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Fenyvesi Félix Lajos

A szellem diadala
Hamvas Béláról az 50. halálévfordulón

„Harcolok: nem tudom, kiért

és nem tudom, ki ellen.

Nem kell ismernem célomat,

mert célom ismer engem.”

�������Weöres Sándor

Beszélvén barátommal az ötven éve 

halott íróról, mondom neki, hogy hiá-

nyolom az emlékezéseket. Így Ham-

vas Béla kézmelegét, hangjának ked-

ves szigorát már nem találom.



Igaz, ma is úgy gondolok rá, mint 

él�re, de olyanra, aki a teremtés lázá-

ban él. Ír, keres, kutat, szemével átvi-

lágítja a mindenséget. Senkihez sem 

hasonlítható. Másként létez�. Napot 

ébreszt�, aki a kibomló fényben sétált 

a közeli erd�ben. Hazatérése után le-

ült íróasztalához, és gyors bet�vetés-

sel papírra vetette új esszéjét.

Azután ült, hallgatott, er�s ciga-

rettát sodort, és ontotta a s�r� füstöt. 

Olykor neve kezd�bet�it írva a leve-

g�-lapra; körötte új könyve javítatlan, 

ceruzás oldalai.



Halála el�tti évben álltam el�ször 

az emeleti ajtaja el�tt. Háromszor is 

nyújtottam ujjam a cseng� felé, de 

megijedtem, és visszamentem a köze-

li parkba. Pedig hangokat is hallottam 

az el�szobából, csak egy lépést kellett 

volna tennem. Nem ettem, nem ittam. 

H. B. gy�rött kéziratát olvastam. Az 

éjszakai zsúfolt vonattal döcögtem 

vissza szül�városomba.

Sok évtized telt el, mikor újból 

elmerészkedtem házához. Felesége, 

a  nagyszer� író és fordító, Kemény 

Katalin nyitott ajtót. Alacsony, töré-

keny asszony, talán ezért csodálkozott 

rajtam: a magas, deresed� hajú „vers-

írót” kedvesen fogadta. Meg is ven-

dégelte. Soha nem ittam olyan rossz 

kávét, mint akkor. Eszembe jutott: 

H. B. talán ezért menekült el Tiszapal-

konyára raktáros segédmunkásnak.



Persze ez gonoszkodás. Már látom 

is a drámai képet. A  megalázott író 

az inotai er�m� ajtajában áll. Az ösz-

szetákolt lécbodegához támaszkodik, 

munkaruhája b� és kopott, a cement-

portól szinte páncélos. Nem is lehet 

fogasra akasztani, csak úgy letenni 

maga mellé, ha az egész napi robot 

után a félbehagyott szanszkrit szöveg-

gel foglalkozhatott.

Áll az alkonyi fényben. Remény-

kedik, hogy valaki megszólítja. Min-

dig van mondanivaló, ok részvétre, 

csodálatra. Kimenni a partra, leülni 

egy sötét sziklára, s  nézni a cikázó 

madarakat.



Ha jól emlékszem, Kemény Ka-

talinnál voltam életemben el�ször 

valóságos irodalmárokkal. Domokos 

Mátyás szerkeszt�, Darabos Pál tudós 

könyvtáros, Füst Milán, a  tisztesség 

nagy költ�je, Dúl Antal, a legfi atalabb 

tanítvány… „Weöres Sándor nem jön” 

– jegyezte meg szomorúan Katalin 
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asszony. „A  felesége nem engedi” 

– vette át a szót a friss vendég. – Ve-

szélyes eljönni ide.” Kés�bb tudtam 

meg, régóta fi gyelte �ket az állambiz-

tonsági rend�rség.

Nem olyan régen láttam Hamvast 

a televízióban, borostásan és fárad-

tan. Eszembe jutottak a h�séges társ 

szavai err�l a nehéz id�r�l. Hirtelen 

elfogyott az életkedve, és egy reggel 

úgy jött ki, mint százéves ember. 

Szótlanul ült az el�szobában. Néhány 

nap múlva, 1968. november 7-én agy-

vérzésben meghalt.



Alig esik szó Hamvas hitér�l. Édes-

apja evangélikus pap volt, magyar–

német szakos tanár. Az Evangélikus 

Líceum nevel�je. A  szlovák h�séges-

küt megtagadja, a családot kiutasítják 

Pozsonyból.

Budapestre költöznek… Hallga-

tó, újságíró, munkatárs a F�városi 

Könyvtárban… Katonai behívóparan-

csot kap; lakásukat bombatalálat éri. 

Megírja Karnevál cím� hatalmas re-

gényét… Temetésén Keken András 

püspök búcsúztatja. �  idézi, hogy az 

Újtestamentumot felesleges felvenni 

a száz legjobb könyv közé, mert az 

minden ember szívébe írott jel.



A  20. század egyik legállhatato-

sabb szellemét legtöbbször csak di-

csértem. Pedig az említett száz leg-

jobb könyv sorozatáról és kommentá-

lásáról volna mit mondanom. Messzire 

látott, Istenig nézett, talán azért nem 

vette észre a magyar kultúrát, gazdag 

irodalmunkat. Követte egész életében 

egy hosszú bajuszos, csizmás paraszt-

ember, s nem ismerte föl, hogy Arany 

János az, a világ egyik csodás költ�je.

Idézhetném Határ Gy�z� igaztalan 

kirohanását, aki szerint vallásmeg-

szállott, zenebolond, m�vészetrajon-

gó, neoplatonista ködev� volt.



Társa, felesége, Kemény Katalin 

író és m�vészettörténész haláláig se-

gítette roppant vállalkozásában.

Mert az volt élete, a lehetetlen ost-

roma. S ha nem akkor él, a zsarnoki 

korban, nem zúdul rá annyi gáncs és 

rosszindulat, a XX. század legnagyobb 

gondolkodói között lenne a helye. 

Mircea Eliade, Carl Gustav Jung, Karl 

Kerényi, Giulio Evola, Lepold Ziegler 

vagy René Guénon nevével együtt 

említenénk. 1945 után a kirekesztett-

ség fojtó csendje vette körül. Ebbe a 

legtöbb írótársa belerokkant, Hamvas 

egészséges hív� lélekkel, mondhatni, 

der�s humorral viselte elkomoruló 

sorsát.



Nézem a róla készült kopott, ama-

t�r fényképet. S�r� füstöt ontó gyár-

telep mögötte. Barakkok. Halott fekete 

tó. A láthatatlan term�földet elöntötte 

a gépolaj és a rozsda. Egy kényszer-

munkás, a szám�zött Hamvas Béla ül 

a fáradt alkonyatban. A  múlt század 

páratlan gondolkodója Tiszapalko-

nyán segédraktáros! A pártkomisszár, 

Lukács György gy�lölettel intézkedett 

ellene; Keszi Imre gyorsan megtagad-

ta. Mégis rendíthetetlen maradt. Meg 

nem alázkodott.

„A  m�vész mindig ragaszkodni 

fog, nem a társadalom helyzeti el�-

nyeihez, hanem a társadalmon kí-

vül és felül kínálkozó távlathoz: az 

Egészhez. Ragaszkodni fog nem a 

kivételhez, hanem a kivételesekhez; 

nem a privilégiumokhoz, hanem az 

igazsághoz” – írta a Füstparipában. 

Hamvasra is érvényes a megállapí-

tás: szenvedélye az igazságkeresés, 

a  lázas kutakodás, hogy a létezést 
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életidejében megértse és birtokba 

vegye.



Sárban, piszokban és elviselhe-

tetlen zajban dolgozott. Esszék, ta-

nulmányok, kommentárok, regények, 

fi lozófi ai m�vek kerülnek ki keze alól. 

Upani sa dokat, zent, szufi t, tibeti misz-

tériumokat ültetett át magyarra. A vi-

lágot akarta megismerni, átlátni, az 

egyetemest és a részlegest ötvözni. 

Hamvas is, miként Heidegger és Jas-

pers, vagy az orosz emigráció teo-

retikusai, arra keresett választ, hogy 

léteznek-e olyan szellemi gyökerek 

és források, amelyek az id� betemet-

te mélyben még élnek és táplálva 

csörgedeznek. Azt sugallta, hogy az 

európai civilizáció talán a legtöbbet 

abból meríthet, amit évezredek alatt 

megtagadott és feledett: az �si hagyo-

mányokból.



Az �sök nagy csarnoka, a Scien-

tia Sacra cím� könyvei ezek föltárá-

sára tesznek kísérletet. Izgalmas és 

leny�göz� olvasmányok. A  II. rész a 

kereszténység bírálata, talán Hamvas 

keresésének legtöbb vitát kiváltó re-

meklése. „Jézus biztosan tapasztalta 

Isten dics�ségét és mindenhatósá-

gát. Nagyságát azonban nem ebben 

látta, hanem a tapintatban, ahogy 

senkinek és semminek útjában nem 

áll. A  gyengédségben, ahogy enged, 

a  kedvességben, ahogy kitér. Ahogy 

azt tudja mondani: legyen a te akarod 

szerint. Az alázatban, ahogy �rületet 

és gazságot elvisel, ahogy igazságta-

lanságot és becstelenséget megt�r. 

Ami Jézust megrendítette, az nem 

Isten félelmetes ereje, és össze nem 

hasonlítható tudása és világalkotó 

akarata, amely el�tt leborult. Ami 

szívét megindította az volt, hogy Isten 

apa, akit nem imádott, hanem akit 

szeretett.”

Az ötven éve halott Hamvas Bélát 

talán a Patmoszra szám�zött János 

evangélistához hasonlíthatjuk igazán. 

Mindketten lelket öl� magányban él-

tek és álltak helyt Isten és ember el�tt.


