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Sz�cs Géza

Életm� és sorsa*

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves 

Barátaim!

Lehet, hogy ez a beszélgetés in-

kább lesz tényleg beszélgetés, mint 

el�adás, mert nem ismereteket, konk-

lúziókat szeretnénk megosztani önök-

kel, hanem hangosan gondolkodva 

kérdéseket feltenni, amelyekre egye-

dül nem, de talán együttesen talál-

nánk válaszokat Hamvassal, a hamva-

si életm� recepciójával és az � szemé-

lyének elfogadásával kapcsolatban.

Abban mindannyian egyetérthe-

tünk, hogy Hamvas Béla olyan „csúcs-

teljesítménye” a  magyar kultúrának, 

hogy csak els�rend� szellemi nagy-

ságként határozható meg. Anélkül, 

hogy banalitásokba belemennénk, azt 

gondolom, nem állunk távol az igaz-

ságtól, ha bartóki vagy Csontváry-lép-

tékben próbáljuk elhelyezni �t. És 

mindjárt itt is az els� kérdés, ami már 

hosszú ideje foglalkoztat, hogy miért 

nem foglalhatja/foglalhatta el külön-

böz� rangsorokban az �t megillet� 

pozíciót, miért nem fért bele semmi-

féle – úgymond – kánonba, miért nem 

jelent meg a magyar kulturális tudat-

ban (csak alig-alig, vagy éppen hogy 

a perifériáján)? A választ szét kellene 

bontanunk térbeni/id�beni differen-

ciá lás alapján.

A  hamvasi életm� els� korszaka: 

megjelenését�l 1945-ig, az els� vi-

lágháború végéig. Ebben a felível� 

szakaszban sem tudta kivívni azt a 

megbecsülést, amely már akkor meg-

illette volna. Mit is értünk megbecsü-

lésen? Egy 0–100-as skálán a száz-

nál szerepel Kerényi Károly, Weöres 

Sándor, Márai Sándor megbecsülése, 

Hamvas Béláé a tíznél. Tehát egytize-

dét kapta kortársai megbecsülésének, 

mindamellett hogy Weöres Sándor 

szemében � a Mestere volt, akire 

Kerényi egyenrangú társként tekin-

tett, Németh László pedig elismer�en 

írt róla.

Az életm� második szakasza: 

a  következ� több mint fél évszázad 

– 1945-t�l a rendszerváltásig, a nyolc-

vanas évek végéig –, amikor ez az érték 

a nyolcvanas években már megjelent 

kiadások, publikációk révén a  skálán 

elmozdul a nullától (vagy a mínusztól, 

ha Lukács Györgyre gondolunk), és az 

értéke meghaladja a tizenötöt is.

A  harmadik szakasz: 1990-t�l 

 máig. És akkor most itt tartunk. Az 

évtizedek alatt vajon mire jutottunk 

a hamvasi értékelésben? A  lehetsé-

ges százas skálán én itt sem adnék 

többet, mint 25-öt arra, amit sikerült 

elérni Hamvas hozzáférhet�vé tételé-

ben, értelmezésében, beépülésében 

a köztudatba. Ami a konkrét munkát 

illeti, egy kiváló csapat – Dúl Antal-

tól Palkovics Tiborig – folyamatosan 

intézte a kiadásokat, fordításokat, de 

sokakat kellene még megemlítenünk, 

akik a fáradságos, klasszikus szer-

vez�munkát végezték. A  feldolgozás 

szellemi vagy interpretációs oldalá-

ról nézve igen neves személyiségek 

közvetítettek különböz� közelítési 

pontokból, vagy mutattak fel jeles 

eredményeket. Egy komoly garnitúra 

állt a hamvasi életm� zászlaja alatt 

* Szó szerinti, szerkesztetlen leirat
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(Szathmári Botond, Szántó F.  István, 

László András, Czakó Gábor, Miklóssy 

Endre), de nem mint akik valamilyen 

program végrehajtói, hanem spon-

tán elkötelezettségb�l. És mégis ott 

tartunk, hogy a Hamvas-befogadás 

mindig egy „szekta” ügye maradt, 

bár most már több kisebb szektáról 

is beszélhetünk, Hamvas Béla körei-

r�l, akik hol összeülnek, hol nem, de 

olyat hoztak létre, amit nem sikerült a 

barátoknak, harcostársaknak sem. Az 

imponáló Hamvas-sorozattal együtt 

a skálán most tartunk a 25-nél.

A  következ� kérdés, hogy mi is 

van nemzetközi vonalon: ha így ál-

lunk mi Magyarországon, akkor hogy 

állnak mások? Ezel�tt mintegy 10-12 

évvel mesélt arról Dúl Antal, hogy 

Hamburgban foglalkoznak a Karnevál 

dramatizálásával, és beszámolt arról, 

hogy egyik-másik m�nek hogy áll a 

fordítása. Akkor tényleg úgy nézett ki, 

hogy a nemzetközi fi gyelem Hamvas 

felé fordul, de aztán többet err�l nem 

hallottam. Nem tudom, játszották-e 

Hamburgban valamelyik színpadon a 

Karnevált, nem tudom, hol tartunk 

a világnyelvekre való fordításokban. 

Id�nként hallani ezt-azt, de már nem 

lehet utánamenni; a nagy m�vek, esz-

székötetek fordításait még nem tart-

hattam a kezemben.

Hamvas özvegye Kemény Kató né-

ni, akinél alázatosabb és h�ségesebb 

„szolgája” nem volt Hamvas Bélának 

és szellemi öröksége ügyének. Vele 

beszéltünk arról, hogy nem is a re-

gényekkel kellene kezdeni az � nem-

zetközi megismertetését, hanem az 

esszékkel. Egyrészt, mert könnyebb 

lefordítani, másrészt az olyan esszé-

irodalommal rendelkez� kultúrákban, 

mint az angol, a francia vagy a német, 

talán erre a m�fajra nyitottabbak, ér-

demes lenne a nagy esszé-sorozato-

kat, gy�jteményeket idegen nyelvre 

átültetni. Hogy ez jó irány volt-e, nem 

tudom megítélni, és nem tudom, hol 

tartunk, van-e itt köztünk olyan, aki 

többet tud esetleg folyamatban lév� 

fordításokról – erre talán majd válasz 

érkezik a kérdések során…

Nemcsak az esszék lennének 

fontosak, nemcsak azok fordításával 

tudnánk el�relépni, hanem – ahogy 

azt idén már Balatonfüreden felve-

tettem  – el is indítanám Tiborékkal 

együtt: keressük meg a vele kortárs 

nem magyar írókról szóló, nagyon 

élvezetes és nagyon fi gyelemreméltó 

írásait. Napjainkban is rendkívül érde-

kesek lehetnek. Például mit szólnának 

az angolszászok ahhoz, hogy volt egy 

író Magyarországon, aki már a húszas 

években fölfi gyelt a Powysokra, els�-

sorban John Cowper Powysra, vagy 

Robinson Jeffersre, aki ma is kevesek 

költ�je, de biztos volt Amerikában is 

„Jeffers-szekta”. És ezekre a reveláció 

erejével hathatna, hogy egy magyar 

író 80-100 évvel ezel�tt, ilyen távol-

ról fölfi gyelt arra, amire a kortárs 

kritikusok nem. De Hamvas Bélának 

sikerült.

Szentendrén, valamikor a kétez-

res évek elején, Sava Babič – aki 

akkor már a Hamvas-életm� jó ré-

szét lefordította szerbre – nem kis 

büszkeséggel elmondta, hogy az � 

Hamvas-fordításainak szerb nyelv� 

refl exiója néhány év alatt – mondjuk, 

három év alatt – messze meghalad-

ja számban, de jelent�ségében is, 

amit magyarul írtak Hamvasról ötven 

év alatt. Czakó Gábor okkal nevetett 

azon, amit mondtam, hogy talán az a 

magyarázata ennek, hogy a szerbek 

az akkor kiélez�dött második balkáni 

krízis után közelebb érzik magukat 

az apokalipszishez. Van bennük egy 

olyan érzékenység, éberség, amely 

odafi gyelés az eltunyult, lomha ma-

gyar köztudatban nincs meg. Ez is 
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közelebb vihet majd a válaszok meg-

találásához.

Térben/id�ben tartozunk még egy 

további lehetséges kategória fölál-

lításával: a  kortárs honi és nemzet-

közi visszhang és befogadás mellett 

még van egy további is: a diaszpóra, 

tehát a magyar emigráció mit tett, 

mit nem tett, vagy mit tehetett volna 

Hamvasért? És itt most a Protestáns 

Magyar Szabadegyetemre gondolok, 

�k megtették a magukét kiadásban 

is, promócióban is. Ezzel együtt a ma-

gyar emigrációs hangadó körökben 

Hamvas jelent�sége messze nem érte 

el azt, amit mondjuk Máraié, Falu-

dyé, Wass Alberté – hogy csak azokat 

említsem, akik a magyar emigráció 

szemében fáklyának, világítótorony-

nak számítottak. Nem akarok titkokat 

elárulni, de állítólag Hamvas nyugati 

nyelv� kiadásait, fordításainak megje-

lenését nagyon sokáig egy igen jeles 

magyar esszéíró, az emigráció egyik 

oszlopa féltékenységb�l nagyban aka-

dályozta, nem szerette volna, ha el�-

húznak az ismeretlenb�l még egy 

riválist. Ezekben a hírekben, híreszte-

lésekben mindig van egy adag rossz-

májúság, de arról tudok, hogy van 

egy magyar nyelv� esszégy�jtemény, 

amelyb�l Hamvas teljesen hiányzik.

Hogy én hogy kerülök ebbe a tör-

ténetbe? Az Életünk c. folyóirat két 

számával is nagyon sokat tett Hamvas 

rehabilitációjáért. Az ezel�tt mintegy 

tíz évvel megjelent emlékszámban, 

a  jubileumi Hamvas-számban fölidé-

z�dik néhány dokumentuma ennek a 

történetnek, ami úgy kezd�dött, hogy 

tizenévesen írtam Weöres Sándor 60. 

születésnapjára egy esszét. Egy ko-

lozsvári diákkörön föl is olvastam, 

amely az egyetem fi lozófi a köre, a 

Diotima kör volt, és bár nem voltam 

akkor még egyetemista, de meghív-

tak erre az el�adásra. Ezt az el�adást 

leközölte a Korunk c. kolozsvári folyó-

irat Gáll Ern� f�szerkeszt� érdekl�dé-

sének köszönhet�en. Végül is Weö-

resr�l szólt az esszé, de mintegy mel-

lékmondatként szerepelt benne egy 

olyan rész, amelyért rengeteget citál-

tak, a fejemre olvastak, vagy éppen el-

lenkez�leg, kiemeltek. Azt írtam, hogy 

Hamvas Béla a magyar kultúra leggo-

noszabbul innovált ellensége, és hogy 

ez az érthetetlen és gonosz tudomá-

sul nem vevés, kirekesztés Kemény 

Katalinra is érvényes. És aztán erre az 

a nem várt válasz jött – az ágyú és a 

veréb esete! –, hogy a Kritika c. folyó-

irat vezércikkében (E. Fehér Pál volt a 

szerz�je) ránk mennydörögtek, nem-

csak az én középiskolás személyem-

re, hanem a kipróbált marxista Gáll 

Ern�re is, meg a Korunkra, amely egy 

világnézeti folyóirat volt, természete-

sen marxista, mi más lehetett volna… 

A  vezércikkben az volt, hogy miért 

szólnak bele Kolozsváron a magyar 

– nem a magyarországi!  –, a magyar 

kulturális politikába? Világos beszéd: 

ami kolozsvári, az csak beleszólhat 

abba, ami magyar, a  magyar én va-

gyok, a Kritika, meg E. Fehér Pál, meg 

az MSZMP Nemzetközi Kapcsolatok 

Intézetének pártbizottsága…

Aztán volt még kés�bb egy után-

lövése, amikor megjelent az Életünk 

szóban forgó els� ún. Hamvas-szá-

ma – amit újra kellett nyomni, akkora 

érdekl�dés övezte  –, és abban volt 

egy versem, amely Hamvasról szólt. 

E. Fehér Pál megértette, és a Nép-

szabadságba írt egy újabb hatalmas 

dörgedelmet. Azt hiszem, én voltam 

a legels�, aki ilyeneket írt, és milyen 

furcsa az élet, ezt Kolozsvárról sokkal 

könnyebb volt megírni és megjelen-

tetni, mint lehetett volna Budapesten!

Kató néni neheztelt rám, nem vette 

t�lem jó néven, örült természetesen, 

de attól félt, hogy a Hamvas-kiadá-



KONFERENCIA

3737

sok lassan megindulni látszó ügyét 

ez most visszaveti. Szorongott, mert 

skandalum lett ebb�l, ez nem tesz jót, 

meg ott van a kézirata az egyik kiadó-

nál, a  másik kézirata a másik kiadó-

nál, és lehet, hogy jöv�re már meg is 

jelenhetne, vagy meg is jelent volna, 

ha ez nincs. (A hetvenes évek közepét 

írjuk!) Kés�bb kiderült, hogy amire � 

gondolt, a  Karnevál kéziratát elküld-

ték az Új Írásnak, de ennek volt egy 

el�története, nem tudom, ismerik-e…

A magyar emigráció egyik legfon-

tosabb szellemi fóruma a München-

ben megjelen� Látóhatár c. folyóirat 

volt. Azt hiszem, akkor Horváth Béla 

volt a f�szerkeszt�, Molnár József a 

kiadó, aztán Borbándi Gyula, Griff Ver-

lag s a többi… Talán a legrangosabb 

folyóirat volt az emigráció történeté-

ben. Aztán Horváth Béla, aki azonos 

a katolikus költ�ként ismert Horváth 

Bélával, megjelent a londoni magyar 

követségen azzal az elképeszt� óhaj-

jal, hogy � haza szeretne térni az 

emigrációból Magyarországra. A követ 

majdnem lefordult a székér�l: Horváth 

úr, soroljam fel, hány cikkben, milyen 

módon támadta a népi demokráciát 

és annak vezet�it? Igen, �  tudja, de 

haza akar menni. És akkor azt mond-

ták neki, hogy jó – persze konzultáltak 

a pártközponttal, mindenkivel, akivel 

kellett –, rendben van, jöjjön haza, de 

hozza a Látóhatárt is, ezentúl a Látó-

határ Magyarországon jelenjen meg. 

Horváth még fölvette az utolsó számra 

a pénzt a szponzoroktól, zsebre vág-

ta, de az utolsó szám már nem jelent 

meg. Hazajött, és itthon újraindította 

a folyóiratot. És ekkor – a hatvanas 

években, már nem tudom pontosan, 

hányban  –, ekkor kért írást Hamvas 

Bélától is. Ezzel mintegy jelezvén, 

hogy ez egy új éra, új folyóirat, túl 

vagyunk mindenen, itt most már min-

denkit, aki érték, egybeöleljük ez alá a 

közös gy�jt�erny� alá. Ekkor Hamvas-

nak valóban meg is jelent egy vagy két 

esszéje, gyanútlan volt, nem tudta az 

el�zményeket, adott egy-két írást. De 

aztán valaki a pártközpontban még-

iscsak észhez tért, hogy elvtársak, 

ezt azért mégsem, és a Látóhatár 

abban a formájában megsz�nt. Úgy 

folytatódott, mint tallózó, gy�jt� folyó-

irat, Münchenben pedig az eredeti ki-

advány Horváth „hazadisszidálásától” 

kezdve mint Új Látóhatár jelent meg.

Ez a budapesti Látóhatár-mutáns 

egy keresztmetszet-folyóirat volt; 

ami az el�z� hetekben/hónapokban 

érdekesnek ítélt szöveg megjelent 

magyarul, azt a Látóhatár, mint egy 

gy�jt�csatorna, leközölte. Még akkor, 

amikor nem volt ilyen formája a lap-

nak, Hamvastól megkövetelték, hogy 

„tegye le az obulust”, de � természe-

tesen nem tette, és az lett a vége, 

ami lett. Ez után az intermezzo után 

semmi nem történt, még megjelent 

Újvidéken egy-két esszéje, Csontváry, 

Tanguy… – de utána aztán semmi. 

Akkor még azt remélte, hogy lesz 

talán egy jóvátételi gesztus, amiért 

még ebb�l a Látóhatárból is kimaradt: 

„nézzük meg, elvtársak, adjuk ki egy 

könyvét”… És akkor Kató néni elküld-

te a Karnevált az Új Íráshoz, Juhász 

Ferenc címére. Hogy ez így lett volna, 

Juhász Ferenc élete végéig tagadta. 

Telt-múlt az id�, talán fél év is eltelt, 

és mivel semmi nem történt, Kató né-

ni elkezdett érdekl�dni, és visszakapta 

a kéziratot, amelyen látszott, hogy ki 

sem bontották, még azt a csomót is 

felismerte rajta, amit � kötött a pak-

samétára, tehát senki ki sem bontotta.

Kató nénivel a kapcsolatom a futó 

neheztelések ellenére is jó maradt. 

Sokat mesélt például arról a folyó-

irattervr�l is, amelyet József Attilával 

és Radnóti Miklóssal szerkesztettek 

volna – már a címe is megvolt: Mér-
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ték, és megvolt a nyomdászati háttere 

is. Mindezt megírtam A Dunánál cím� 

folyóiratban, amit sem a Hamvas-, 

sem a Radnóti-, sem a József Attila-fi -

lológia nem tartott érdemleges isme-

retnek, de én azt gondolom, hogy az.

Találkoztam aztán kés�bb annak a 

látogatásnak a leírásával, amely a het-

venes évek közepén Kolozsvárott tör-

tént az én meghívásomra. A Kemény 

családnak 1918 �szén, mint tudjuk, 

a  román impérium-váltás idején pá-

nikszer�en távoznia kellett. (Kemény 

Gábor ismert Galilei-körös pedagógus 

volt, az emléktáblája most is ott van 

az Erzsébet királyné úton.) Hamvas 

Béláné az ezt követ� ötvenvalahány 

évben nem tehette, nem tért vissza 

szül�városába, Tordára. Félt is, de 

vágyott is rá, hiszen ott van az öcs-

cse, Kemény Gáborka sírja, meg ké-

ne látogatni… Addig-addig biztattam, 

míg eljött és meglátogatta a számára 

fontos helyeket, els�sorban Tordát. 

Zokogott, hogy „de hát ez nem ilyen 

volt!”, az � emlékeiben egy kertváros 

élt, ahol ötéves korában járt utoljára, 

és most egy cementipari óriás ontotta 

vastagon a cementport az emberek 

tüdejébe. Megnéztük a szül�i házat, 

amelyb�l mez�gazdasági gépállomás 

lett, fölmentünk a temet�be, megta-

láltuk Kemény Gáborka sírját, meg-

kért, hogy néha tegyek a sírra virágot, 

amit meg is tettem.

Azokban a napokban – könnyen 

utána lehet nézni, hogy ez pontosan 

mikor volt – játszott a Kolozsvári Fil-

harmóniánál Szvjatoszlav Richter, aki 

nem volt mindennapos vendég sehol 

a világon, pláne nem Kolozsváron, 

és mi elmentünk a koncertjére. Kató 

néninek is nagyon nagy élmény volt, 

utána tapsvihar… Aztán azt mondta, 

milyen brutális kifejezése a tetszésnek 

ez a tapsvihar, miért nem ül inkább 

mindenki némán a helyén. Méltóbb 

lenne a zenéhez és az el�adóhoz, ha 

a közönség addig ülne némán, míg ez 

a m�vészt arra nem készteti, hogy új-

ra játsszon, vagy végleg távozzon. Az-

tán találkoztam egy kés�bbi szövegé-

vel, ami ennek az erdélyi látogatásnak 

a lenyomata volt. Érdekes, hogy ezt 

hogyan élte meg: neki olyan volt, mint 

egy depressziós kafkai utazás a saját 

hajdanvolt életében. Hogy mennyire 

nem tudta ezt feldolgozni, nem volt 

akkor számomra világos, csak ebb�l 

az írásból derült ki.

Befejezésül szeretném elmonda-

ni, hogy mit mond a folklór Hamvas 

és a Kemény n�vérek hagyatékának 

sorsáról. (Mondtam, hogy kérdéseket 

szeretnék feltenni, szeretném, ha ezt 

is valaki tisztázná, mi is történt „való-

jában és ténylegesen”.)

Kató néni már évtizedekkel a ha-

lála el�tt haragos viszonyban volt test-

vérével, Kemény Judit szobrászn�vel, 

akinek a legismertebb Hamvas-portrét 

is köszönhetjük, ezt a profi lból rajzolt, 

lefele néz� arcképet, ami itt is látható 

a teremben. Kemény Juditot most 

kezdik fölfedezni, teljesen függetlenül 

a Hamvas-összefüggésekt�l. Bizonyos 

célzásokból arra gondolok, hogy a két 

n�vér már gyermekkorában sem jött 

ki egymással, ennek oka talán a gye-

rekkori féltékenység lehetett, rivalizá-

lás a papa és a mama kegyeiért. Kató 

néni elbeszélése alapján ez Juditban 

nagyon agresszívan el�tört, és kés�bb 

az � és férje (Kató néni sógora) érzé-

ketlensége, követel�zése tönkretette 

kettejük kapcsolatát. Kató néni egy 

síron túli gesztusként – halálában ta-

lán ki akart békülni Judittal – ráhagyta 

Erzsébet királyné úti lakásukat.

Az is egy külön fejezet, hány he-

lyen lakott Kató néni és Hamvas Béla. 

Bombatalálat érte a budai otthonukat, 

amely megsemmisült a benne lév� 

könyvekkel és kéziratokkal együtt. Ka-
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tó néni emlékezése szerint Hamvas 

Béla a háborús naplóját, amelyet a 

frontszolgálat alatt írt, az összeom-

lás napjaiban, amikor nem lehetett 

tudni, hogy kivel mi lesz, talán az ez-

redese (Pohl vagy Poll vagy Pól – ezt 

én sem tudtam kideríteni) gondjaira 

bízta. (Aki aztán a háború után vélhe-

t�leg Argentínába került.) Próbáltam 

Argentínában földeríteni, hogy tud-e 

valaki az emigrációban err�l valamit, 

különböz� közösségeknek írtam, de 

senki nem tudta, ki volt az a „Pól” ez-

redes. Ez a napló, amit Hamvas Béla 

a háború alatt írt – rendkívüli szöveg 

lehetett!  –, nyilván az ezredes leszár-

mazottainál van, ha van. Ezt csak zá-

rójelben mondtam.

Tehát Kató néni ezt a lakást, ahogy 

van, a berendezéssel együtt, Kemény 

Gábor, Hamvas Béla és Kemény Ka-

talin személyes tárgyaival, a n�vérére 

hagyta. Ez egyáltalán nem hatotta 

meg Judit szobrászm�vészn�t, és azt 

mondta, hogy az egészet úgy, ahogy 

van, odaadja harmincmillió forintért 

egy ócskásnak, vagyis a legels� ügy-

nöknek. Ebben Moholy-Nagy, Vajda 

Lajos, Bálint Endre képeit�l kezdve 

Kerényi-levelekig rengeteg érték volt, 

bútor, sz�nyeg, festmények stb… Ka-

tó néni az egyik képet nekem ígérte 

még korábban, amelyik a nagyma-

máját ábrázolta. Akkor már nagyon 

rossz állapotban volt, amikor ezt a 

végrendeletet írta: tehát ezt kapta 

Judit, a szentendrei házikót Dúl Antal, 

a  könyveket és a szellemi hagyaté-

kot Szántó F István. Ezeket véli tudni 

a pesti folklór.

Eszerint tehát Judit harmincmil-

lió forintért eladta volna a sok száz 

milliós értéket és azóta sem tudjuk a 

további sorsát a tárgyi hagyatéknak. 

Próbáltam akkoriban segítséget sze-

rezni, Hankiss Ágnessel beszéltem, 

aki a Hamvas Intézetnek volt akkor, 

vagy talán ma is a vezet�je, de mással 

is próbálkoztam, mert nem hittem, 

hogy nincs harmincmillió forintja erre 

a magyar államnak. És nem csupán 

kegyeletb�l, hanem itt értékek van-

nak, van egy lakás, vannak bútorok, 

festmények… Ezt a feladatot a magyar 

kultúrpolitikának nem sikerült abszol-

válnia, pedig egyben tarthatta volna a 

hagyatékot, örökséget – így ennyivel is 

szegényebbek lettünk.

(Ezzel be is fejezném, és várom a 

kérdéseket, hozzászólásokat.)


