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Amikor másnak dolgozik, a bértollnok akkor is a maga művét írja?

1.
A vége felé járok annak a munkának, melybe jó régen belefogtam: Hamvas Béla összes művei fordításának. 

Mivel a több ezer oldalnyi szövegből még csak jelentéktelen számú (egy-két soha meg nem jelent) kézirat ma-
radt hátra, nem árt egy kicsit körülnézni, hogy lássam: van-e még valami, amit anyanyelvemre kellene átültetni. 
Mert ez az, amit megtehetek anélkül is, hogy egy fia könyvkiadó mutatkozna a láthatáron. Hiszen a könyvek, 
amelyeket eddig fordítottam, nagyrészt azok sem jelentek meg, s nem is tudom, mikor látnak napvilágot. Mégis 
mindenáron le kellett fordítanom őket, hadd álljanak készen valamely jövőbeli megjelenés reményében. Azt meg 
akár ne is említsük, ami nem csupán ilyen munka volna. Mivel eddig még senkinek sem jutott eszébe felkérni, 
hogy könyvet írjak Hamvasról. Igaz, több száz oldalt írtam róla, azonban könyvet, monográfiát – azt nem; nincs 
kinek. Mindannak ellenére, hogy tövirő hegyire áttanulmányoztam Hamvas műveit, úgyszólván mindent le-
fordítottam tőle, s olyan kihívást jelentene számomra, melynek – valószínűleg – nem tudnék ellenállni, hanem 
fejest belevetném magam abba a munkába, hogy megkíséreljem reflektorfénybe állítani ezt a csodás, különös, 
mégis magunkfajta embert. Így aztán mi mást tehetnék? 

2.
Jobb híján kötelességemnek érzem hogy kiderítsem, mi rejlik a mögött az életrajzi adat mögött, melyről régóta 

tudok: Hamvas ugyanis pénzért elvállalta, hogy tudományos munkát írjon valaki más nevében. Ez a mű nemcsak 
hogy eleget tett a maga (akadémiai) rendeltetésének, hanem Bevezetés a modern karakterológiába címmel könyv 
alakban is megjelent 1941-ben. Névlegesen továbbra is egy bizonyos Pál Antal a szerzője, akiről semmit sem 
tudok, s nincs is nyoma a magyar tudományos életben és művelődéstörténetben. Egyedül annyit tudok, hogy mi-
dőn az a bizonyos Pál Antal megjelentette a könyvet, Hamvas ismertetőt írt róla, s az akkori Magyar Psychológiai 
Szemlében tette közzé. Nemcsak a könyvet írta meg tehát, hanem szakszerű mérlegelés után szigorúan meg is 
bírálta. Minélfogva rászolgált, hogy a könyvismertetőt itt is idézzük, hiszen nem túlságosan terjedelmes. 

3.
Pál Antal: Bevezetés a modern karakterológiába 

(Debrecen, 1941. Nagy Károly ny. 134 1.)
 
Ez a kis könyv a szerző részéről azt jelenti, hogy a fölfedezés öröme teljesen elragadta és valósággal tombol abban 

a látszólagos gazdagságban, amely a modern karakterológia tényleg sokszínű, tarka és néha friss elméleti áradata. 
Igaz, van itt min csodálkozni: talán nemcsak a vásári összevisszaságon és azon, hogy a több száz szerző között kettő 
sincs, akinek feltevése vagy elmélete vagy rendszere – akárminek lehet nevezni, mert egyik sem – csak egyetlen pontban 
is megegyezzék. Ez a könyv el van ragadtatva attól, hogy ennyi karakterológia van, hogy van francia, angol, német, 
van analitikus, klinikai, metafizikai, konstruktív, egzisztenciális, szellemtudományi  – egészen beleszédül a sok névbe, 
tetszeleg abban, hogy a rendszereket és elméleteket vázlataikban közli, ismertet, magyaráz, összefüggéseket gondol el, 
és talán egységet is óhajtana. Könyve a modern embernek azt a stádiumát jelenti, amely már kidugja fejét az iskolás és 
egzisztenciátlan unalomból. Ebből a szempontból nemcsak jó a könyv, hanem hasznos is. Különösen a most tanuló fia-
talember veszi hasznát. Ezt a fiatalabb érdeklődőt magával is ragadja,  éppen sokszerűségével, gazdagságával és széles 
körben folytatott meg figyeléseivel. S ha van a könyvnek igazi gondolkozói erénye, úgy az is itt fekszik: mintha a szerző 
nem annyira egységesítő filozófus, hanem éppen ellenkezőleg: – botanikus lenne, aki a növényvilág változatosságában 
és közös nevezőre hozhatatlanságában gyönyörködik. Aki megremeg az örömtől, amikor látja, hogy ennyire és milyen 
nagymértékben és visszavonhatatlanul különbözünk, és alig van néhány szál, amely bennünket egybefűz. A lét császári 
bőkezűsége és elvakító tündöklése a sokszerűségben. Ez annak a gondolkozónak is hasznára lehet, aki a modern karak-
terológián, mint az emberi lét megértési kísérletén esetleg már túl van. 
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A szorgalom – nem minden esetben a tudás – kézzelfogható. A kiindulás is helyesnek látszik. A modern pszichológia, 
illetve karakterológia tényleg Nietzschénél vált aktuálissá, aki az összes problémákat fölvetette, amelyekre a mai lélek-
tan egyelőre a választ még nem adta meg. Valószínű, hogy karakterológiailag a választ megadni nem is lehet. Egyetemes 
antropológia kellene, de nem mint tudomány, hanem ennél több. A szerző sejti, hogy miről van szó. Nietzschéből kiin-
dulva Freudon, Adleren át folytatja, és Jungon fejezi be az első részt. Ezt nem lehet zokon venni tőle. Formailag Jung 
tényleg nem egyéb, mint az individuálpszichológia folytatása. Hogy az analitikus lélektan más irányt vett, az pedig már 
nem tartozik egészen a karakterológia körébe. Ezután a személyiség és a világszemlélet összefüggéséről beszél, említi 
Diltheyt és Jasperset, Sprangert, és kitér a filozófus pszichológiájára. A konstitúciós iskola követi – Krettschmer, Ewald, 
Hoffmann, főként Jaensch. Aztán a típuskonstrukciók, a fenomenológiai iskola, Klages, aztán a karakterológia átte-
kintése Klages óta: Prinzhorn, Heiss, Steifert, Hellwig, Pfahler, végül az angol, amerikai és francia karakterológusok 
vázlatos ismertetése: Watson, Shand, Robac, Paulhan, Malapert, Prat. Íme: jó áttekintés, ha nem is maradéktalanul 
teljes, a nagy vonalat jól mutatja. A második főrész a karakter fogalmának meghatározásával foglalkozik, éspedig a 
pszichológiai tényezők, a struktúra, a polaritás, az értékmomentumok segítségével. Végül következik: a karakter és a 
szellem. Azzal a szerző tisztában van, hogy az egész modern karakterológia tulajdonképpen bevezetés a metafizikai 
antropológiába. Ez benne a gondolkozói érettség képessége. Túlmutat azon a tárgykörön, amellyel foglalkozik, és jelzi, 
hogy itt sokkal inkább kezdetről van szó, mint meg nem ingatható diszciplína kialakulásáról. Már csak ezért is alkal-
mas arra, hogy minél többen olvassák. 

Hamvas Béla 
(Forrás: Magyar Psychológiai Szemle (1941), 14. kötet, 3–4. sz., 163–164. p.)

4.
Eredetileg nem is akartam foglalkozni ezzel a kiadvánnyal: Hamvas műve annyira szerteágazóan gazdag, 

minek bajlódnék valami egészen mellékes dologgal? Amikor azonban Mezővári László, a Magyar Írószövetség 
könyvtárosa elhozta és megmutatta a kötet egy birtokában levő példányát (márpedig kevés van belőle, és nehe-
zen hozzáférhető), azt a példányt, melyet Pál Antal, mint „szerző”, valamelyik barátjának ajánlott, átfutottam a 
tartalomjegyzéket, fénymásoltam, csakúgy, mint a könyv első néhány lapját. Majd amikor már otthon beleolvas-
tam, mindjárt láttam, hogy ezek a sorok Hamvas mondatai, s hogy ez, igazában Hamvas műve. Az a világos kér-
désfelvetés, amely a dolgok mélyéig hatol, megokol és definiál mindent, amit érint, mindez rá vall. Nincs kibúvó: 
nekem most már az egész könyv fénymásolata kell. 

Könyvtáros barátommal, telefonon és közvetítő révén, többé semmit sem lehetett elintézni, olyan kivételesen 
nagyra tartotta a tulajdonába levő könyvritkaságot. Ezért ismerősömet, Rácz Pétert, a kitűnő magyar műfordítót 
kértem meg, akinek éppen Belgrádba volt útja, fénymásolja számomra a kötetet, és hozza el. Nem volt egyszerű. 
A Fővárosi Könyvtárban, ahol Hamvas húsz esztendőn át könyvtárosként dolgozott, mindaddig, amíg onnan is 
el nem üldözték a kommunisták, Pál Antal neve alatt nem találták, no de a címjegyzékben, szerencsére, ott sze-
repelt. Olyképpen, hogy a könyvcím fölé valaki kézzel odaírta a szerzők nevét: Hamvas Béla–Kemény Katalin. 
A fénymásolat megérkezett, majd csak később fedeztem fel, hogy az utolsó néhány oldal, a forrásművek jegyzéke 
meg a névmutató hiányzik. Könyvtáros barátom mégis hajlandónak mutatkozott, hogy elküldje a hiányzó ol-
dalak másolatát. A sok hercehurca után várt a munka, az olvasás, hogy lássam, mit kezdjek Pál Antal könyvével, 
melyet Hamvas Béla írt. No igen, a feleségével, Kemény Katalinnal közösen. Ők ketten pedig, lévén örökös pénz-
zavarban, de most a tiszteletdíj fejében – azt mondják – királyian töltöttek el egy nyarat az Adrián, közvetlenül a 
második világháború előtt. 

5.
Hamvas recenziókat írt nem létező könyvekről; tanulmányokat is írt, ezeket bőségesen megspékelte láb-

jegyzetekkel, meg olyan irodalommal, amely ugyancsak nem létezik. Tanulmányaiban ritkán tartotta tiszte-
letben a felhasznált irodalom megnevezésének úzusát. Inkább kifigurázta a nagy komoly tudományosságot (a 
szcientifizmust, mondogatta mindig), semhogy a szokásos módon éljen vele.  Kellemetlennek érzi, s nem szereti 
bizonygatni téziseit: hiszen dehogyis hozná nyilvánosságra őket, ha nem volna meggyőződve helytállóságukról; 
a rengeteg bizonyíték felsorakoztatása, mint tudjuk, még nem bizonyíték. 
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Most pedig itt van előttünk ez a könyv, amely minden tekintetben jól példázza, hogyan kell forrásirodalomra 
hivatkozni a mentorok és bizottságok szája íze szerint. Íme hát: több mint 200 lábjegyzet, 120 idegen nyelvű és 
33 magyar nyelvű irodalomból merített műcím. Olybá tűnik, Hamvas ezúttal nemcsak megfelelni szeretne a 
bírálóbizottságnak, hanem gúnyolódik is, mondván: Na, ha csak ez hiányzik, tessék, így is lehet! 

Hamvas precízen, rendszerbe állítva tekinti át a karakterológia keletkezéstörténetét, csoportosítja a szerzőket, 
s ismerteti, ki mivel járult hozzá az új tudományághoz. Világosan kitetszik: ha valaki nem érdekli, a róla írt szö-
vege unalmas, nehézkesen cammog; ha viszont érdekli a szerző, lendületre kap, megélénkül a szöveg. (Jó példája 
ennek a Ludwig Klagesről szóló fejezet.)

Mindazok, akik felróják neki, hogy nem tudományos szövegeket, hanem „esszéket” ír, itt az alkalom, most 
maguk is láthatják, hogy Hamvas Béla ilyetén tudományos értekezései mennyire érdektelenek lennének, és nem 
nyújtanának semmi jelentőset. 

6.
A nehezen megragadható jellemtannal, a 20. század azon újdonságszámba menő kísérleteivel, hogy felderítsék 

az emberi jellem titkait, majd ezeket a felfedezéseket rendszerbe foglalják, Hamvas később is foglalkozott. Tehát 
nem véletlenül vállalta a megbízatást. Mindenesetre annyi bizonyos, nem írta volna meg –  és egészen biztos, 
hogy nem így írta volna meg –, ha nem kap rá megrendelést. Majd Az öt géniusz címmel, ezt követően alkotja 
meg a magyarság igen jelentős karakterológiáját. Ennek a kötetnek a végén tér vissza a tárgyra vonatkozó forrás-
művekre, s ekkor látjuk, hogy mindez az előző gondolatmenet folytatása, a fogalmak tisztázása és elsajátítása. 
Persze maradandó nyomok nélkül is végig lehetett volna csinálni, nekünk azonban éppen annak bizonyítása fon-
tos, hogy tanulmányozás és tisztázás igenis volt. Igen, csakhogy az újonnan készült műben ténylegesen hamvasi 
szintre emelkedett minden: „meglehetősen lehangoló látni az örök témát szcientifikus feldolgozásmódban”, 
mondja ő, s ide is bevezeti az öröklődés fogalmát, melyet Renée Ghenontól vett át. Már csak ekképpen kerülnek 
vissza helyükre az összes korábbi kutatók és elgondolásaik Hamvashoz viszonyított korlátjaikkal együtt. Ezért 
Hamvas, noha a magyarság jellemtanát írja, valójában az egyetemes karakterológia alapjait veti meg. 

Hamvas egyebütt is néhány olyan szerzőre hivatkozik műveiben, akikről  A bevezetés a modern karakterológiá-
ba című könyvben szólt. Azonban csupán egynémely gondolatukra, amelyek elhintett magvakként ösztökélték, 
hogy szárnyakat bontson, és magasba lendüljön.

7.
Az adott tudományterület szakértője, akit megkértem, olvassa el ezt a fordításomat, hogy elhárítsuk a lehetsé-

ges terminológiai hibákat, meglepetten észrevételezte, mennyire elavult munkáról van szó, milyen sok jelenték-
telen nevet említ, ugyanakkor nemigen kerül szóba Freud, Jung vagy Adler neve, pláne, hogy még csak említés 
sem esik Wrightról, aki pedig ismert lélekbúvár volt már akkor. 

Mindig tartsuk szem előtt, hogy Hamvas az őt megbízó kliense és annak mentorai, meg ama bizottság szá-
mára írt, amelyik előtt az értekezés majd megvédésre kerül. Viszont mégiscsak különös, hogy a sajtóban közzé-
tett könyvismertetőjében Hamvas nem hívja fel a figyelmet a mulasztásokra. Amiképpen ő sem említi Wrightot 
sehol. Annak alapján ítélve, hogy mi érdekli főleg, s miközben a megörökölt tudománytörténeti előzmények 
után nyomoz, Hamvasnak, szemmel láthatóan, nem jelentett kihívást ez a Wright. Ha a majdani triumvirátust 
alkotó baráti körére (Szabóra, Táborra) és munkáikra gondolunk, amelyek elemzései a múlt század harmincas 
éveiben egyenlőségi jelet tesznek a fasizmus meg a kommunizmus között, akkor jobban megértjük Hamvas ilyen 
hozzáállását. 

8. 
A Bevezetés a modern karakterológiába című művet Hamvas nem hatalmas alkotómunkája legelején írta, ha-

nem annak közepe táján (előszeretettel idézi Shakespeare-t: „Az érettség – minden!”), amikor tehát már nem 
ismert lehetetlent. Csak akarnia kellett. S mégis, ez a könyv akár bejáratul, a konyhába vagy a műhelybe nyíló 
kiskapu gyanánt szolgálhatna Hamvas grandiózus művének megközelítése céljából. Legalábbis nekünk, egysze-
rű embereknek, nem pedig az elérhetetlen magasságokban lakozók számára. Vagyis: hogy tanúi legyünk, hogyan 
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születik meg egy mű, még ha az Hamvas műve is; azokkal az egyszerű alkotóelemekkel szembesülünk itt, ame-
lyeket ő használt, s amelyekkel valamennyien élhetünk. 

Érdekes lesz, ha majd egyszer valaki górcső alá veszi Hamvasnak ezt a munkáját meg más műveit is, és kielemzi, 
hogy egy-egy gondolat miként jutott el hozzá, jelen esetben ahogyan csak futólag érintette, de később, valamely 
másik alkotásában hogyan tért vissza rájuk, és használta fel őket olyképpen, hogy akkor már felismerhetetlenné 
válva szárnyra kaptak, és ez utolérhetetlen mágus szemhatárának magasságaiba lendültek. Bizonygatás nélkül is 
látszik ez, mégis szép volna, ha „tudományos” módszerek révén bizonyságot is nyerne, mégpedig azok miatt, akik 
örökösen a szemére vetik Hamvasnak, hogy nem tartja tiszteletben a tényeket, hogy botladozik, és nem igyekszik 
bizonyítani téziseit. Nem olyan, mint mi! De hát miért is lenne?                                                      

9.
Ha nem is a legjobb, sőt még csak nem is elég jó, pláne nem reprezentatív mű, ez mégiscsak Hamvas műve: az 

ő gondolkodásmódja érhető tetten, igaz, valamelyest gyengébb kiadásban és a megrendeléshez igazítva, ámde 
semmiképpen sem lehet véka alá rejteni, hogy ki írta a könyvet. Sőt, miként más írásaiban is, egy-egy sajátos 
szólásmóddal, szólásmondással élve fejez ki egyetemlegesen ismert gondolatokat. Ennélfogva ez a könyv is két-
ségkívül Hamvas össze műveinek része, azért is került fordításra.   

Ebből aztán már kimaradtak az egyes lélekbúvároktól származó jellemrajzok táblázatokba foglalt besorolásai, 
nem azért, mert ez a rész Hamvas feleségének, Kemény Katalinnak a munkája, hanem azért, mert e táblázatos 
áttekintések nem sokat mondanak. Manapság úgy van, hogy az érdeklődő olvasók meg a szakemberek inkább az 
eredeti irodalomhoz folyamodnak, semmint az efféle kivonatolásokhoz, ha az ilyen áttekintéseknek még egyál-
talán van valami jelentőségük. 

10.  
Arra a kérdésre, hogy a bértollnok akkor is a maga művét írja-e, amikor másnak dolgozik, a válasz egyértelmű: 

ha nagy formátumú, önálló egyéniség, annak látható nyoma marad. Más kérdés, miért tesz ilyesmit, de ez sem a 
mű értékéről, hanem az adott társadalmi viszonyokról, meg az esetleges etikai aggályok fokáról szól. Legkényel-
mesebb minderre úgy tekinteni, mint a szellem játékára, hiszen végül úgyis a szellem győzedelmeskedik. 

Borbély János fordítása 


