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G. KOMORÓCZY EMŐKE

Az Ekszpanzió-mozgalom

Az avantgárd új virágkora az ezredfordulón:  

a kassáki összművészeti törekvések újraéledése

I . rész

I. KASSÁK MŰVÉSZETI FORRADALMA MINT AVANTGÁRD  
HAGYOMÁNY 

(helye és szerepe a modern művészet történetében)

Az Ekszpanzió-mozgalom kísérletet tett arra, hogy az avantgárd hagyományt, (amely 
voltaképpen maga is az ősi művészethez, ősi kifejezésformákhoz nyúlt vissza a 19–20. 
század fordulóján) összekösse a Hamvas Béla által felszínre hozott szakrális tradíció-
val. Ez új jelenség a magyar avantgárdon belül, (de korántsem új például a francia 
irodalomban – Apollinaire-től kezdve, különösen a lírában) és úgy tűnik – a magyar 
művészeti megújulásnak épp ez lesz az egyik lehetséges iránya. Eszközrendszerébe 
is integrálta mindazt, amit az utóbbi fél évszázad művészet-megújító törekvései a fel-
színre hoztak. Vagyis feloldotta „a hagyomány és lelemény vad vitáját”, amint azt 
Apollinaire javasolta.

Hamvas Béla a modern művészet körüli vitákkal kapcsolatban hangsúlyozta 
(Láthatatlan történet), hogy az antik és a modern költő küldetése egyaránt az ember 
és a transzcendens valóság közötti kapcsolat fenntartása. Csakhogy míg az antik költő 
olyan nép-ben élt, amelynek életelveit a szent hagyomány formálta – s így harmoni-
kus volt a költő és népe közötti viszony –, addig a modern költőnek magára hagyatva 
(esetleg megbélyegezve, kigúnyolva) kell a szakrális tradíció elevenségét fenntartania, 
folyamatosan megújítva a szövetséget Isten és az emberi világ között. A költő a szent 
Logosz mágikus teremtő erejével hozza helyre azt, amit a profán és avatatlan kezek 
elrontottak: megnyitja a LÉTet, az emberen túli dimenziókat az ember számára (ezért 
„szent és átkozott” egyszerre: poéta sacer). 

A transzcendens értékekhez való viszony azonban az Ekszpanzió résztvevői 
számára nagyon is konkrét és e világi természetű: mindenkor a valóságos emberi 

életre, emberi kapcsolatokra vonatkozik. Aki a SZERETET-törvény jegyében él, s annak 
megfelelően alakítja sorsát – az megnyeri az Örökkévalóságot – a szív és lélek bol-
dogságát. Aki a Szeretet Rendjében él, az etikus, Istennek tetsző életet él – tehát 
boldog. „Küldetése” beteljesül: megtalálja Istent.

E felismerés „hirdetése” és sokak számára vonzóvá, követhetővé tétele lett az 
Ekszpanzió-mozgalom közösségi küldetése az III. évezred hajnalán. S most, két évti-
zed múltán elmondhatjuk: küldetését sikerrel teljesítette. Ezzel lényegében lezárult 
egy korszak a Kassákkal induló, s az ő örökségét folytató avantgárd mozgalmak 
100 éves történetében. 

*

Ma már nyugodtan kimondhatjuk: a 20. század egyik legfontosabb művészeti iránya 
az avantgárd (volt?). Bár az experimentális művészettel párhuzamosan tovább éltek 
és élnek ma is a görögös, valamint a reneszánsz óta kialakult művészeti formák, 
azok sem kerülhették el az avantgárd formabontó-formateremtő hatósugarát (amit 
többek között éppen a szonett új virágkora, ezernyi formabontó változata is igazol). 
Valójában a korszerű mondandók hiteles megfogalmazását, a 20. századi diktatúrák 
gyilkos hatalmi törekvései elleni lázadást leginkább az avantgárd művészek vállal-
ták fel – ők segítették széttörni nemcsak a forma-bilincseket, hanem az emberi élet-
működés normalitását ellehetetlenítő társadalmi konformitás béklyóit is. Ezért az  
ő műveikben kereshetjük és találjuk meg azt a szellemi táplálékot, amely továbbsegít 
bennünket (közép-európaiakat) egy tisztább, egészségesebb légkörű társadalom épí-
tésében, amelyben a szabadság-fogalom (mind egyéni, mind nemzeti szinten) újra 
elnyer(het)i méltóságát. Ahogy Petőfi (irodalmunknak ez a zseniális preavantgárd jelen-
sége) annak idején megálmodta: „A magyar név megint szép lesz, / Méltó régi nagy 
híréhez; / Mit ránk kentek a századok, / Lemossuk a gyalázatot!” Vajon le tudjuk-e 
még mosni? Az avantgárd művészet segítségével talán igen!

De túl a szólamokon: az avantgárd mint egységes, mégis mindig megújuló művé-
szeti folyamat 100 éven át többszöri alakváltáson esett át. A 20. század első harmadá-
ban gyors iramban egymást váltó „izmusok” után Nyugat-Európában egy csendesebb, 
érlelődő, experimentális korszak következett; viszont Közép-Európában és az Orosz 
Birodalomban (Szovjetunió), valamint a náci Németországban politikai okokból mes-
terségesen elfojtották; üldözve, esetenként megsemmisítve az „elfajzott művészet” 
(Entartete Kunst) képviselőit. Így a „lázadó” avantgárd eredményei az ötvenes-hatvanas 
években fokozatosan átminősültek a jel típusú (szemiotikai) művészet társadalmilag 
kevésbé veszélyesnek tartott változataiba. Mindemellett a század második felében  
– a pártállami diktatúrák különböző országaiban különböző mértékben –, egyre széle-
sebb körökben hódított az avantgárd magatartás: a nonkonformizmus, a protest-jelleg, 
underground helyzetbe szorulva. Ennek következménye volt, hogy az alkotók egyre 



34 35

G. KOMORÓCZY EMŐKE

Az Ekszpanzió-mozgalom

Az avantgárd új virágkora az ezredfordulón:  

a kassáki összművészeti törekvések újraéledése

I . rész

I. KASSÁK MŰVÉSZETI FORRADALMA MINT AVANTGÁRD  
HAGYOMÁNY 

(helye és szerepe a modern művészet történetében)

Az Ekszpanzió-mozgalom kísérletet tett arra, hogy az avantgárd hagyományt, (amely 
voltaképpen maga is az ősi művészethez, ősi kifejezésformákhoz nyúlt vissza a 19–20. 
század fordulóján) összekösse a Hamvas Béla által felszínre hozott szakrális tradíció-
val. Ez új jelenség a magyar avantgárdon belül, (de korántsem új például a francia 
irodalomban – Apollinaire-től kezdve, különösen a lírában) és úgy tűnik – a magyar 
művészeti megújulásnak épp ez lesz az egyik lehetséges iránya. Eszközrendszerébe 
is integrálta mindazt, amit az utóbbi fél évszázad művészet-megújító törekvései a fel-
színre hoztak. Vagyis feloldotta „a hagyomány és lelemény vad vitáját”, amint azt 
Apollinaire javasolta.

Hamvas Béla a modern művészet körüli vitákkal kapcsolatban hangsúlyozta 
(Láthatatlan történet), hogy az antik és a modern költő küldetése egyaránt az ember 
és a transzcendens valóság közötti kapcsolat fenntartása. Csakhogy míg az antik költő 
olyan nép-ben élt, amelynek életelveit a szent hagyomány formálta – s így harmoni-
kus volt a költő és népe közötti viszony –, addig a modern költőnek magára hagyatva 
(esetleg megbélyegezve, kigúnyolva) kell a szakrális tradíció elevenségét fenntartania, 
folyamatosan megújítva a szövetséget Isten és az emberi világ között. A költő a szent 
Logosz mágikus teremtő erejével hozza helyre azt, amit a profán és avatatlan kezek 
elrontottak: megnyitja a LÉTet, az emberen túli dimenziókat az ember számára (ezért 
„szent és átkozott” egyszerre: poéta sacer). 

A transzcendens értékekhez való viszony azonban az Ekszpanzió résztvevői 
számára nagyon is konkrét és e világi természetű: mindenkor a valóságos emberi 

életre, emberi kapcsolatokra vonatkozik. Aki a SZERETET-törvény jegyében él, s annak 
megfelelően alakítja sorsát – az megnyeri az Örökkévalóságot – a szív és lélek bol-
dogságát. Aki a Szeretet Rendjében él, az etikus, Istennek tetsző életet él – tehát 
boldog. „Küldetése” beteljesül: megtalálja Istent.

E felismerés „hirdetése” és sokak számára vonzóvá, követhetővé tétele lett az 
Ekszpanzió-mozgalom közösségi küldetése az III. évezred hajnalán. S most, két évti-
zed múltán elmondhatjuk: küldetését sikerrel teljesítette. Ezzel lényegében lezárult 
egy korszak a Kassákkal induló, s az ő örökségét folytató avantgárd mozgalmak 
100 éves történetében. 

*

Ma már nyugodtan kimondhatjuk: a 20. század egyik legfontosabb művészeti iránya 
az avantgárd (volt?). Bár az experimentális művészettel párhuzamosan tovább éltek 
és élnek ma is a görögös, valamint a reneszánsz óta kialakult művészeti formák, 
azok sem kerülhették el az avantgárd formabontó-formateremtő hatósugarát (amit 
többek között éppen a szonett új virágkora, ezernyi formabontó változata is igazol). 
Valójában a korszerű mondandók hiteles megfogalmazását, a 20. századi diktatúrák 
gyilkos hatalmi törekvései elleni lázadást leginkább az avantgárd művészek vállal-
ták fel – ők segítették széttörni nemcsak a forma-bilincseket, hanem az emberi élet-
működés normalitását ellehetetlenítő társadalmi konformitás béklyóit is. Ezért az  
ő műveikben kereshetjük és találjuk meg azt a szellemi táplálékot, amely továbbsegít 
bennünket (közép-európaiakat) egy tisztább, egészségesebb légkörű társadalom épí-
tésében, amelyben a szabadság-fogalom (mind egyéni, mind nemzeti szinten) újra 
elnyer(het)i méltóságát. Ahogy Petőfi (irodalmunknak ez a zseniális preavantgárd jelen-
sége) annak idején megálmodta: „A magyar név megint szép lesz, / Méltó régi nagy 
híréhez; / Mit ránk kentek a századok, / Lemossuk a gyalázatot!” Vajon le tudjuk-e 
még mosni? Az avantgárd művészet segítségével talán igen!

De túl a szólamokon: az avantgárd mint egységes, mégis mindig megújuló művé-
szeti folyamat 100 éven át többszöri alakváltáson esett át. A 20. század első harmadá-
ban gyors iramban egymást váltó „izmusok” után Nyugat-Európában egy csendesebb, 
érlelődő, experimentális korszak következett; viszont Közép-Európában és az Orosz 
Birodalomban (Szovjetunió), valamint a náci Németországban politikai okokból mes-
terségesen elfojtották; üldözve, esetenként megsemmisítve az „elfajzott művészet” 
(Entartete Kunst) képviselőit. Így a „lázadó” avantgárd eredményei az ötvenes-hatvanas 
években fokozatosan átminősültek a jel típusú (szemiotikai) művészet társadalmilag 
kevésbé veszélyesnek tartott változataiba. Mindemellett a század második felében  
– a pártállami diktatúrák különböző országaiban különböző mértékben –, egyre széle-
sebb körökben hódított az avantgárd magatartás: a nonkonformizmus, a protest-jelleg, 
underground helyzetbe szorulva. Ennek következménye volt, hogy az alkotók egyre 



36 37

inkább a nonverbális eszközökhöz 
folyamodtak letaglózott életérzé-
sük kifejezéséhez (konkrét- és ak-
ció-költészet, hang- és vizuális köl-
tészet, a happening és a művészi 
performansz, a body art, a land art 
különféle változatai stb.) Nyugaton 
– Európában és Amerikában egy-
aránt – a posztmodernnel párhuza-
mosan, megosztva vele pozícióju-
kat – uralták a művészeti életet; 
Ginsberg Üvöltése nyomán „elsza-
badultak” a zenei indulatok is (a 
Beatles és a többi világhírű együt-
tes). Közép-Európában viszont még 

a rendszerváltás után is össztüzet zúdítottak „botrányosan” lázadó képviselőire a Ká-
dár-kori „puha diktatúra” csendjéhez szokott agyvelők. 

Azóta az avantgárd – újabbnál újabb hullámokban – ismét teret hódít: a poszt-
modern eklektikát ellenpontozva, a „hagyományos” szabvány-művészetet irritálva, 
minden „hivatalos” elmarasztalás ellenére él és virul. Társadalmi elkötelezettségé-
ről soha nem mondott le, semmilyen alakváltozatában; de ez hol nyíltabban, hol 
áttételesebben fejeződött, fejeződik ki. Kezdeti éles konfrontatív jellegétől megvál-
va, lényegét tekintve mit sem változott: egy virtuális értékvilágot kíván felmutatni, 
a Káoszból Kozmoszt próbál teremteni, s a mindenkori társadalmi „hazugság-össz-
játékról” megkísérli lerántani a leplet, felmutatva a jelenkori értékválság idején az 
ősi és a modern szervesen egymásra épülő értékvilágát.

Ma már természetesen világosan látjuk: a művészetben nincs „haladás” (sőt – még 
a társadalomban sincs). Van viszont változás –, amelynek során ciklikusan vissza-visz-
szatérnek a különböző eszmék – törekvések, nézetek, utópiák. Csak a Szellemi Hagyo-
mány örökkévaló; a forma (a kulturális és a társadalmi formációk, államalakulatok, 
politikai eszmerendszerek stb.) mulandók és változók. Így a művészet megjelenési for-
mái, technikai eszközei, a kifejezésmódok, a (kor)stílusok is változnak, de ez nem azt 
jelenti, hogy végérvényesen elévülnének. Inkább azt, hogy eltűnnek, újak jelennek 
meg, a másféle természet- és társadalomlátás új és új kifejezőeszközöket teremt, majd 
mindezek bekerülve a művészet eszközkészletébe, hol alámerülnek, hol újra felbuk-
kannak. Semmi sem évül vagy avul el, hanem „az örök visszatérés” forgatagában más-
más módon tűnnek elénk a formák, s élnek tovább. A múltbeli és a jelenkori kiemel-
kedő művek örök életűek, hiszen a közös emberi léttartalmakat érintik meg bennünk; 
de kortársi szemmel lehetetlen eldönteni: melyik mű maradandó, s melyik a mulandó. 

Hiszen a következő korszak érték-preferenciái egészen mások lehetnek, mint az előzőké. 
Így alakul ki az egymásra épülő korok, művek alapján a művészet életfolyamata, amely 
korokon átívelve az ember(iség) nélkülözhetetlen szellemi-lelki táplálója. 

*

Az új évezredben (a Vízöntő-korban) az arche-gyökereitől messzire távolodott európai 
embernek ezt kell(ene) felismernie, tudatosítania önmagában, – s akkor talán meg-
menekülhet(ne). Ez a „Vízöntő-kori újjászületés” (Hamvas eszmerendszere szerint) 
az ősi értékekből, az „alapállás” helyreállításából ered. Enélkül elsodorja az embe-
riséget a globalizáció, a technokrata civilizáció, amely napjainkban máris mintha 
felőrölni készülne önmagát (amit a természeti katasztrófák, az elszabadult életfor-
mabeli különbségek, de akár napjaink megállíthatatlan „világméretű” vírus-hulláma 
is mutat). László Ruth ezt fogalmazta meg oly megrendítő szépséggel a 2010-es Eksz-
panziót követő beszélgetésben: „A lét és élet kettészakítottsága veszélyes út, mert 
abban a pillanatban, amikor az egyikért a másikat eldobná az ember, mindkettőt 
elveszíti”. A KERESZT felénk sugárzó centruma: az evangéliumi örömhír „az Élet 
örök voltáról, elpusztíthatatlanságáról beszél” – ebben van minden bizodalmunk.1 

Mindezek felismerése – tudatosítása, az Élet evangéliumi értékeinek, a szeretetre 
és megértésre épülő emberi kapcsolatok teremtő erejének felmutatása, a politikai-
társadalmi szféra humanizálására irányuló szellemiség sugárzása az experimentális 
művészet eszközeivel – az Ekszpanzió-mozgalom célja. Az avantgárd magatartás 
– az ellenállás a gyűlöletre és a hamis, hazug álértékekre épülő mindennemű ma-
nipulációval szemben – biztosítéka és záloga annak, hogy az ekszpanzisták továbbra 
sem térnek le az útról, amelyen elődeik és mestereik jártak; s következetesen végigha-
ladnak rajta, bízva abban, hogy az értékálló művészet feltámadásához ez az út vezet.

FÜGGELÉK

Az Ekszpanzió-mozgalom alkotói gyakorlatát két nagy formátumú alkotóművész 
(Kassák Lajos és Hamvas Béla) művészetteóriai nézetei és a jelenkorral kapcsolatos 
tapasztalatai alapozták meg. Annak ellenére, hogy ez a két – monumentális életmű-
vet hátrahagyó, a modern kor minden szemléleti-művészi problémáját a maga ellent-
mondásosságában érzékelő és feltáró – alkotó merőben eltérő szellemalkatú volt, 
hagyományértelmezésük mégis néhány ponton rokonítható egymással. Sőt, a mo-
dern művészet alapkérdéseit illetően is vannak közös felismeréseik. Természetesen, 
ezek a párhuzamosságok nem elsősorban a poétikai tradíció felől közelíthetők meg, 

1 LÁSZLÓ Ruth, Hagyomány és tanúbizonyság, Napút, 2011/5, Napút-füzetek 55., 34–37.
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politikai eszmerendszerek stb.) mulandók és változók. Így a művészet megjelenési for-
mái, technikai eszközei, a kifejezésmódok, a (kor)stílusok is változnak, de ez nem azt 
jelenti, hogy végérvényesen elévülnének. Inkább azt, hogy eltűnnek, újak jelennek 
meg, a másféle természet- és társadalomlátás új és új kifejezőeszközöket teremt, majd 
mindezek bekerülve a művészet eszközkészletébe, hol alámerülnek, hol újra felbuk-
kannak. Semmi sem évül vagy avul el, hanem „az örök visszatérés” forgatagában más-
más módon tűnnek elénk a formák, s élnek tovább. A múltbeli és a jelenkori kiemel-
kedő művek örök életűek, hiszen a közös emberi léttartalmakat érintik meg bennünk; 
de kortársi szemmel lehetetlen eldönteni: melyik mű maradandó, s melyik a mulandó. 

Hiszen a következő korszak érték-preferenciái egészen mások lehetnek, mint az előzőké. 
Így alakul ki az egymásra épülő korok, művek alapján a művészet életfolyamata, amely 
korokon átívelve az ember(iség) nélkülözhetetlen szellemi-lelki táplálója. 

*

Az új évezredben (a Vízöntő-korban) az arche-gyökereitől messzire távolodott európai 
embernek ezt kell(ene) felismernie, tudatosítania önmagában, – s akkor talán meg-
menekülhet(ne). Ez a „Vízöntő-kori újjászületés” (Hamvas eszmerendszere szerint) 
az ősi értékekből, az „alapállás” helyreállításából ered. Enélkül elsodorja az embe-
riséget a globalizáció, a technokrata civilizáció, amely napjainkban máris mintha 
felőrölni készülne önmagát (amit a természeti katasztrófák, az elszabadult életfor-
mabeli különbségek, de akár napjaink megállíthatatlan „világméretű” vírus-hulláma 
is mutat). László Ruth ezt fogalmazta meg oly megrendítő szépséggel a 2010-es Eksz-
panziót követő beszélgetésben: „A lét és élet kettészakítottsága veszélyes út, mert 
abban a pillanatban, amikor az egyikért a másikat eldobná az ember, mindkettőt 
elveszíti”. A KERESZT felénk sugárzó centruma: az evangéliumi örömhír „az Élet 
örök voltáról, elpusztíthatatlanságáról beszél” – ebben van minden bizodalmunk.1 

Mindezek felismerése – tudatosítása, az Élet evangéliumi értékeinek, a szeretetre 
és megértésre épülő emberi kapcsolatok teremtő erejének felmutatása, a politikai-
társadalmi szféra humanizálására irányuló szellemiség sugárzása az experimentális 
művészet eszközeivel – az Ekszpanzió-mozgalom célja. Az avantgárd magatartás 
– az ellenállás a gyűlöletre és a hamis, hazug álértékekre épülő mindennemű ma-
nipulációval szemben – biztosítéka és záloga annak, hogy az ekszpanzisták továbbra 
sem térnek le az útról, amelyen elődeik és mestereik jártak; s következetesen végigha-
ladnak rajta, bízva abban, hogy az értékálló művészet feltámadásához ez az út vezet.

FÜGGELÉK

Az Ekszpanzió-mozgalom alkotói gyakorlatát két nagy formátumú alkotóművész 
(Kassák Lajos és Hamvas Béla) művészetteóriai nézetei és a jelenkorral kapcsolatos 
tapasztalatai alapozták meg. Annak ellenére, hogy ez a két – monumentális életmű-
vet hátrahagyó, a modern kor minden szemléleti-művészi problémáját a maga ellent-
mondásosságában érzékelő és feltáró – alkotó merőben eltérő szellemalkatú volt, 
hagyományértelmezésük mégis néhány ponton rokonítható egymással. Sőt, a mo-
dern művészet alapkérdéseit illetően is vannak közös felismeréseik. Természetesen, 
ezek a párhuzamosságok nem elsősorban a poétikai tradíció felől közelíthetők meg, 

1 LÁSZLÓ Ruth, Hagyomány és tanúbizonyság, Napút, 2011/5, Napút-füzetek 55., 34–37.
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hanem a művészet szellemi háttere, világképi alapja vonatkozásában, amely alkotói 
magatartásukat (a mindenkori „status quóval” való szembenállásukat) is meghatá-
rozta. Mindketten a lázadó és a kiútkereső 20. század gyermekei voltak, Észak Géniu-
szának szülöttei, s bár más-más módon válaszoltak az emberi lét alapkérdéseire, 
szellemi tapasztalataik bizonyos vonatkozásokban mégis korrelálnak. Az ezredfor-
dulón hihetetlenül megnőtt mindkettejük népszerűsége (amiből életük során igen 
kevés jutott osztályrészül): s az újabb generációk ma már mindkét életművet a ha-
gyomány szerves részének tekintik.

Hamvas Béla gazdag bölcseleti életművében a szakrális hagyomány különböző 
rétegei, ősi mélységei tárulnak fel. Számára az eredeti szellemi tradíció iránytű, amely 
megkönnyíthetné a jelenkor problémáiban („világválság”) való tájékozódást, sőt, se-
gítséget nyújt(hat)na civilizációs gondjaink megoldásában.

Guénon alapján már a harmincas évek esszéiben felvázolja a mintegy 24 000 esz-
tendőt magába foglaló legutóbbi „világév” ciklusait, amelyeken belül az utóbbi 6000 
évről (a Bika–Kos–Halak jegyében eltelt „világhónapok” időszakáról) már írásos doku-
mentumokat is őriz a történelmi emlékezet. Az ún. „szent iratok” (a Védák, a Tao 
te King, az egyiptomi papiruszok, Hermész Triszmegisztosz Tabula Smaragdinája, 
a Tibeti Halottaskönyv, az Upanishádok, Henoch apokalypsise stb.), amelyeket  
a későbbiekben le is fordít és ellát jegyzetekkel, valamint az ősi hindu, iráni, perui, 
mexikói és a Yucatán-félszigeti maya civilizáció szellemi hagyatéka és az ókeresztény 
szövegek egybehangzóan a világ „szakrális” eredetéről tanúskodnak. Az i. e. 6. száza-
dig virágzó ún. Aranykorban a legkülönbözőbb vallásokban élő népek ugyanazon 
szellemi hagyomány hierarchikus („isteni”) eredetét vallották, s a közösség életrendje 
e szerint épült fel. Az azóta tartó időszak a személyiség (individuáció) jegyében zaj-
lik – már a késő görög kultúrában „minden dolgok mértéke az ember”. A közösség 
egésze többé nem szellem-hordozó; így léte egyre inkább amorálissá válik; s ha az 
ember(iség) végérvényesen megtagadja a hagyomány metafizikai alapjait, menthe-
tetlenül elpusztul.

A Hagyomány Hamvas felfogásában: őstanítás a létről, a társadalomról, a val-
lásról. Amíg egy nép elfogadja „az egész Földre kiterjedő és minden emberben azonos 
alapállást” (Isten–ember–Föld egységét), addig virágzik, ha megtagadja: válságba 
kerül. „A modern tévtanok, mint amilyen a fejlődés-eszme, az emberiség elképzel-
hetetlen romlását idézték elő” – hangsúlyozza Hamvas. E téveszmét tartja az újkori 
Európa, az egész nyugati civilizáció állapotának végzetes előidézőjének, a menthe-
tetlen felbomlás forrásának (Ezekre a kérdésekre vonatkozó alapművei: A világválság, 
1937; Láthatatlan történet, 1943 – esszégyűjtemény; Scientia sacra I. – 1943/44; II. 
– 1961; Anthologia humana – 5000 év bölcsessége, 1946–47, szerkeszti, bevezeti s rész-
ben ő is fordítja; Az öt Géniusz – Magyarország szellemi földrajza, 1960; Patmosz 
I–III., 1958–1966).

A szakrális hagyomány őrzi az alapállásról való eredeti tudást, amely minden nép 
közös kincse. Isten és az Uralkodó szimbóluma (a legtöbb ősi népnél) a Nap; ragyo-
gása, fénye az arany meleg csillogására emlékeztet; tehát Isten – az Uralkodó – a Nap 
és az Arany lényegük szerint azonosak. Az ő tulajdonuk a Világmindenség, benne 
a földi dolgok, az eszközök, az élőlények, a javak és az emberek; ugyanakkor min-
den aranyból van, s mint használati tárgy a közösség egészét megilleti. De az arany 
ekkor még nem luxustárgy, csereeszköz, nem lehet vásárolni, fizetni vele. Mint maga 
az Idő: kozmikus és örökkévaló. Ezért Arany-kor. A hatalom a papi kaszt (brahman) 
kezében van: ő tartja fenn a hierarchiát; az Uralkodó is „csupán” szimbólum (való-
jában se ő és senki más nem birtokolhatja se az Aranyat, se a Hatalmat, mint ahogy 
a Napot se és az Istent se). A Szellem mindenek fölött áll, így ha a Hagyomány ép, 
a nemzettest részei (tagjai) összhangban vannak egymással: a felülről alásugárzó 
szellemi egység a béke záloga. Ha valaki az Aranyat mégis a saját tulajdonának meré-
szelné tekinteni, az megzavarja a kozmikus Rend harmóniáját, s romlást hoz az egész 
népre (ezért életével fizet). Később, mikor már az Arany elveszíti transzcendens 
erejét és fizetőeszközzé válik, démonikus hatalomra tesz szert, és pusztulást hoz 
az egész népre.

Hamvas tehát az ősi civilizációk hanyatlását a szakrális tradíció felbomlásából,  
a pénz démonikus, morálisan romboló hatásából vezeti le. Európában mindez nagyjá-
ból az i. e. 6. században, a késő görögségben, majd az alexandriai kultúra és a római 
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hanem a művészet szellemi háttere, világképi alapja vonatkozásában, amely alkotói 
magatartásukat (a mindenkori „status quóval” való szembenállásukat) is meghatá-
rozta. Mindketten a lázadó és a kiútkereső 20. század gyermekei voltak, Észak Géniu-
szának szülöttei, s bár más-más módon válaszoltak az emberi lét alapkérdéseire, 
szellemi tapasztalataik bizonyos vonatkozásokban mégis korrelálnak. Az ezredfor-
dulón hihetetlenül megnőtt mindkettejük népszerűsége (amiből életük során igen 
kevés jutott osztályrészül): s az újabb generációk ma már mindkét életművet a ha-
gyomány szerves részének tekintik.

Hamvas Béla gazdag bölcseleti életművében a szakrális hagyomány különböző 
rétegei, ősi mélységei tárulnak fel. Számára az eredeti szellemi tradíció iránytű, amely 
megkönnyíthetné a jelenkor problémáiban („világválság”) való tájékozódást, sőt, se-
gítséget nyújt(hat)na civilizációs gondjaink megoldásában.

Guénon alapján már a harmincas évek esszéiben felvázolja a mintegy 24 000 esz-
tendőt magába foglaló legutóbbi „világév” ciklusait, amelyeken belül az utóbbi 6000 
évről (a Bika–Kos–Halak jegyében eltelt „világhónapok” időszakáról) már írásos doku-
mentumokat is őriz a történelmi emlékezet. Az ún. „szent iratok” (a Védák, a Tao 
te King, az egyiptomi papiruszok, Hermész Triszmegisztosz Tabula Smaragdinája, 
a Tibeti Halottaskönyv, az Upanishádok, Henoch apokalypsise stb.), amelyeket  
a későbbiekben le is fordít és ellát jegyzetekkel, valamint az ősi hindu, iráni, perui, 
mexikói és a Yucatán-félszigeti maya civilizáció szellemi hagyatéka és az ókeresztény 
szövegek egybehangzóan a világ „szakrális” eredetéről tanúskodnak. Az i. e. 6. száza-
dig virágzó ún. Aranykorban a legkülönbözőbb vallásokban élő népek ugyanazon 
szellemi hagyomány hierarchikus („isteni”) eredetét vallották, s a közösség életrendje 
e szerint épült fel. Az azóta tartó időszak a személyiség (individuáció) jegyében zaj-
lik – már a késő görög kultúrában „minden dolgok mértéke az ember”. A közösség 
egésze többé nem szellem-hordozó; így léte egyre inkább amorálissá válik; s ha az 
ember(iség) végérvényesen megtagadja a hagyomány metafizikai alapjait, menthe-
tetlenül elpusztul.

A Hagyomány Hamvas felfogásában: őstanítás a létről, a társadalomról, a val-
lásról. Amíg egy nép elfogadja „az egész Földre kiterjedő és minden emberben azonos 
alapállást” (Isten–ember–Föld egységét), addig virágzik, ha megtagadja: válságba 
kerül. „A modern tévtanok, mint amilyen a fejlődés-eszme, az emberiség elképzel-
hetetlen romlását idézték elő” – hangsúlyozza Hamvas. E téveszmét tartja az újkori 
Európa, az egész nyugati civilizáció állapotának végzetes előidézőjének, a menthe-
tetlen felbomlás forrásának (Ezekre a kérdésekre vonatkozó alapművei: A világválság, 
1937; Láthatatlan történet, 1943 – esszégyűjtemény; Scientia sacra I. – 1943/44; II. 
– 1961; Anthologia humana – 5000 év bölcsessége, 1946–47, szerkeszti, bevezeti s rész-
ben ő is fordítja; Az öt Géniusz – Magyarország szellemi földrajza, 1960; Patmosz 
I–III., 1958–1966).

A szakrális hagyomány őrzi az alapállásról való eredeti tudást, amely minden nép 
közös kincse. Isten és az Uralkodó szimbóluma (a legtöbb ősi népnél) a Nap; ragyo-
gása, fénye az arany meleg csillogására emlékeztet; tehát Isten – az Uralkodó – a Nap 
és az Arany lényegük szerint azonosak. Az ő tulajdonuk a Világmindenség, benne 
a földi dolgok, az eszközök, az élőlények, a javak és az emberek; ugyanakkor min-
den aranyból van, s mint használati tárgy a közösség egészét megilleti. De az arany 
ekkor még nem luxustárgy, csereeszköz, nem lehet vásárolni, fizetni vele. Mint maga 
az Idő: kozmikus és örökkévaló. Ezért Arany-kor. A hatalom a papi kaszt (brahman) 
kezében van: ő tartja fenn a hierarchiát; az Uralkodó is „csupán” szimbólum (való-
jában se ő és senki más nem birtokolhatja se az Aranyat, se a Hatalmat, mint ahogy 
a Napot se és az Istent se). A Szellem mindenek fölött áll, így ha a Hagyomány ép, 
a nemzettest részei (tagjai) összhangban vannak egymással: a felülről alásugárzó 
szellemi egység a béke záloga. Ha valaki az Aranyat mégis a saját tulajdonának meré-
szelné tekinteni, az megzavarja a kozmikus Rend harmóniáját, s romlást hoz az egész 
népre (ezért életével fizet). Később, mikor már az Arany elveszíti transzcendens 
erejét és fizetőeszközzé válik, démonikus hatalomra tesz szert, és pusztulást hoz 
az egész népre.

Hamvas tehát az ősi civilizációk hanyatlását a szakrális tradíció felbomlásából,  
a pénz démonikus, morálisan romboló hatásából vezeti le. Európában mindez nagyjá-
ból az i. e. 6. században, a késő görögségben, majd az alexandriai kultúra és a római 
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civilizáció térhódításával ment végbe. Amikor már ádáz küzdelem folyik az Arany és 
a Hatalom birtoklásáért, a brahman kaszt fokozatosan tekintélyét és pozícióját vesz-
ti, s végül átadni kényszerül helyét a lovagi (katonai, nemesi) kasztnak, a ksatrijanak. 
A cél most már a hódítás, a hadizsákmány-szerzés – ez a népvándorlások, a Római 
Birodalom felbomlásának kora. Majd a lovagi középkor, a keresztes hadjáratok idő-
szakában ez a kaszt is „süllyedni” kezd: mivel aranyért ekkor már bármi, dicsőség, 
rang, elismerés is megvehető, fokozatosan megerősödik a kereskedői réteg (vaisija), 
amely csakhamar átveszi a hatalmat. Elkezdődik az újkor, a gazdasági prosperitás és 
a mind fényűzőbb életformák korszaka (a nagy bankárházak, vagyonos kereskedő 
dinasztiák határozzák meg a politikát is). A reneszánsztól a francia forradalomig íve-
lő korban már megkezdődik a népélet felbomlása (parasztlázadások, vallási engedet-
lenség, új vallások alapítása stb.). Az egyre inkább iránytű nélkül maradó tömeg 
(sudra) kezdi elveszíteni szellemi származásának tudatát, és mindinkább az anyagi 
javak rabságába kerül; végül a francia forradalomban fellázad Isten és az Uralkodó 
ellen, fékevesztetten rombol és gyilkol; a „népfölség” rangjára emeli magát. 

Ezzel megkezdődik Európa teljes morális széthullása, a metafizikai hagyomány 
érvényességének megkérdőjelezése, ami a 20. századi forradalmakban, a szekulari-
záció és az ateizmus térnyerésében teljesedik ki. A brahman szellemiség (amely a 
szociális felelősségtudattal élő értelmiség egy vékony rétegében és az Egyházban 
még fennmaradt) össztársadalmi síkon elveszti szerepét és lehetőségeit a szociális 
organizáció alapelveinek fenntartását illetően. A vallástalan tömeg (sudra) demora-
lizálja a társadalmat, hiszen neki a káosz felel meg, az inferioritásban érzi jól ma-
gát. A tudást csupán a saját céljai eléréséhez szükséges eszköznek tartja, amihez 
nincs szüksége az egyetemes látásmódra, csupán szakismeretekre). Mivel a szakrá-
lis hivatásokat nem tiszteli, nem hallgat a szellem szavára; csakis az anyagi szférá-
ban akar „boldogulni”, így fokozatosan elveszti a szent Logosszal való kapcsolatát, 
ami végső soron a társadalom teljes atomizálódásához, széthullásához vezet.

Hamvas mindezt tehát már a 20. század derekán felismerte és tudatosította esz-
széiben, elborzadva szemlélve, hogy amire figyelmeztetni próbált, az szeme láttára 
bekövetkezett. S mivel műveit nem adták ki, így természetesen szélesebb körben 
hatni sem tudott. Szemtanúja s szenvedő alanya volt, amint a politikai-katonai erő-
szak (ksatrija) felmorzsolta a társadalom életerejét; majd a gazdasági-hatalmi ve-
télkedés (a vaisija pozíció harca) szétroncsolta az alsó rétegek (sudra) erkölcsi tuda-
tát, életlehetőségeit, s a szembeszegülő erőket megfosztva még az életlehetőségtől 
is (’56 leverésével) felőrölte a társadalom szerves működését, szellemi ellenálló ere-
jét. A hatvanas évek végén még a remény se látszott arra vonatkozóan, hogy ez va-
laha megváltozik: virágzott a kontraszelekció minden téren. S most, a III. évezred 
hajnalán? Más okokból ugyan, de még kevésbé van remény… Úgy tűnik a Kali Yuga, 
a sötét kor az egész európai civilizációt elnyeli. Az apokalipszis – Hamvas értelme-

zésében – a jó és a rossz, a termékeny és a terméketlen szellem egymástól való elkü-
lönülésének, a szellemi hierarchia széttöredezésének következménye. Voltaképpen 
már a Halak jegyében eltelt 2000–2500 év e folyamatról szólt: egy világkorszak zá-
rul le napjainkban. A felvilágosodás nagy illúziója, a fejlődés eszme végérvényesen 
kudarcot vallott: nem az Abszolút Szellem felé halad a történelem, hanem a Szellem 
teljes meggyalázása, hatóerejének visszaszorítása felé. Az ítélet – amely Hamvas 
szerint már zajlik – nagyon kemény és személyre szóló: aki visszatalál a szakrális 
értékekhez és felmérve a maga helyét elhelyezkedik a szellemi hierarchiában: az 
megmenekül („üdvözül”). Aki nem, az a Sötét Kor martalékaként aláhull a semmi-
be. Az utolsó 200 év (a francia forradalom óta tartó időszak), az erkölcsi krízis kora, 
mindannyiunkat vagy–vagy elé állított, állít (amint azt Kierkegaard már a 19. szá-
zad derekán jelezte: Entweder – Oder): vagy visszatérünk a Fénybe, a tiszta Egybe, 
vagy megsemmisülünk (mind egyéni, mind emberi szinten).

A visszatérés (megtérés) csakis a szakrális Hagyomány újraélesztésével (lenne) 
lehetséges. Hamvast épp ezért intenzíven foglalkoztatja mind a „világválság”, az 
egyetemes emberiség válsága (amely korántsem gazdasági természetű elsősorban 
– csupán a szellemi válság következménye), mind pedig a magyarság sajátos hely-
zete, történelmi adottságai. Van-e bennünk egyáltalán erő a belső fordulatra?

Az Aranykor utáni történet – vélekedik Hamvas – szakadatlan küzdelem azért, 
hogy a nép ismét szakrális közösség legyen. Az Aranykorban ugyanis a Szellem, az 
elpusztíthatatlan Teremtő Erő még az egész népet áthatotta (azaz a sudra is termé-
szetes örömmel, a maga helyén a kellő önértékeléssel végezte feladatait, hiszen tudta: 
az ő tevékenysége a társadalom virágzásának feltétele – s ezért őt nem nézték le  
a magasabb kasztbeliek). Még később is, amíg a vallás és a szakrális uralkodó hatá-
rozta meg a nép életrendjét (középkor), kiegyensúlyozott volt a „lent” világa (azt csak 
a marxista történetírás találta ki, hogy a nép folyamatosan lázadt sorsa ellen). Az új-
kori válság kezdete óta azonban már csak a Géniuszokban munkál a szellemi terem-
tő erő, meghatározva egy-egy táj (a hely) arculatát, az ott élő emberek életrendjét, 
szokásait – a mindezt átörökítő „hagyományt” (Genius loci). A lokális színezetű tradí-
ció, amely a népművészetben, a népköltészetben, a helyi vendégváró szokásokban, az 
étkezési kultúrában, az ünnepek jellegzetességeiben, a „hagyományőrző” megmoz-
dulásokban stb. fejeződik ki, alapvetően meghatározza a táj szülötteinek életszemlé-
letét, életmódját. Még azokét is, akik később, elköltözve az adott helyről, egy másik 
Géniusz hatósugarába kerülnek.

A lokális Géniuszok voltaképpen archetípusok – hangsúlyozza Hamvas; az ob-
jektív psziché részei (Jung ezt nevezi kollektív tudattalannak). Európa nyolc Géniusza 
közül öt (az Északi, a Déli, a Nyugati, a Keleti (alföldi és az erdélyi-bizánci) hat a 
Kárpát-medence népességére – ezek szellemsugárzása korántsem egységes. A tájegy-
ségek már-már egymástól független életet élnek, ami az országok közötti permanens 
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civilizáció térhódításával ment végbe. Amikor már ádáz küzdelem folyik az Arany és 
a Hatalom birtoklásáért, a brahman kaszt fokozatosan tekintélyét és pozícióját vesz-
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Birodalom felbomlásának kora. Majd a lovagi középkor, a keresztes hadjáratok idő-
szakában ez a kaszt is „süllyedni” kezd: mivel aranyért ekkor már bármi, dicsőség, 
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a mind fényűzőbb életformák korszaka (a nagy bankárházak, vagyonos kereskedő 
dinasztiák határozzák meg a politikát is). A reneszánsztól a francia forradalomig íve-
lő korban már megkezdődik a népélet felbomlása (parasztlázadások, vallási engedet-
lenség, új vallások alapítása stb.). Az egyre inkább iránytű nélkül maradó tömeg 
(sudra) kezdi elveszíteni szellemi származásának tudatát, és mindinkább az anyagi 
javak rabságába kerül; végül a francia forradalomban fellázad Isten és az Uralkodó 
ellen, fékevesztetten rombol és gyilkol; a „népfölség” rangjára emeli magát. 
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– csupán a szellemi válság következménye), mind pedig a magyarság sajátos hely-
zete, történelmi adottságai. Van-e bennünk egyáltalán erő a belső fordulatra?

Az Aranykor utáni történet – vélekedik Hamvas – szakadatlan küzdelem azért, 
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az ő tevékenysége a társadalom virágzásának feltétele – s ezért őt nem nézték le  
a magasabb kasztbeliek). Még később is, amíg a vallás és a szakrális uralkodó hatá-
rozta meg a nép életrendjét (középkor), kiegyensúlyozott volt a „lent” világa (azt csak 
a marxista történetírás találta ki, hogy a nép folyamatosan lázadt sorsa ellen). Az új-
kori válság kezdete óta azonban már csak a Géniuszokban munkál a szellemi terem-
tő erő, meghatározva egy-egy táj (a hely) arculatát, az ott élő emberek életrendjét, 
szokásait – a mindezt átörökítő „hagyományt” (Genius loci). A lokális színezetű tradí-
ció, amely a népművészetben, a népköltészetben, a helyi vendégváró szokásokban, az 
étkezési kultúrában, az ünnepek jellegzetességeiben, a „hagyományőrző” megmoz-
dulásokban stb. fejeződik ki, alapvetően meghatározza a táj szülötteinek életszemlé-
letét, életmódját. Még azokét is, akik később, elköltözve az adott helyről, egy másik 
Géniusz hatósugarába kerülnek.

A lokális Géniuszok voltaképpen archetípusok – hangsúlyozza Hamvas; az ob-
jektív psziché részei (Jung ezt nevezi kollektív tudattalannak). Európa nyolc Géniusza 
közül öt (az Északi, a Déli, a Nyugati, a Keleti (alföldi és az erdélyi-bizánci) hat a 
Kárpát-medence népességére – ezek szellemsugárzása korántsem egységes. A tájegy-
ségek már-már egymástól független életet élnek, ami az országok közötti permanens 
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viszályban, gazdasági fejlettségi fokuk különbözőségében is kifejeződik. A Keleti 
Géniusz merőben ellentétes (sőt: ellenséges!) a Nyugatival, történelmünk során mind-
végig vetélkedtek egymással. Az Északi és a Déli lágyabb, engedékenyebb a Nyugati-
val szemben; így nem véletlen, hogy ezek az országrészek nyitottabbak Európa felé, 
s civilizációs szintjük is magasabb fokú. De ez nem feltétlenül jelent érték kritériu-
mot. Az öt Géniusz egymást átható szövevényessége, olykor egymást keresztező sajá-
tosságai következtében az egységesülő Közép-Európában csak egy erős brahman 
réteg tudna egyensúlyt teremteni 

Magas szintű szociális organizáció csakis az alapállás helyreállításával, az evan-
géliumi életértékek kölcsönös elfogadásával valósulhat(na) meg: az egymással ellen-
tétes szellemhatások között az Egység csakis így jöhet(ne) létre. A lélek élete csak 
akkor normális, ha a benne magában munkáló ősalakzatok szövevénye egyensúly-
ban van; s ez hihetetlen energiával táplálja a személyiséget. Ha a táj – az ember – az 
életrend egységben van: a Géniusz jóindulatúan segíti, vezeti az embert életútján. 
Ha viszont a psziché egyensúlya megbomlik, eluralkodik az archetípus sötét, démo-
nikus oldala: „a Géniusz […] őrjöngve dúlja fel mindazt, amit elért; bőszült mániával 
rombol”, harag, gyűlölet, irigység, árulás, bosszúvágy lesz úrrá rajta. „Ez a legvég-
zetesebb őrület, amely az emberi kapcsolatok felbomlásához, a szeretet-nélküliség 
állapotához, végső soron a societas, a társadalom széthullásához vezet”.

Az ember maga dönt – figyelmeztet Hamvas –, hogy a sötétség vagy a világosság 
erői mellé áll-e? Sajnos ma, az ezredfordulón úgy tűnik, a sötétség erői vannak túl-
súlyban; változás csak akkor lenne lehetséges, ha az emberek többsége felismerné 
és tudatosítaná önmagában a benne élő – és „vetélkedő”! – archetípusokat, s a szelle-
mi Rend ismeretében, annak segítségével megteremtené köztük az egységet (azaz 
„felébredne”, mert az éberség – vidya – tisztánlátást jelent). S akkor újra teremtő, 
termékeny életet él(hetne). De hát hol vagyunk mi ettől? Közép-Európa egységének 
megteremtése ma még elérhetetlenebb vágyálom, mint Kossuth terveiben volt an-
nak idején.

„A művész és a tudós szellemisége a XX. században elvesztette régebbi stabilitá-
sát, s vagy a virtuózok kontárságával, vagy a szakemberek dilettantizmusával kö-
zelít a lényegi dolgokhoz” (képtelen lévén a brahman Egészben látására, éberségére) 
– hangsúlyozza Hamvas. Ezért vesztette el a tudomány és a művészet is szakralitását. 
A humán értelmiségnek ki kell(ene) maradnia a hatalmi-politikai érdekek harcából, 
s őrködnie kell(ene) az ellentétes erők egyensúlya fölött. Az éberség és a szeretet-elv 
fenntartásának folyamatában Hamvas fontos szerepet tulajdonít a művészeknek.  
A poéta sacer már a görögség óta ismert fogalmát megelevenítve tekinti át az utolsó 
két évszázad művészeti jelenségeit. Elsősorban a Hölderlinnel kezdődő s Poen, Bau de-
lairen, Mallarmén át St. Georgeig, Valéryig ívelő lírai megújulást vizsgálja. Hiszen 
ők voltak azok, akik a modern korral szembeszegülve az életértékeket, az emberi 

benső, a lélek és a szellem szabadságát védték az eldologiasult, létrontó Hatalmakkal 
szemben. A modern költő „sacer”, mert a „középpontban” (szent kör) áll; határlény, 
aki az emberek közt az „istenit”, az istenek közt az „emberit” képviseli. Ellenséges, 
dehumanizálódott közegben őrzi a „szent tüzet”, a „népfölség” által kivetetten, meg-
bélyegezve. Egyszerre „szent” és „átkozott”: a néppel már nem élhet harmóniában, 
hiszen az elvesztette szakralitását, érdekek vezérelte „tömeggé” változott, s elutasítja 
mindazokat, akik magasabb igényeket támasztanak vele szemben. „Bűnbaknak” te-
kinti a költőt társadalmon kívüli életmódja miatt, s saját magát – hétköznapiságával, 
tévedéseivel és vétkeivel együtt – „különbnek” tartja nála. A „kivetett” költő erkölcse 
az igazságkeresés s a magasabb rendű értékvállalás, ami a kiürült formák és szokás-
rend széttörésével jár, ezért – mint Krisztus – magára veszi a nép bűneit, hajlíthatat-
lanul őrzi integritását s nem alkuszik. A valódi, értékteremtő művész szemben áll az 
általános létrontással, a hamis értékrenddel, a gazdasági-társadalmi-politikai totalita-
rizmus életromboló valóságával. Őrzi magában az Egész egybe látásának képességét, 
s az ember természeti és isteni valójának egységét. Megérintve „a világ szívét”, egye-
temes tudást közvetít a Lényegről, a Teremtésről és a teremtő erők munkálkodásáról.
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viszályban, gazdasági fejlettségi fokuk különbözőségében is kifejeződik. A Keleti 
Géniusz merőben ellentétes (sőt: ellenséges!) a Nyugatival, történelmünk során mind-
végig vetélkedtek egymással. Az Északi és a Déli lágyabb, engedékenyebb a Nyugati-
val szemben; így nem véletlen, hogy ezek az országrészek nyitottabbak Európa felé, 
s civilizációs szintjük is magasabb fokú. De ez nem feltétlenül jelent érték kritériu-
mot. Az öt Géniusz egymást átható szövevényessége, olykor egymást keresztező sajá-
tosságai következtében az egységesülő Közép-Európában csak egy erős brahman 
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akkor normális, ha a benne magában munkáló ősalakzatok szövevénye egyensúly-
ban van; s ez hihetetlen energiával táplálja a személyiséget. Ha a táj – az ember – az 
életrend egységben van: a Géniusz jóindulatúan segíti, vezeti az embert életútján. 
Ha viszont a psziché egyensúlya megbomlik, eluralkodik az archetípus sötét, démo-
nikus oldala: „a Géniusz […] őrjöngve dúlja fel mindazt, amit elért; bőszült mániával 
rombol”, harag, gyűlölet, irigység, árulás, bosszúvágy lesz úrrá rajta. „Ez a legvég-
zetesebb őrület, amely az emberi kapcsolatok felbomlásához, a szeretet-nélküliség 
állapotához, végső soron a societas, a társadalom széthullásához vezet”.

Az ember maga dönt – figyelmeztet Hamvas –, hogy a sötétség vagy a világosság 
erői mellé áll-e? Sajnos ma, az ezredfordulón úgy tűnik, a sötétség erői vannak túl-
súlyban; változás csak akkor lenne lehetséges, ha az emberek többsége felismerné 
és tudatosítaná önmagában a benne élő – és „vetélkedő”! – archetípusokat, s a szelle-
mi Rend ismeretében, annak segítségével megteremtené köztük az egységet (azaz 
„felébredne”, mert az éberség – vidya – tisztánlátást jelent). S akkor újra teremtő, 
termékeny életet él(hetne). De hát hol vagyunk mi ettől? Közép-Európa egységének 
megteremtése ma még elérhetetlenebb vágyálom, mint Kossuth terveiben volt an-
nak idején.

„A művész és a tudós szellemisége a XX. században elvesztette régebbi stabilitá-
sát, s vagy a virtuózok kontárságával, vagy a szakemberek dilettantizmusával kö-
zelít a lényegi dolgokhoz” (képtelen lévén a brahman Egészben látására, éberségére) 
– hangsúlyozza Hamvas. Ezért vesztette el a tudomány és a művészet is szakralitását. 
A humán értelmiségnek ki kell(ene) maradnia a hatalmi-politikai érdekek harcából, 
s őrködnie kell(ene) az ellentétes erők egyensúlya fölött. Az éberség és a szeretet-elv 
fenntartásának folyamatában Hamvas fontos szerepet tulajdonít a művészeknek.  
A poéta sacer már a görögség óta ismert fogalmát megelevenítve tekinti át az utolsó 
két évszázad művészeti jelenségeit. Elsősorban a Hölderlinnel kezdődő s Poen, Bau de-
lairen, Mallarmén át St. Georgeig, Valéryig ívelő lírai megújulást vizsgálja. Hiszen 
ők voltak azok, akik a modern korral szembeszegülve az életértékeket, az emberi 

benső, a lélek és a szellem szabadságát védték az eldologiasult, létrontó Hatalmakkal 
szemben. A modern költő „sacer”, mert a „középpontban” (szent kör) áll; határlény, 
aki az emberek közt az „istenit”, az istenek közt az „emberit” képviseli. Ellenséges, 
dehumanizálódott közegben őrzi a „szent tüzet”, a „népfölség” által kivetetten, meg-
bélyegezve. Egyszerre „szent” és „átkozott”: a néppel már nem élhet harmóniában, 
hiszen az elvesztette szakralitását, érdekek vezérelte „tömeggé” változott, s elutasítja 
mindazokat, akik magasabb igényeket támasztanak vele szemben. „Bűnbaknak” te-
kinti a költőt társadalmon kívüli életmódja miatt, s saját magát – hétköznapiságával, 
tévedéseivel és vétkeivel együtt – „különbnek” tartja nála. A „kivetett” költő erkölcse 
az igazságkeresés s a magasabb rendű értékvállalás, ami a kiürült formák és szokás-
rend széttörésével jár, ezért – mint Krisztus – magára veszi a nép bűneit, hajlíthatat-
lanul őrzi integritását s nem alkuszik. A valódi, értékteremtő művész szemben áll az 
általános létrontással, a hamis értékrenddel, a gazdasági-társadalmi-politikai totalita-
rizmus életromboló valóságával. Őrzi magában az Egész egybe látásának képességét, 
s az ember természeti és isteni valójának egységét. Megérintve „a világ szívét”, egye-
temes tudást közvetít a Lényegről, a Teremtésről és a teremtő erők munkálkodásáról.
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„…FELEJTSE EL, HOGY MIT KELL ELÉRNI AZ ÉLETBEN”

Interjú Sarkantyu Illéssel

– Itt jó lesz, ez egy csendes sarok…
– 26 éve voltam itt utoljára. Te ismerted akkor a helyet? A Kisképzőbe jártam, és 

bejöttünk ide két osztálytársnőmmel; leültünk, kijött egy nő és megkérdezte, mit 
kérünk. Egy islert – feleltük, mire a nő: hárman egy islert? Álljanak fel és menjenek 
el – mondta, és visszament a pulthoz…

A civilizáció kiürült, látszat-értékeket védelmező, metafizikai középpontját vesz-
tett világával szemben a modern művésznek szükségképpen lázadnia kell – vallja 
Hamvas (is). Hiszen a benne munkáló archetípus belülről feszíti; s mivel nem tudja 
azt kibontani az adott viszonyok között, csakis outsiderként teljesítheti ki önmagát 
és művészetét. Végigküzdi az életét. A hamis struktúrákat lerombolja, az örökölt kul-
túrát „szétszedi”, hogy elemeiből őseredeti újat teremtsen (mind a tartalmi, mind  
a poétikai formák tekintetében). Felismeri, hogy nincs más útja, mint hajlíthatatlannak 
maradni, ha a számára leglényegesebb dolgokat nem akarja és nem tudja feladni. 
Ezért a „poéta sacer” körébe tartozik az avantgárd művész is. Ha nem képes a közem-
beri világ hatalmas ellenállásával megküzdeni, nem sikerül az árral szemben önmagát 
kiteljesíteni: öngyilkos lesz, megalkuszik vagy elzüllik. Ezt fejezte ki Kassák már 
1921-ben: „bizonyos, hogy a költő vagy épít magának valamit amiben kedve telik vagy 
bátran elmehet szivarvégszedőnek / vagy / vagy” (A ló meghal a madarak kirepülnek).

Hamvas a legjelentősebb avantgárd alkotókat a 20. század „fáklyavivőinek” tar-
totta. Kemény Katalinnal közösen írt – fentebb már idézett – munkájában (For-
radalom a művészetben) kiemeli Kassák erjesztő szerepét a művészet 20. századi 
arculatának formálásában: A MA-kör művészeit „igazságkeresőknek” nevezi, s hang sú-
lyozza, hogy formateremtésük nem „gyökértelen”: az absztrakt művészet az egyiptomi 
geometrikus művészet leszármazottja – tehát „ősiségét” senki nem vonhatja kétségbe. 
„Kivetettségüket” látván, keserű bölcsességgel vonja le a konklúziót: „A csőcselék 
halálra keresi azt, aki őt a mocsárban való elmerülésében háborgatja”; a totalitárius 
apparátus pedig egyszerűen „nem ad kenyeret annak, aki a létrontáson kívül áll”.

Hamvas és Kassák társadalmi magatartására tehát bizonyos értelemben egyaránt 
az „outsider”-mivolt jellemző, ugyanakkor szellemi arculatuk természetesen élesen 
eltér egymástól. Bár mindketten a Felvidékről származtak, később más-más Géniusz 
szellemhatása alá kerültek. Így életútjuk, művészetszemléletük is csak egy-egy ki-
vételes pillanatban találkozott (1946–47-ben, mikor mindketten a modern művészet 
térnyeréséért küzdöttek). Alapmagatartásukat mégis meghatározta a Felvidék lokális 
Géniusza, amely a 20. század elején bizonyos értelemben még precivilizációs viszo-
nyok között őrizte eredeti szellemét. Az emberek egymás iránti nyitottsága, segítő-
kész összetartása, az Északi Géniuszra jellemző bensőséges szolidaritás ekkor még 
eleven hatóerőként működött; a sensus communis az itt élő nép társadalmi felelősség-
tudatát erősítette. Hamvas bölcselői látásmódjára, kultúra felfogására azonban mégis 
Dél Géniusza hatott intenzívebben. Dél mediterrán szellemisége és a Philia barátságos 
érzülete jótékonyan „gyógyítja” a civilizáció ejtette sebeket, s a görögös derű mindent 
beragyogó fénye, a mindennapi életet is átható kozmikus harmónia szinte az „arany-
kori” életérzést idézi. Itt az életrend is szinte „zenei”, szellemmel átitatott; a Természet 
– már-már panteista módon – az „istenség” leheletét sugározza.

(Folytatjuk)
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