közli megállapításait.10  A hatalmas terjedelmű életműre 
tekintettel a következő oldalakon inkább csak néhány jellegzetességre szorít-
kozunk.  
 
Az életmű egymás után sorakozó köteteit pásztázva feltűnhet a transzcendens 
irányultság is a címválasztásokban. A Scientia sacra három kötete, a Tabula 
smaragdina, a Mágia szutra, a Patmosz két kötete, Hénoch apokalypsise és a 
Szarepta áthallásos címei nem félrevezetésül születtek. A Szarepta egy nem 
szokványos kommentár, amit szerzője „üdvtörténeti aktusnak szánt.”11 Ebben 
olvassa és értelmezi újra Szabó Lajossal és Tábor Bélával folytatott „csütörtöki 
beszélgetéseiket.” A cím mégis Illést juttatja eszünkbe, aki a szorongattatások 
idején oda menekült Isten vezetésével. Ahogyan Illés és az özvegyasszony egy-
másra voltak utalva - Illés az özvegyasszony lepényére, az asszony viszont 
Illésre, hogy egyetlen fiát feltámassza -, úgy kapaszkodtak össze Hamvas, Sza-
bó és Tábor.  
A Patmosz Hamvas prófétai attitűdjére utal, előhívva képzeletünk mezejéről a 
negyedik evangélistát, a szeretett tanítványt, Jánost. A száműzetését Tiszapal-
konyán Hamvas „látnoki erők szorításában töltötte”, aminek segítségével nagy 
összegző munkája elkészült. Egyesek A száz könyvben Jakob Böhméről írtakat 

                                                 
8  Hamvas Béla: Patmosz I. 295 – 296. p. 
9  Luk 8: 16 
10  Dzsibrán, Halíl; (*1883. dec. 6. Bserre, †1931. ápr. 11. New York): libanoni keresz-

tény [maronita] költő, író.  
Az ún. szír-amerikai emigráns (mahdzsar) iskola vezető alakja. Családjával 1895-
ben kivándorolt az USA-ba, majd visszatért, és iskoláit Bejrútban végezte (1897-99). 
Korai írásait a társadalmi kérdések közvetlen ábrázolása jellemzik. Később egyre in-
kább a miszticizmus hatja át műveit. (Magyar Nagylexikon) 

11  Hamvas Béla: Szarepta, 14. p. 
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sajátosan visszavetítik Hamvasra: „A szerző a tudását angyaloktól kapta, de 
nem közönséges, hanem arkangyaloktól, talán Mihálytól, a világ minden misz-
tériumának őrétől.”12 
A száz könyv a második világháború után megjelenő füzetsorozat első példá-
nya az Egyetemi Nyomda gondozásában jelent meg 1945-ben, Hamvas szer-
kesztésében. Faragó László tollából az első 5 füzet egyidőben történő kiadása 
után ilyen kritikát kapott: „jóval több üzleti vállalkozásnál: határozott útmuta-
tó, társadalomnevelő cselekedet.”13 
Akár József Attila stílusában is mondhatta volna, hogy: „Én egész népemet 
fogom/ nem középiskolás fokon/ taní -/ tani!” A száz könyv előszavában 
Hamvas így igazítja útba az olvasót: „E száz mű közül az egyiknek legalább 
mindig az éjjeliszekrényen kellene lennie, hogy az ember, ha nem is többet, 
elalvás előtt egyetlen szót elolvasson és az emberi lét igaz tartalmából legalább 
valamit az éj sötétségébe világításul magával vigyen.”14 
A Biblia sem hiányozhat egy ilyen életmentő válogatásból, azonban nem egy 
borítóval összefogott állapotban találunk rá, hanem kétfelé bontva. Júdea és a 
keresztyén hagyomány címszavak alatt lelkünkben eggyé válhatnak. Ótesta-
mentum: „Az Ótestamentumban egész földi létünk minden alapja együtt 
van.…a nagy Név könyve. Az emberiség sorsa a nagy szent neveken nyugszik.” 
Az Újszövetséget pedig a szív könyveként aposztrofálja, abban kell lennie 
minden szavának.15 
 
Hamvas másik, tájékozódás segítő vállalkozása 1946-ban jelent meg 
Anthologia humana címmel. Ebben a majd félezer oldalas könyvben egy szö-
veggyűjteményt nyújt az olvasónak, amiben – Hamvas szavaival élve – medi-
tációs objektumok találhatóak. Ezeknek a textusoknak az  a szerepük, hogy a 
figyelmünket, koncentrációnkat irányítsák. Az élet felszínén történő mozgástól 
a lét mélységei felé hív. „A könyv arra való, hogy az embert meggyőzze: életé-
nek erőit nem csak az érvényesülés, a megélhetés, a gazdagodás, a gyönyör-
szerzés külső szempontjai köré lehet csoportosítani, hanem belső középpont 
köré is.”16 Northrop Frye kanadai irodalomkritikus véleménye találkozik 
Hamvaséval, amikor így ír:  ,,Az irodalom az igazi meditáció technikája. Meg-
hív egy útra, amin végig mégy. Az utazás azonban nem ér véget akkor, amikor 
befogadtad a leírtakat, hanem folytatódik tovább a végtelenbe.’’17 Hamvasnál 
ez így hangzik:„A meditációs objektumok igazi erejüket csak évek múlva kez-
dik tudni kifejteni.”18  
 
Hamvas könyvek iránt táplált különleges érzésvilága és fantáziájának szárnya-
lása jól tetten érhető, Az imaginárius könyvek c. írásában. Szám szerint hat 
könyvet vesz vizsgálat alá és helyezi el abban az eszmei körben, ahová tartozó-

                                                 
12  Hamvas Béla: A száz könyv, 21. p. 
13  Darabos Pál: Egy életmű fiziognómiája II. 486. p. 
14  Hamvas Béla: A száz könyv, 3. p. 
15  I.m. 12, 20. p. 
16  Hamvas Béla: Anthologia humana, 19. p. 
17  Vö. Frye, Northrop: Az Ige hatalma, 133. p. 
18  Hamvas Béla: Anthologia humana, 19. p. 
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nak véli. Francia, angol és német szerzők, elméleti munkák, verses kötet és 
esszégyűjtemény, melyeket felvonultat sorba a szemünk előtt. Pontos szerzői 
név, kiadó, évszám, oldalszám. Minden a helyén, csak épp a könyvet nem ta-
láljuk egyetlen könyvkereskedés vagy antikvárium polcán sem. Imaginárius 
könyvek, amelyek csak az ajánlást, ismertetést író gondolatai között raktak 
fészket. A humor és a szabadság bajnoka, aki magát mulattatja az elszánt olva-
són, és arról értekezik, amihez éppen kedve szottyan.19 
 
Hamvasnak a könyvekhez való viszonyát gyökeresen megváltoztatja a II. vi-
lágháború. Élete tragédiája egyben szerencséje is, amikor házát bombatalálat 
éri. Saját élete romjain, elégett könyvtára és kéziratai között kerülhet sor a 
főnixmadár újraéledésére.20 Kemény Katalin mondja el, hogy a lakásuk romja-
ihoz vezető ösvényen haladva győzelmi örömben kiáltott fel: Az a mi edé-
nyünk! Erre Hamvas válasza az volt: Minek nekünk egy edény. Sokáig a köny-
vesboltokban egy-egy pótlásra, beszerzésre érdemes példány felett sem öntötte 
el Hamvast az a régi izgalom. Érzelemmentesen jelentette ki: minek nekünk 
egy könyv. Ekkor kezdődött szellemi életének a megvalósítási fázisa.21  
Vajda Endre visszaemlékezésében Hamvas mérhetetlen könyvszomjáról be-
szél. Az erős hatást gyakorló könyvekben lelte gyönyörűségét. Vallotta azt,   
amit Wolters a Stefan George - körről írt: „ A könyv legyen életmegváltoztató, 
legyen prófécia, legyen a törvény lefektetése.”22 
 
Az ihlet percei 
 
Hamvas a könyvek olvasása mellett az írásnak is komoly jelentőséget tulajdo-
nít: „Írni annyi, mint emberfölötti kapcsolatba lépni a Logosszal. A Logosz 
pedig a Teremtő Szó”.23 Ebből a megjegyzésből is láthatjuk, hogy a szavakkal 
történő bárminemű feladatot, alkotást a teremtés részének tekinti. Már Erzsé-
bet korában is komoly megfontolás tárgya, hogy a szent és világi ihletet ne 
válasszák el egymástól. George Puttenham 1580-ban közzétett írásában rokon 
vonásokat vél felfedezni Isten és a költő teremtő munkájában. Szerinte a poéta 
szó a „teremtőből” eredeztethető.24  Talán azt sejtették meg, hogy a mítoszok 
valami olyan ősi, időtlen információt hordoznak, ami minden korszak emberé-
re érvényes. A költők akarva akaratlanul ezeknek a mítoszoknak a nyelvi képet 
használták, sőt újraértelmezték őket.25 Hamvas, Gulyás Pállal egyetértésben az 
irodalom tanulmányozásáról inkább az ősolvasmányokra tenné át a hangsúlyt. 
Németh László pedig az új írógenerációt mítoszalkotásra szólítja fel: 26 „De 
honnan kapjuk meg azokat a pillanatnyi, holtponton átvivő ingereket, amelyek 
olyan efemerek s egy új művészi foganáshoz, terméshez annyira kellenek. Én 

                                                 
19  Vö. Hamvas Béla: Babérligetkönyv, 141 – 169. p. 
20  Vö. Miklóssy Endre: Hamvas Béla, 10. p. 
21  Vö. In memoriam Hamvas Béla, (Kemény Katalin) 111 – 112. p. 
22   In memoriam Hamvas Béla, (Vajda Endre) 264. p. 
23  Hamvas Béla: Babérligetkönyv, 138. p. 
24  Frye, Northrop: Az Ige hatalma, 84. p. 
25  I.m. 85. p. 
26  In memoriam Hamvas Béla, (Vajda Endre) 258 – 259. p. 
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úgy érzem, hogy épp ma ezek is a mítoszokban bujkálnak a legnagyobb bőség-
ben.”27 
 
Németh nyugatra és keletre tekintve az irodalmi életben a mítosz hatását ta-
pintja ki. Naturalizmus, intellektuális játékosság, realizmus? Nem. Sokkal 
inkább vissza a mítoszokhoz.28 Bolyki János a mítosz evangéliumban megjele-
nő interpretációjának vizsgálata során Ritoók Zsigmondra hivatkozva mondja: 
„…a görög tragédiák csekély kivételtől eltekintve mítoszokat interpretálnak”.29  
 Az ihlet keresése minden alkotó sajátja. Nincs meg nélküle, meddőnek 
érzi a létet, ha a múzsa elpártol tőle. Ennek érdekében sokan sokféle utat ke-
restek arra, hogy az alkotás, látomás percei aktivizálódjanak, megnyúljanak, 
előidézővé válhassanak. Schiller például rothadó almát szagolgatott, hogy 
felfokozott tudatállapotba kerüljön.  
 Akiknek ment az írás, azol is tisztában voltak vele, hogy különleges 
folyamatban vesznek részt, mondhatni eszközök egy másik hatalom kezében. 
Eliot az írás folyamatában, mint katalizátort tartotta számon magát, Blake 
versei titkáraként aposztrofálja saját szerepét az alkotásban. Montaigne pedig 
így vall: „Könyvem legalább annyira teremtett engem, mint én őt.”30 Hamvas-
hoz visszavezetve a gondolatsort, a már idézett Íróasztalkultúra esszéjéből 
hadd álljon őrt az ihlet felett: „Nem én írok a tollal, hanem a toll ír velem, nem 
én írok a papírra, hanem az ír reám.”31 
 
Szentkönyvek 
 
 Hamvas Kerényi Károllyal és a Sziget körrel való kapcsolatához kötő-
dik Az írás platonizmus c. munkája. Ebben olyan mércét állít fel, ami lesújtó a 
számunkra:„Az írás felbomló világban keletkezett, s azért mérték: a könyvsze-
gény idő életerős, gazdag és növekvő; a pusztuló időt elárasztja az írás.”32 Ko-
runkban a világon évente több mint egymillió különböző könyv jelenik meg. 
Hamvas a kelta papokat hozza fel példának, akik nem akarták engedni, hogy 
bölcsességüknek írásos nyoma legyen. Sőt még egymásnak sem tettek enged-
ményeket, mindent a tudatuk küszöbén kellett tartaniuk.33 
 
Most már talán jobban érthetjük, hogy miért időztünk annyit az ihletettség 
kérdésénél. Ki áll a szöveg mögött? Van- e hitelesítője az írásnak? Külső vagy 
belső „tényező” teszi mérvadóvá a szöveget? A mutatványt, a cirkuszi produk-
ciót meg kell különböztetni a műtől. „A mű az embert az élettől független kö-
vetkezetességbe emeli át, felsőbb szinten megfogalmazott létbe.”34 Hamvas 
szerint kevesen vannak, akik képesek voltak művet létrehozni. Ilyen volt Al-

                                                 
27  Németh László: A mítosz emlőin in: Sziget I-III – 1935-1939, 197. p. 
28  I.m. 197. p. 
29  Bolyki János: János evangéliuma a görög tragédiák tükrében, 95. p. 
30  Frye, Northrop: Az Ige hatalma, 116. p. 
31  Hamvas Béla: Babérligetkönyv, 137. p. 
32  Hamvas Béla: Az írás platonizmusa in: A nevezetes névtelen, 17. p. 
33  I.m. 14. p. 
34  Hamvas Béla: Patmosz II. 174. p. 
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bert Schweitzer és Tolsztoj. Természetesen az ő művük sem írásban valósult 
meg, hanem az életben. Tolsztoj írásban megjelent mutatványainak a tömeg 
tapsolt, elveit, életszemléletét kinevették.35  
  
 „Az abszolút mű a szentkönyvek (kinyilatkoztatás). Az elvilágiasodott 
művet nevezzük irodalomnak.”36 Northrop Frye a Bibliát próbálva meghatá-
rozni, így fogalmaz: irodalom és”még valami”. A „még valami”pedig a míto-
szon és a metaforán szüremlik át.37 Ebből számomra az derül ki, hogy nincs 
megfelelő eszközünk arra, amit a szentkönyvek el akarnak mondani. „A lét 
teljessége már nem az élő emberi személyben szólal meg, hanem a könyvben. 
A könyv őrzi a szakrális szubjektivitást; adja tovább a hagyományt. Az emberi 
ajkakon elnémult theosz logoszt mondja ki.”38 
 Esetleg alakíthatnánk úgy Hamvas gondolatát, hogy a szentkönyvek 
nem mondják ki, hanem őrzik a kijelentést, amíg nem jön valaki, hogy újra 
gondolja. Popper Péter Krishnamurti kifejezésével figyelmezteti a mai kor 
útkeresőit a szellemi múmiákra. Őt csak az eleven élet érdekli. Számára az 
élettelen betűk csupán mankók a bicegők, nyomorékok számára.39 Hamvas fel 
is teszi a kérdést, hogy nem ért- e véget a kanonizációval a keresztyénség ele-
ven korszaka?40 A nyelv dialektikus logosz lett. Nem megszólít, hanem tétele-
ket recitál. Itt a kinyilatkoztatásból kilépő, nyitott, az embert sorsában meg-
érintő szóra van szükség. Ez a szó, amit Jézus is használt, az egzisztenciális 
logosz. Ennek egyszerű fogalmi megfelelője az alétheia – igazság.41 
 
A szentkönyvek dinamizmusához hozzátartozik az írás újraolvasása. Nem 
fejeződik be a textus élete azzal, hogy megtalálta a helyét egy nagyobb egység 
részeként. A zsidó hagyományban így tartják számon az írott Tórát és a száj-
hagyományon keresztül hagyományozott Tórát: „A második az első meghosz-
szabbítása.”42 Ezzel a gondolattal el is jutottunk az előadás mottójának alkal-
mazásához. „Az embernek a mű iránt kötelessége van.”43 Kötelességünk a 
Biblia iránt, hogy a belsőnkben ápoljuk. Nem csak annyira, hogy felejtés ellen 
fellapozzuk. Sokkal több a mi feladatunk. 
 
 Hamvas az utolsó pillanatok egyikében, mint a XX. század nagy vállalkozásá-
ban bekapcsolódott a hagyomány mentésébe. Ennek a munkának részeként, 
de mint koronáját vizsgálta meg a keresztyénséget. Ekkor jött rá: „Semmi 
egyebet nem kell tenni, csak az evangélium hangját kell megérteni… Amit az 
evangélium mond, olyan helyről mondja, ahonnan az egész egyszerre látható, 
mondjuk a világhegy tetejéről. Aki ezt megérti, különbséget tud tenni, mi az 

                                                 
35  I.m. 196 – 197. p. 
36  I.m. 178. p. 
37  Frye, Northrop: Az Ige hatalma, 11. p. 
38  Hamvas Béla Scientia sacra I. 82. p. 
39  Vö. Popper Péter: Út az istenektől az Istenhez, 81. p. 
40  Hamvas Béla: Az írás platonizmusa in: A nevezetes névtelen, 14. p.  
41  Vö. Hamvas Béla: Patmosz II: 239 – 240. p. 
42  Ricoeur, Paul – Lacocque, Andre: A Bibliai gondolkodás, 9 – 10. p. 
43  Hamvas Béla: Patmosz II. 184. p. 
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emberi szó és mi a kinyilatkoztatás.”44 Ő nem csak újraolvasta és lefordította a 
szentiratokat, hanem értelmezte is a maga számára. A Tabula smaragdina 
előszavában arról ír, hogy az ősi művek és a jelen kor között áthidalhatatlan 
szakadék tátong. Ez a megállapítás vonatkozik az írott, épített, festett és fara-
gott hagyományra egyaránt. Tudomásul véve a különbséget a Mű iránti köte-
lességünk a kommentálás.45 „Az őskori műveket kommentálni mégis nemcsak 
gondolatilag érdekes, hanem a történeti korszak végével újra kommentálni 
kell. Kell pedig azért, mert éppen ma semmi sem látszik fontosabbnak, mint a 
korszakok gondolkodását egymáson lemérni.”46 
Azt, hogy interpretációja mennyire volt biblikus, azt egy példán szemléltetem. 
Mózes a Szent sátrat építi. Kihirdeti, hogy a népből mindenki járuljon hozzá 
valamivel. Hozzák is mindannyian tehetségük szerint az anyagokat és eszkö-
zöket. Eddig teljes összhangban halad a II Móz 35. fejezettel. Viszont nála nem 
fejeződik be zökkenésmentesen a sátor elkészítése, mert haragra gerjed. Felró-
ja a népnek, hogy csak dolgokat hoznak adományba. A dolgokból elég, mondja 
Mózes. Szerinte Isten inkább gyönyörködött volna abban, ha az emberek ké-
pesek önmagukról lemondani és nem a javaikról.47 Számomra a szöveggel és 
ebben az esetben, az igével való farkasszemet nézés nem a felülmaradásról 
szól. Persze van, aki így fogalmaz: legyőzettem. Az igével való találkozást két 
típusra osztom a Biblia alapján. A fáraó hallhatta Isten kijelentését Mózes és 
Áron által. Viszont a szíve kemény maradt. Jeremiás prófétánál viszont ezt 
olvassuk: „De perzselő tűzzé vált szívemben, csontjaimba van rekesztve. Eről-
ködtem, hogy magamba tartsam, de nincs rajta hatalmam.”48 Jézus a tanítvá-
nyi értetlenkedések láttán felnyitja szemüket: „Mert nektek megadatott hogy 
értsétek. A mennyek országának titkait.”49 Hamvas munkáját nem kevesebb 
késztetés okán végezte, mint a társadalmi siker helyett a szakrális történelem-
ben (mi mondjuk így üdvtörténetben) elnyerhető dicsőségért.50 Legyen az ő 
hite szerint. 
 
 
 
 
 

                                                 
44  I.m. 198 – 199. p. 
45  Hamvas Béla: Tabula smaragdina, 11. p. 
46  I.m. 11 – 12. p. 
47  Vö. Hamvas Béla: Patmosz I. 327 – 328. p. 
48  Jer 20: 9 
49  Mt 13: 11 
50  Hamvas Béla: Patmosz II. 200. p. 
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