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„A csillagnak Üröm volt a neve.”1

  1 Jel 8: 11.

KELEMEN ZOLTÁN

Az	örömről,	és	ami	addig,	meg	azon	túl	van

Ha	valaki	Hamvas	Béla	és	az	öröm	viszonyáról	elmél-
kedik,	akkor	legalább	két	irányból	kell	közelítenie	témá-
jához.	Az	 öröm	 legtöbbször	 valamely	 pozitív,	 elérendő	
állapot,	tény,	történés,	cselekvés.	Az	ember	szeret	örülni.	
Az	öröm	ennek	megfelelően	a	Hamvas-művek	egyik	cso-
portjában	 a	 harmónia,	 a	megbékélés	 állapota,	 kegyelmi	
pillanat,	 épp	 olyan	 pozitív	 kategória,	mint	 a	 társadalom	
túlnyomó	része	számára.	Létezik	azonban	Hamvas	értel-
mezésében	az	örömnek	egy	másik	oldala,	s	ez	legalábbis	
keserűséggel	tölti	el	a	gondolkodót,	s	talán	hozzá	legmél-
tóbban	a	puszta	életöröm,	a	kiüresedett	gyönyörhajhászás	
fogalmaival	 írható	 körül	 leginkább.	 A	 következőkben	
Hamvas	Béla	műveinek	 azt	 a	 két	 csoportját	 vizsgálom,	
mely	 lefedi	 az	 öröm	 egymástól	 gyökeresen	 különböző	
két	 értelmezési	 kísérletét.	 Így	 elemzés	 tárgyai	 lesznek	
a Patmosz2, A babérligetkönyv3, a Szarepta4	 és	 A száz 
könyv5	című	munkák,	illetve	azoknak	bizonyos	részei.

1932	és	1945	között	születtek	A babérligetkönyv	esszéi.	
Abban	az	időszakban,	amely	Hamvas	életének	egziszten-
ciális,	de	 talán	 irodalmi-alkotói-gondolkodói	értelemben	
is	 legkiegyensúlyozottabb	korszaka.	Elismert	 gondolko-
dó	volt,	rendszeresen	publikált	a	korabeli	szaksajtó	szinte	
minden	orgánumában6.	A	’20-as,	’30-as	években	többször	
pihen	Dalmáciában,	kedves	tengere	mellett,	ebben	az	idő-
ben	alakítja	Kerényi	Károllyal	a	Sziget	kört,	az	Esztétikai,	
majd	a	Magyar	Társadalomtudományi	Társaság	választ-
ja	tagjai	közé.	Az	említett	kötet	tárgyalandó	esszéi	ennek	
megfelelően	a	csendes	nyugalom	egyszerű,	természeti	örö- 
mét	tükrözik,	nyelvi-stilisztikai	megformáltságukból	is	ki- 
tetszik	a	nemes	derű,	humor,	a	hétköznapi	csodák	pátosz	
nélküli	megjelenítése.	Közülük	is	kitűnik	azonban	az	első	
boldogsággal,	 örömmel	 foglalkozó	 tanulmány,	A tama-
riszkusz alatt7,	mely	már	második	bekezdésével	bevezeti	
az	 επιφοιτησις	 fogalmát,	 mely	 Hamvas	 értelmezésében	
istengyermekséget	 jelent,	 de	 jelentésköre	 a	 pünkösd-
kor	az	apostolokat	részeltető	Szentléleknek	és	a	 tanítvá- 
nyoknak	a	viszonyát	is	lefedi.	Hamvas	számára	a	Rudolf	
Otto-féle	mysterium	tremendumnak	pontosan	az	ellenke-
zője:8 nemcsak	 bensőséges	 és	 boldog,	 harmonikus	 kap-
csolat	az	Istennel,	hanem	az	ennek	a	viszonynak	eredmé-
nyeképpen	létrejövő	túláradó	öröm	folyamata,	mely	azon-
ban	 csak	 ritka	 alkalmakkor	 valósulhat	meg.9	 Gyermek-
nek	 lenni	 ebben	az	örömben	annyi,	mint	 az	 életet	 aján- 

		2	 Hamvas	Béla:	Patmosz I.	Életünk	Könyvek,	Szombathely,	1992.
		3	 Uő.:	A babérligetkönyv. Hexakümion.	Életünk	Kiadó,	Szombathely,	1993.
		4	 Uő.:	Szarepta.	64-es	cikkek.	Medio	Kiadó,	Szentendre,	1998.
  5 Európai Műhely I–II.	(szerk.	Hamvas	Béla)	Baranya	Megyei	Könyvtár,	Pécs,	1990.	I.	33–72.
		6	 Csak	néhány	a	hosszú	sorból:	Nyugat,	Budapesti	Szemle,	Protestáns	Szemle,	Napkelet,	Független	Szemle,	Diárium,	Sorsunk,	Budapesti	Hírlap,	

Esztétikai	Szemle,	Válasz.
		7	 3.	jegyzet	118–122.
		8	 Rudolf	Otto:	A szent. Az isteni eszméjében rejlő irracionális és viszonya a racionálishoz.	Osiris	Kiadó,	Budapest,	1997.	23.
		9	 3.	jegyzet	118–119.
10 I. m. 121.
11 I. m. 122.
12 Uo.
13	 Kelemen	Zoltán:	A láthatatlan elmélet (Hamvas Béla és a nem létező könyvek.)	In.	Uő.:	Haszontalan szövegek. Tanulmányok az irodalomról. 

Universitas	Szeged	Kiadó,	Szeged,	2010.	24–32.
14	 Georges	Bataille:	Az erotika.	Nagyvilág	Kiadó,	Budapest,	2001.	263.
15	 3.	jegyzet	149–150.
16 I. m.. 151.

dékként	 fogadni	 el,	 korlátlan	 derűvel,	 felhőtlen	 bizton-
ságérzettel,	mint	az,	aki	magát	egészen	a	szülői	gondos-
kodásra	 bízza10,	 nagyon	 hasonlóan	 ahhoz,	 ahogy	Assisi	
Szent	Ferenc	tanításai	nyomán	a	hitet	értelmezni	szokták.	
Az	ajándékba	kapott	és	elfogadott	élet	öröme	azonban	az	
elbeszélő	 véleménye	 szerint	 botrányként	 jelentkezhet	 a	
kortársak	túlnyomó	többsége	számára,	mivel	„Az	embe-
rek	többsége	szenvedését	még	komolyan	tudja	venni,	de	
örömét	már	nem.”11	Ennek	a	kijelentésnek	a	 fontossága	
pontosan	problematikusságában	rejlik:	a	nyugati	civilizá-
ció	számára	hogyan	kaphatná	az	öröm	a	komolyság	jelző-
jét?	Az	emberek	többsége	tehát	az	öröm	komolyságát	sem	
érti	már.	Azt	a	bátor	hitet,	mellyel	az	istengyermek	ember	
teremtőjének	 adja	 át	magát	 olyan	 feltétlen	 bizalommal,	
ahogy	 a	 gyermek	 kacag,	 mikor	 apja	 a	 levegőbe	 dobja,	
majd	elkapja	újra.	Ez	az	öröm	Hamvas	szerint	az	ember–
Isten	viszonyban	 is	kölcsönös:	„Isten	veled	örül,	mert	ő	
van	a	tenger	méltóságában	és	a	ragyogó	kék	égben.”12 Az 
esszé	alanya	azonban	–	legalábbis	a	követelmény	szintjén	
–	nem	elégszik	meg	magával	az	örömmel,	mivel	a	vég-
ső	szó	a	műben	valamely	isteni	felszólítás:	eredj,	és	valld	
meg	a	világnak	örömödet.	A	mű	lezárása	így	nem	a	csen-
des	öröm,	inkább	a	tanítás	feladata	felől	értelmezhető.

Az Imaginárius könyvek	 esszécsoportjáról	 a	 szerkeze-
tileg	 fontosabb	 szempontok	 alapján	 egyebütt	 már	 volt	
szó.13	Most	 csupán	 a	 J.	William	Bradshaw	Play and art 
című	munkájáról	írott	recenzióra	fordul	a	figyelem,	mivel	
Hamvas	a	 játékot	közvetlenül	vonatkoztatja	az	örömre.	A	
játék	nem	csupán	a	Georges	Bataille-i	értelemben	vett	 té-
kozlóan	bőkezű	és	önfeledt	létáradás,	mely	valójában	maga	
az	ünnep14,	hanem	öröm,	sőt	az	az	aktus,	mely	az	embert	
körülvevő	egész	világot,	mint	örömöt	képes	felmutatni.	„A	
játék	a	meztelenül	 tiszta	élet,	semmi	más.”15	 Ilyenformán	
a	mindenség	végső	elve	is	a	játék,	az	örömteli,	magafeledt	
gyermeki	tevékenység.	Isten	tevékenysége	túl	van	célon	és	
okon	Hamvas	szerint,	hozzá	egyedül	az	a	kötöttségek	nélkü-
li	szabad	játék	méltó,	mely	a	kisgyermekre	jellemző.	Isten	
játszik	velünk	és	a	világgal.16	Az	örömnek,	mint	a	lét	lénye-
gének	mindeme	súlyos	tézisek	mellett	hétköznapi	jelentése	
is	van	a	szerző	számára,	s	ezt	mintegy	mellékesen,	a	Csilla-
gok	című	esszében	jegyzi	meg.	Van	kis	öröm	is,	mely	talált	
tárgy,	 jóleső	dicséret,	ajándék,	kedves	 figyelmesség	 lehet,	
még	„úrnője”	 is	volt	Hamvas	korai	elképzelései	között,	 s	
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ez	a	Gemma	csillag.17 A babérligetkönyv	esszéi	azonban	az	
örömön	túlra	is	elvezetik	az	olvasót.	A	Fák	poémájának	Me-
lankólia	részében	az	ősöreg	felvidéki	fenyő	„sorsrajza”	fejti	
fel	az	öröm	legbelső	magvát,	mely	keserű.18	Valójában	nem	
üröm	az	öröm.	A	fenyő	„gondolatmenete”	nem	ide	vezet:	a	
dolgok	mélyén	sem	öröm,	sem	üröm	nem	létezik.	E	miatt	a	
felismerés	miatt	nevezi	az	alkotó	melankolikusnak	ezt	a	fát,	
pontosabban	ezt	a	 léthelyzetet,	s	ezt	bontja	ki	A madarak 
éneke	című	esszében,	de	úgy,	hogy	a	gondolatmenet	vissza-
kanyarodik	A tamariszkusz alatt-hoz,	gazdagítva,	mélyítve	
fogalmazza	újra	annak	következtetését.	A	fülemüle	éneké-
nek	megértéséhez,	meghallásához	a	fenyő	melankóliájához	
nagyon	hasonlító	létállapotra	van	szükség,	azzal	a	lényeges	
különbséggel,	hogy	a	tökéletes	kioltódás	itt	nem	a	semmibe,	
avagy	az	értelem	nélkülibe	való	hullásba,	hanem	a	terem-
tőhöz	vissza,	„haza”	vezet.19	A	fülemüle	dalában	Hamvas	
a	szenvedésen,	akaraton,	diadalon	és	az	örömön	is	túljutott	
léleknek	 teremtőjéhez	kívánkozó	 imáját	hallja,	mely	nem	
megnyugvást,	védelmet,	de	nem	is	örömet	keres	a	túlvilá-
gon.	Újfent	a	gyermek	hasonlatával	él,	a	gyermekével,	aki	
anyja	ölébe	kéredzkedik.	Ez	a	fülemüle,	a	gyermek	a	szerző	
szerint	közelebbről	 ismeri	 Istent,	mint	bárki	más,	és	ezért	
tudja,	hogy	imájával	mit	és	hogyan	kérjen	tőle.

A száz könyv	 szinte	 az	öröm	nagykorúsítása	A tama-
riszkusz alatt-ból	megismert	követelményének	újrafelvé-
telével	kezdődik,	amikor	az	Ezeregyéjszaka	kapcsán	arról	
elmélkedik,	 hogy	 komolyan	 kellene	 vennünk	 végre	 az	
örömet,	félretéve	az	önzést,	a	bosszút	és	az	irigységet.20 

Amellett,	 hogy	a	 szociológia	 tudományának	 figyelmébe	
Harun	al	Rashid	történeteit	ajánlja,	fejtegetését	azzal	kez-
di,	hogy	meg	kellene	valakinek	írnia	az	Ezeregyéjszaka	fi-
lozófiáját.	Nem	valószínű,	hogy	az	arab	mesegyűjtemény-
nek	oly	sok	erénye	mellett	bölcseleti	vonatkozásai	is	len-
nének,	 tehát	 filozófiát	 emlegetni	vele	kapcsolatban	nem	
feltétlenül	 megfontolt	 kijelentés.	 Rá	 kell	 mutatni,	 hogy	
etikai	megfontolásból	már	több	filozófus	foglalkozott	ér-
demben	a	boldogsággal	és	az	örömmel	(Arisztotelésztől	
Bergsonig	hosszú	 a	 sor).	Másrészt	 a	 10–11.	 század	 for-
dulóján	élt	Abu	Ali	Miszkavaihi	könyvet	is	írt	A boldog-
ságról,	nagyrészt	a	Nikomakhoszi Etika	hatása	alatt,	mint	
a	platóni,	galénoszi	és	arisztotelészi	filozófia	ismerője.21 

Persze	elegendő	fellapozni	a	gyűjtemény	50.	 tétele	alatt	
szereplő	Jakob	Böhmét,	akinek	könyveit	a	szerző	szerint	a	
mélység,	szenvedély,	szeretet,	hit	és	állhatatosság	mellett	
az	örömvágy	is	jellemzi,	hogy	megértsük,	milyen	értelem-
ben	használja	a	filozófia	kifejezést:

„Különös,	hogy	az	európai	filozófia	történetében	Böhme	 
kis	jegyzetben	szokott	szerepelni;	holott	a	Böhméről	szóló	
könyvben	elég,	ha	az	ember	az	európai	filozófiáról	kis	jegy-
zetben	emlékszik	meg.”22

A	fenti	idézetet	olvasva	világossá	válik,	hogy	a	filozó-
fia	böhmei–hamvasi	meghatározásába	(Böhme	általában	
teozófusnak	 tekinthető)	 éppúgy	 nem	 fér	 bele	 a	 filozó-
fiatudomány	hagyománya,	ahogy	az	utóbbi	körébe	nem	
tartozik	az	előbbi.

Az Imaginárius könyvek	örömfelfogása	köszön	vissza	
az	58.	tétel	Rabelais-jának	Pantagruel	értelmezésében.	Az	
egyetlen	valóság	az	öröm,	s	az	eredeti,	igaz	élet	a	boldog-

17 I. m. 258.
18 I. m. 184.
19	 I.	m.	252–253.
20	 5.	jegyzet	45-46.
21	 Miszkavaihi:	A boldogságról	(ford.	Maróth	Miklós),	Európa	Könyvkiadó,	Budapest,	1987.
22	 5.	jegyzet	53.
23 I. m. 56.
24 I. m. 64.
25	 I.	m.	68.,	Hamvas	Béla:	Wordsworth vagy a zöld filozófiája.	In.	Uő.:	A láthatatlan történet – Sziget.	Medio	Kiadó,	Budapest,	2006.	48–68.
26	 4.	jegyzet	35.

ság,	mely	nem	pusztán	az	aranykort	idézi,	de,	ahol	megje-
lenik,	ott	az	aranykor	újra	megvalósul.23 A gátlástalan, fel-
hőtlen	nevetés	a	játék	kitüntetett	idejével	analóg,	mely	az	
aranykor	újrateremtésére	való	tekintettel	nem	egyszerűen	
eufórikus	állapot,	hanem	a	lét	aktív	teremtése,	felemelése	
a	 hétköznapi	 szintje	 fölé.	Szintén	A babérligetkönyvben	
megkezdett	 gondolatmenetet	 viszi	 tovább	 –	 ezúttal	 A 
madarak énekének	elképzelésére	utal	–	a	80.,	Hölderlin	
tétel.	Az	életműben	a	Hyperióntól	halad	az	Empedoklész 
halálán	át	 a	 költeményekig	Hamvas,	mindegyik	művet,	
illetve	műcsoportot	az	emberi	élet	egy	szakaszának	felel-
tetve	meg.	 Így	 lesznek	 a	 német	 költő	 versei	 az	 öregkor	
olvasmányai24,	mert	az	öröm	és	a	tiszta	nyugalom,	mint	
a	halálon	 túli,	 vagy	halálhoz,	 estéhez	közelítő	 létállapot	
valósulhat	meg	megértésükkor,	 akárcsak	a	 fülemüle	da-
lában.	Az	 öröm	 utoljára	 vágyként	 jelenik	meg	 ebben	 a	
különleges	 esszében,	 William	 Wordsworth	 művészete	
kapcsán.	A	szerző	az	angol	romantikus	költőről	A látha-
tatlan történetben	megfogalmazott	 véleményétől	 ezúttal	
sem	tér	el:	a	természettel	való	szoros	viszony	és	a	titanista	
magány	(mely	analóg	számára	Beethoven	IX. szimfóniájá-
val,	főként	az	Örömódával)	a	Zöld	fenséges	és	korlátlan,	
dionüszoszi	 örömvágyában	 éri	 el	 végső	 kifejeződését.25 
Maga	a	boldogság,	az	öröm	állapota	lesz	a	titáni,	mely	a	
kezdet	kezdetén,	az	élet	születésének	pillanatában	jelenik	
meg,	épp	annyira	mindentől	függetlenül,	ahogy	a	termé-
szet	zöld	ősereje	vagy	lényege	megnyilvánul.

„A	tizenötödik	században	először	az	udvarok,	később	a	
nemesi	és	a	polgári	rend,	az	antik	életöröm	helyreállításá-
nak	ürügyével	(…)	repaganizálódott,	abban	a	hiszemben,	
hogy	a	pogányság	úgy	élt,	mint	 az	 istenek	a	homéroszi	
Olümposzon”26

írja	Hamvas	Szarepta	című	művében,	s	ez	az	első	olva-
sásra	 tényszerű	megállapítás	vezeti	be	a	gondolkodónak	
azt	 a	 hosszú	 és	 alapos	 vizsgálódását,	 melynek	 során	 a	
20.	század	tragédiáira	próbál	választ,	magyarázatot	talál-
ni,	értelmet	adni	az	értelemmel	nehezen	vagy	egyáltalán	
nem	 felfoghatónak.	 Elemzésében	 fontos	 szerep	 jut	 az	
öröm	 fogalmának,	 de	 ez	 az	 előzőekhez	 képest	 jelentő-
sen	átértékelt	 és	 teljesen	másként	 értett	öröm.	Az,	hogy	
a	 reneszánsz	 kori	 „újpogányságnak”	 (figyelemre	méltó,	
hogy	 a	 „repaganizáció”	hamvasi	 definíciója	 new	age-es	
többletjelentést	kaphat)	mennyi	köze	volt	az	úgynevezett	
állítólagos	antik	életörömhöz,	az	az	apollói	derű	és	a	dio-
nüszoszi	kacagás	felől	egyként	könnyen	átlátható.	Apolló-
hoz	nemcsak	a	tiszta	mérték,	a	józan	alkotás	köthető,	de	
Marszüász	 lenyúzott	 bőre	 is,	 míg	 Dionüszosz	 önfeledt	
mámora	az	Orpheuszt	széttépő	mainászokkal	együtt	 tel-
jes.	Az	örömet	a	melankóliával,	az	életet	a	maga	teljessé-
gében	a	halállal,	a	tragédiával	együtt	elfogadni:	ez	lehetne	
az	a	mérték,	mely	például	a	fülemüle	dalából,	vagy	a	fák	
hallgatásából	kiérthető	a	szerző	számára.	Életöröm	helyett	
„az	életben	 lappangó	gyönyörök	kizsákmányolásáról”	 ír	
Hamvas	a	reneszánsz	kapcsán.	Ő	az	antik	életöröm	kérdé-
sét	nem	annyira	az	apollói–dionüszoszi	viszonyban	látja	
modellértékűnek,	bár	egyéb	műveiben	többször	kitér	erre	
is,	hanem	például	Homérosz	munkásságának	antik	görög	
megítélésében.	 Püthagorasz,	 Platón	 és	 Hérakleitosz	 vé-
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leményét	említi,	akik	csalással,	hazugsággal	vádolták	az	
eposzok	költőjét.27	A	probléma	azonban	talán	mégsem	ez,	
hanem	az,	a	globálisan	egyenlősítő	ezredfordulós	szemlé-
let	 számára	meghökkentő,	 egyszerre	anakronisztikusnak	
és	 igazságtalannak,	 antidemokratikusnak	 tűnő	 felvetés,	
mely	szerint	elítélendő,	hogy	az	élet	javainak	élvezése	az	
uralkodói	udvarokból	lassan,	de	biztosan	szétszivárgott	a	
társadalom	 egyre	 szélesebb	 rétegeibe.28	 Hamvas	 bizarr-
nak	 nevezi	 azt	 a	 léthelyzetet,	 melyben	 az	 életélvezetre	
való	igényét	„minden	meggazdagodott	ószeres”	bejelen-
ti.29	 Ez	 a	 gondolatmenet	 jelenkorunk	 fogyasztói	 társa-
dalmától,	 melyben	 mindenki	 önmaga	 megvalósításának	
ötperces	boldogságában	él,	teljesen	idegen,	érvényteleníti	
a	fenntartható	fejlődés	ígéretét,	sőt	botrány	a	kortárs	nyu-
gati	 civilizáció	 szemében.	Amennyiben	 viszont	 valóban	
így	van,	akkor	Hamvas	volt	az,	aki	a	saját	gondolatmene-
te	–	mellyel	nem	kell	feltétlenül	azonosulni	ahhoz,	hogy	
ezt	belássuk	–	szempontjából	világosan	és	logikusan	látta	
nemcsak	saját	korát,	a	20.	század	derekát,	de	azt	a	köze-
li	jövőt	is,	melyről	egyébként	nem	nagy	valószínűséggel	
jósolhatott.	A	 reneszánsz	 életöröm	 a	 reneszánsszal	 nem	
szűnt	meg.	Goethe	kritikájában	Hamvas	a	német	költőnek	
felrója,	 hogy	 szabadságát	 (nem	 tér	 ki	 arra,	 hogy	 ezúttal	
mit	ért	szabadságon,	egy	oldallal	ezelőtt	még	a	létről	ír)	
még	csak	nem	is	a	létfenntartásért	adta	el,	hanem	az	élet-
örömért.30	Ez	az	a	nyugati	civilizációnak	az	ördöggel	kö-
tött	alkuja	szerinte,	mely	egyenesen	elvezet	a	múlt	század	
kataklizmáiig,	tragédiáiig.

Szinte	ugyanezt	a	gondolatmenetet,	vagy	ehhez	nagyon	
hasonlót	jár	be	Hankiss	Elemér	Proletár reneszánsz	című	
elegyes	művének	hosszú	és	a	hamvasi	öröm	továbbgon-
dolása	szempontjából	 is	 igen	 fontos	bevezető	 részeiben.	
Reneszánsz	 és	 reformáció	 viszonyában	 ugyanazt	 a	 köl-
csönösséget	ismeri	fel,	mint	Hamvas,	még	ott	is,	ahol	ép-
pen	egymás	ellentéteinek	tűnhetnek.31	Ez	a	két	szellemi-
ség	és	mozgalom	formálta	Hankiss	szerint	is	jelenkorunk	
civilizációját	 és	 kultúráját,	 s	 a	 központban	 itt	 az	 egyén	
örömvágya	áll,	 a	 reneszánsz	 esetében	előbb,	 a	 reformá-
cióéban	 jóval	 később.	 Hankiss	 azonban	 nem	 fogalmaz	
meg	 értékítéletet	 a	 jelenséggel	 kapcsolatban,	mindössze	
lehetőleg	pontos	és	kimerítően	alapos	leírásra	szorítkozik:

„a	huszadik	században	jött	el	annak	az	ideje,	most	már	
nem	a	kevesek,	hanem	a	sokak	számára,	hogy	munkájuk	
gyümölcsét	gondtalanul	és	lelkiismeret-furdalás	nélkül	él- 
vezzék.	Hogy	a	‚proletár	reneszánsz’	korában	immár	rene-
szánsz	módon	valósítsák	meg	önmagukat.”32

Két	tényt	érdemes	itt	kiemelni.	Azok	az	örömök,	me-
lyekről	 Hankiss	 ezúttal	 ír,	 nem	 létrontó	 orgiák,	 hanem	
egyrészt	 épp	 olyan	 csendes,	 egyszerű	 emberi	 elfoglalt-
ságok,	mint	amilyeneket	például	Hamvas	másutt	 (A ba-
bérligetkönyv, Patmosz, A bor filozófiája	stb.)	szintén	di- 
csér,	másrészt	olyan	életminőség	javító	vívmányok,	me-
lyek	korunkra	az	emberhez	méltó	élet	követelményében	a	
minimum	szintet	kell,	vagy	kellene,	hogy	jelentsék	(bár-
kit	megillető	 jog	 a	művelődéshez,	 az	 egészséges	 életvi-
telhez,	jogegyenlőség,	lehetőség	a	munkához	stb.)	A	má-
sodik	tény	még	zavarba	ejtőbb:	Hankiss	rámutat,	hogy	a	

27 I. m. 39.
28	 I.	m.	35–36.
29 I. m. 37.
30 I. m. 52.
31	 Hankiss	Elemér:	Proletár reneszánsz. Tanulmányok az európai civilizációról és a magyar társadalomról.	Helikon	Kiadó,	Budapest,	1999.	22–23.
32 I. m. 23.
33	 I.	m.	24–25.
34 I. m. 7.
35	 Valójában	legalább	1500	as	értékű	tulajdonuk	volt.
36	 31.	jegyzet	26.

közlekedés	(egyéni	és	 tömeg),	a	 lakhatás,	a	ruházkodás,	
a	 szórakozás-szórakoztatás	 és	 a	művelődés	 tekintetében	
a	mai	nyugati	civilizáció	átlagembere	nem	egyenrangú	a	
reneszánsz	uralkodókkal	esélyeit	tekintve,	hanem	messze	
túlszárnyalja	azt,	mind	mennyiségi,	mind	minőségi	tekin-
tetben.33	Mindezzel	együtt	el	kell,	hogy	gondolkoztasson	
mindenkit	Hankiss	definíciója,	a	proletár	reneszánsz,	mely- 
nek	sutaságáért	művében	többször	elnézést	kér	olvasójá-
tól,	de	meg	sem	fordul	a	fejében,	hogy	megváltoztassa	azt.	
Zavarja	Hankisst	saját	definíciója,	mert	negativitást,	sze-
gényes,	olcsó,	szürke	reneszánszt	ígérhet,	de	azért	is,	mert	
úgy	 érzi,	 megsérti	 vele	 a	 proletariátus	 szenvedésekkel,	
jobbító	 mozgalmakkal	 teli	 történetét	 és	 jelentéskörét.34 
Pedig	 éppen	művének	 a	 ’90-es	 évek	Magyarországáról	
szóló	 része	 bizonyítja,	 milyen	 helyes	 volt	 a	 címválasz-
tás,	 de	 ennek	 belátásához	 elő	 kell	 venni	 a	 proletár	 szó	
eredeti	 jelentését.	Az	ókori	Rómában	a	proletárok	nem-
csak	 munkaerejüket	 adták	 bérbe,	 lévén	 nincstelenek,35 
de	szavazati	 jogukat	 is	eladták	például	anyagi	 juttatáso-
kért.	 Ebben	 az	 esetben	 valószínűleg	 éppen	 úgy	 sérült	 a	
demokrácia,	pontosabban	tömegesedett,	mint	az	ezredfor-
dulón,	 és	 nem	 csak	Magyarországon.	 Ezúttal	 fontosabb	
azonban	 ennél,	 hogy,	 amilyen	mértékben	 tömegesedik–
kommercializálódik	a	politika	gyakorlati	és	elméleti	érte-
lemben	egyaránt,	éppen	úgy	tömegesedik,	válik	gazdasági	
fogalommá	 a	 kultúra	 és	 a	 civilizáció	 is.	Ekként	 lehetne	
a	 proletár	 reneszánsz	 fogalmát	 értelmezni.	 Figyelemre	
méltó	továbbá,	hogy	Hankiss	A	NAGY	ÁTALAKULÁS	
címmel	összeállít	könyvében	egy	táblázatot,	mely	a	célok,	
értékek,	magatartásformák	mentén	képez	ellentétpárokat	
a	HAGYOMÁNYOS	és	az	ÚJ	európai	civilizáció	alá	cso-
portosítva	 azokat.	 Míg	 a	 HAGYOMÁNYOS	 oszlopba	
többek	 között	 a	 következő	 jelszavak	 tartoznak:	 Szeresd	
felebarátodat!,	Áldozd	föl	magad!,	Korlátozd	vágyaidat!,	
Dolgozz!,	Becsüld	meg,	amid	van!,	Teljesítsd	kötelessé-
geidet!,	Hallgass	az	idősebbekre!,	Törődj	az	elesettekkel!,	
addig	az	ÚJ	alatt	szereplő	vezérszavak:	Szeresd	önmaga-
dat!,	Valósítsd	meg	önmagad!,	Éld	 ki	 szabadon	vágyai-
dat!,	Élvezd	az	életet!,	Szerezz	minél	többet!,	Védd	meg	
a	jogaidat!,	Keresd	az	újat!,	Mindenki	a	maga	szerencsé-
jének	 a	 kovácsa!36	A	 különbség	 Hamvas	 Szareptájával	
azonos	mértékű,	de	az	öröm	értelmezhetősége	megmarad	
abban	 a	 viszonylagos	 pozícióban,	 melyből	 valóban	 az	
egyes	emberi	aktus	segítségével,	közvetlen	megvalósulá-
sában	lesz	megítélhető,	nem	önmagában,	még	csak	nem	is	
kizárólag	kontextusában.

Tiszapalkonyán,	 majd	 Bokodon	 raktárosként	 dolgo-
zott	Hamvas	Béla,	mikor	1958	és	1964	között	a	Patmosz 
esszégyűjteményét	 írta.	A	három	kötet	 azon	esszéi,	me-
lyek	mélyebben,	vagy	felületesebben	érintik	az	öröm	és	
a	boldogság	fogalomkörét,	mind	a	lét	teljességét	a	pilla-
natban	megélő	öröm,	mind	a	puszta	életöröm	kategóriáját	
vizsgálják.	Elsőként	talán	az	aranykor	kapcsán	merül	fel	a	
kérdés	a	Protektorátus	című	esszében.	Az	aranykor	Ham-
vasnál	nem	minden	esetben,	de	többnyire	egy	konkrét	idő-
szakasz	az	emberiség	életében,	máskor	pillanatokra	meg-
valósuló	varázs	a	tamariszkusz	alatt,	vagy	a	madarak	éne-
két	hallgatva.	Legjellemzőbb	mégis	az	a	Krisztus	születé- 
se	 előtti	 600	 körüli	 időszak,	 melyhez	 Buddhát,	 Hérak- 
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leitoszt,	 Lao-ce-t,	 Toth-ot,	 Zarathustrát	 és	 Püthagoraszt	
rendeli.37	Talán	érdemes	Márai	Sándor	egy	1937.	febru-
ár	 28-án,	 a	Pesti	Hírlapban	megjelent	 cikkét,	 az	Arany-
kor?	címűt	is	megemlíteni.38	Márai	felidézi	az	emberiség	
évezredes	 aranykor-divatját,	mely	 nagy	 valószínűséggel	
nem	volt	egyéb,	mint	a	nosztalgia	egy	különös	formája:	
vágyódás	olyasmi	után,	 amelyet	a	maga	megélt	 egészé-
ben	sohasem	ismerhettünk,	tapasztalhattunk	meg.	Az	író	
végül	két,	talán	szerény,	de	használható	elképzelést	vázol	
fel	az	aranykorról.	Az	első	sokban	hasonlít	Hamvasnak	a	
tamariszkusz	 alatt	 átélt	 öröméhez:	 az	 az	 aranykor,	 ami-
kor	éppen élsz,	mert	ez	az	 időpillanat	adatott	 számodra,	
hogy	aranykorként	élhesd	meg,	azzá	tehesd.	A	második	a	
közelgő	háborús	 konfliktusok	 árnyékában,	 ahogy	Márai	
írja:	az	„új	vaskor”	előtti	időszak	vívmányait,	társadalmi	
kondícióit	veszi	lajstromba,	kicsit	hasonlóan	Hankiss	be-
vezetőjéhez,	ez	az	aranykor	megint	csak	Márai	jelenkora,	
a	következő	elsötétülés	előtti	rövid	virágzás	időszaka.

Az	az	aranykor,	mely	a	Protektorátusban	jelenik	meg,	
már	az	Upanishadokhoz	képest	is	múlt,	de	semmi	köze	a	
kultúrához	vagy	a	civilizációhoz:

„Az	aranykor	nem	volt	úgynevezett	kultúra.	Kultúra	–	
a	szó	felében	szélhámosság,	felében	szcientifikus	rögesz-
me.	Az	 (…)	aranykor	a	 szakrális	anarchia	állapota	volt,	
ahol	a	létezést	nem	a	törvény	és	az	intézmény	szabályozta,	
hanem	a	tökéletességben	való	boldogság.”39

Mi	volt	ennek	a	boldogságnak	az	értelme	az	esszé	Ja-
naka	királya	 számára	és	hogyan	 törekedett	 rá?	A	válasz	
a	másokról	 való	 önzetlen	gondoskodás,	 a	 protektorátus,	
mely	 nem	 vár	 ellenszolgáltatást,	 az	 adás	 öröméért	 ad.	
A	 magántulajdon	 lényege	 az,	 hogy	 önként	 odaadható,	
odaajándékozható	 másoknak.	 Ugyanaz	 az	 önfeledt	 ak-
tus,	mint	az	 Imaginárius esszék	 játék	elméletében,	vagy	
Bataille	 idézett	 erotika	 elméletének	 társadalmi	 függvé-
nyeiben.	„Janaka	nem	a	létért	való	küzdelemben,	hanem	
egészen	másutt	él.”40	–	írja	Hamvas.	Az	olvasó	talán	hoz-
záteheti:	 az	 örömben.	Az	 adakozó	 Janaka	 király	 világ-
nézetét	Bertrand	Russell	 és	Georges	Bataille	 idézésével	
gondolja	 tovább	az	esszéíró.	Russell	 szerint	a	 természet	
nem	 a	 darwini	 utilitarista	 gazdasági	 elveknek	 megfele-
lően	 működik,	 nem	 a	 haszonra	 dolgozik,	 nem	 spórol,	
hanem	 gondolkodás	 nélkül,	 bőkezűen	 tékozol.	 Pazarló	
nagylelkűségét	 Hamvas	 Bataille	 elméletéhez	 hasonlít-
va	írja	le.	Azt	többen	többször	leírták	(például	Stanisław	
Lem),	 hogy	 a	 természet,	 a	 kozmosz	 végtelenül	 gazdag	
fantáziájú,	 nagyvonalú	 kísérletező,	 sőt	 tulajdonképpen	
az	evolúció	is	ezt	bizonyítja.41	Hamvasnál	viszont	azt	ol-
vashatjuk,	hogy	az	öröm	nem	erkölcsi	okokból	van	túl	az	
ember	 életélvezésén,	 hanem	 azért,	mert	 az	 ember	 felett	
magának	a	kozmosznak	az	alapelve	az	adakozó,	gazdag	
teremtésben.42	 Ebben	 az	 összefüggésben	 értelmeződhet	
a	 tulajdon	hamvasi	 elképzelése:	 ha	 a	 tulajdont	 segítésre	
használja	az	ember,	akkor	maga	alá	rendeli,	ha	a	közvet-
len	használatán	túl	valami	nagyobb	jelentőséget	tulajdonít	

37	 Hamvas	Béla:	Scientia Sacra I. Az őskori emberiség szellemi hagyománya.	Magvető	Könyvkiadó,	Budapest,	1988.	17–28.
38	 Márai	Sándor:	Vasárnapi Krónika.	Akadémiai	Kiadó	–	Helikon	Kiadó,	Budapest,	1994.	16–20.
39	 2.	jegyzet	188.
40 Uo.
41	 Stanisław	Lem:	Az emberiség egy perce	(ford.	Révai	Gábor).	Európa	Könyvkiadó,	Budapest,	1988.	40–44.,	49–50.,	96.
42	 2.	jegyzet	188–189.
43	 I.	m.	190–191.
44 I. m. Uo.
45 I. m. 194.
46	 Slavoj	Žižek	Zűr a Paradicsomban. A történelem végétől a kapitalizmus végéig	 (ford.	Reich	Vilmos).	Európa	Könyvkiadó,	Budapest,	2016.	

263–268.,	273–277.,	280–281.
47	 2.	jegyzet	195.
48	 „a	társadalom	a	fegyház,	a	bordély	és	az	elmegyógyintézet	különös	összetétele	lesz.”	I.	m.	197.
49 I. m. 196.

neki	(felhalmozás,	kuporgatás),	akkor	a	tulajdon,	a	tárgy	
alá	 rendeli	magát.	 Ebből	 következően	 köztulajdon	 nem	
létezik,	mivel	 a	 személy	 alá	 nem	 rendelt	 objektív	 tárgy	
felülkerekedik	a	 személyiségen.	Az	egyetlen	mód,	hogy	
ez	elkerülhető	legyen,	ha	használják	a	tulajdont;	a	helyes	
használat	pedig	az,	ha	tulajdonával	az	egyik	ember	a	má-
sikon	 segít.43	Hamvas	 véleménye	 szerint	 a	 legtöbb	 em-
ber	nem	képes	eltartani	magát,	de	nem	azért,	mintha	nem	
dolgozna.	A	munka	szerinte	alapvetően	félreértés,	mert	az	
ember	nem	azért	született,	hogy	dolgozzon,	hanem	azért,	
hogy	játsszon.	A	legmagasabb	szintű	alkotói	tevékenység,	
az	invenció	maga	a	kristálytiszta	játék.	Ennek	a	játéknak	
pontosan	az	ellentéte	a	gazdaság,	melyben	egyáltalán	nem	
lelhető	fel	az	öröm.	Ha	nem	a	munka	a	megoldás,	akkor	
a	protektorátus	az:	„Védelmembe	veszek	mindenkit,	aki	
nálam	gyengébb,	és	védelme	alá	helyezem	magam	mind-
azoknak,	akik	nálam	erősebbek.”44	A	„küzdelem	az	éle-
tért”,	a	létharc	fogalma	tévedés,	ahogy	a	javak	igazságos	
és	egyenlő	elosztása	is.	A	természet	bőkezű	és	nagylelkű,	
és	a	tulajdonnal	bírónak	a	természet	derűs	adakozását	kell	
követnie.	Innen	már	csak	egy	lépés	az	író	számára	annak	
belátása,	hogy	„a	mai	válság	centruma	a	szocializmusban	
van.”45	Abban	a	szocializmusban,	amely	Hamvas	szerint	
a	világháborúknál	is	nagyobb	megrázkódtatást	okozott	az	
emberiség	számára	azzal,	ahogy	 tökéletesítette	és	maxi-
malizálta	 a	 kizsákmányolást.	 Ebből	 a	 szempontból	 sem	
lehet	véletlen,	hogy	Slavoj	Žižek	Zűr a Paradicsomban 
című	műve	talán	a	leginkább	Marx-kritikával	foglalkozó	
részének	 a	Vissza az ajándékgazdasághoz	 címet	 adta.46 
Még	akkor	is	kijelenthető	ez,	ha	látható:	Žižek	nem	találja	
teljes	mértékben	működő	 alternatívának	 az	 ajándékgaz-
daság	struktúráját,	mivel	a	2008	óta	permanens	válságok	
miatt	 világos	 számára:	 a	 fennálló	 helyzetnél	 még	 egy	
ajándékon	alapuló	 (protektorikus?)	 társadalmi-gazdasági	
berendezkedés	 is	 helyénvalóbb.	 Hamvas	 a	 megvalósult	
szocializmust	 nem	 egyszerűen	 a	 kapitalizmus	 csúcstel-
jesítményének	 tartotta,	 ahogy	 Žižek,	 hanem	 felismerte,	
hogy	béke	 idején	 is	 sikeresen	 alkalmazza	mind	 a	 fasiz-
mus,	mind	a	bolsevizmus	stratégiáit.

„Az	 államszocializmus	 nem	 a	 protektorátus	 irányába	
halad,	 (…)	 Ebben	 a	 téves	 és	 romlott	 tulajdonfogalom	
megakadályozta.	 A	 szocializmus	 az	 igazságos	 elosztás	
ürügye	 alatt	 a	 javakat	 eltulajdonította,	 és	 nem	 mondta,	
hogy	gyertek	és	egyetek,	hanem	pontosan	úgy,	mint	a	kle-
rikalizmusban	és	a	kapitalizmusban,	azt	bűnszövetkezetek	
kezére	játszotta.”47

A	bosszút	és	az	irigységet	látja	Hamvas	a	szocializmus	
mozgatórugóinak,	a	tulajdon	tagadását	és	közösségivé	té- 
telét	pedig	démoninak	és	zsiványságnak,48	nem	utolsó	sor-
ban	azért,	mert	gyakorlatilag	megakadályozza	az	erőseb-
bet	abban,	hogy	megvédje	és	eltartsa	a	gyengébbet.49

Az Értekezés a közigazgatásról	című	nagyszabású	esz-
szé,	melyhez	a	Függelék a középszerűségről tartozik	még,	
a	munka	fogalmát	a	hivataléval	helyettesíti,	mint	az	öröm	
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és	 általában	 az	 élet	 ellentétével.	Hamvas	 tőle	 szokatlan	
mennyiségű	lábjegyzetet,	hivatkozást	használ,	melyek	ki- 
vétel	 nélkül	 fiktívek,	 akárcsak	 az	 Imaginárius könyvek 
referencia	anyaga	esetében.	Úgy	látja,	hogy	korára	a	poli-
tika	nagyjából	egészéből	megszűnt,	az	államgépezet	hát-
terében,	hatalmi	pozícióban	a	hivatal,	a	bürokrácia	áll.50 
Azáltal,	hogy	a	hivatalban	és	a	parancsra–utasításra	cse-
lekvő	hivatalnokban	látja	meg	az	élet	legfőbb,	örömtelen	
ellenségét,	s	azáltal,	hogy	az	érzelgést	és	a	bestialitást	látja	
a	bürokrácia	 általános	 jellemvonásának,	de	különösen	 a	
fasizmusból	és	a	holokausztból	hozott	példái	által	szinte	
megelőlegezi	Hannah	Arendt	1963-as	Eichmann Jeruzsá-
lemben	című	művének51	vezérgondolatát	a	gonosz	bana-
litásáról	 és	 a	 polgári	 demokráciák	 sérülékenységéről.52 
A	három	legfőbb	hivatal,	mely	az	uralom	szempontjából	
fontos	a	bürokrata	számára,	a	rendőrség,	az	adóhivatal	és	
a	sajtó,	az	erőszak,	a	kizsákmányolás	és	a	hazugság	bá-
zisai.53	Az	öröm	relációjában	válik	nyilvánvalóvá,	hogy	
Hamvas	mit	is	ért	a	hivatalon.	Ismét	abból	indul	ki,	hogy	
az	öröm	a	lét	alapja,	a	megváltás	tárgya,	minden	műalko-
tás	célja,	az	ember	legfőbb	törekvése,	feladata:	„a	test	nem	
egyéb,	mint	a	lélek	öröme.”54	Ezért	látja	a	hivatal	legna-
gyobb	 bűnének	 az	 öröm	megrontását.	 Nem	 egyszerűen	
elvételét:	azt	a	hazugságot,	mely	szerint	a	hivatali	gépezet	
azért	működik,	hogy	az	embernek	minél	több	örömet	ad-
jon	mind	intellektuális,	mind	anyagi	értelemben,	valójá-
ban	azonban	pontosan	az	ellenkezőjéről	van	szó.55	Végül,	
a Függelék a középszerűségről	 című	esszében,	 a	 gépről	
és	a	homo	faberről	írva,	mintha	már	korunk	technológiai	
civilizációjának	kulturális	problémáit	látná.	A	faber	kife-
jezés	második	szótári	jelentéséből	indul	ki,	mesterember-
ként,	iparosként	értelmezve	az	összetételt,	amely	azonban	
elődlegesen	alkotó	embert	jelent.	Hamvas	választását	va-
lószínűleg	Max	Frisch	azonos	című	regénye	befolyásolta.	

50	 I.	m.	362–363.
51	 Hannah	Arendt:	Eichmann Jeruzsálemben. Tudósítás a gonosz banalitásáról.	(ford.	Mesés	Péter).	Osiris	Kiadó,	Budapest,	2000.
52	 2.	jegyzet	365–366.
53 I. m. 368.
54 I. m. 418.
55	 I.	m.	417–419.
56	 „Minden	gép	gnómszerű,	mert	csupán	fabrikáció.”	I.	m.	448.
57	 I.	m.	445–447.
58 I. m. 448.
59	 Hamvas	Béla:	Silentium. Titkos jegyzőkönyv. Unicornis.	Vigília,	Budapest,	1987.	214.

A	homo	faber	hozza	 létre	a	gépet	és	általában	a	 techni-
kai	 civilizációt,	 de	mindez	 egyrészt	 nem	 tartós	Hamvas	
véleménye	 szerint	 (nem	 tökéletes?),	másrészt	 nem	 az	 a	
késztetés	vezeti	létrehozóját,	mint	az	alkotó	embert,	hogy	
örömet,	 sőt	 „örökké	 tartó	 örömet”	 hozzon	 létre.	Gép	 és	
műalkotás	elkülönítését	(szembenállását?)	tautologikusan	
indokolja	a	szerző.56	Az	azonban,	hogy	a	gépet	egyszerre	
tartja	ijesztőnek	és	komikusnak,	már	el	kell	hogy	gondol-
kodtasson.	Ijesztő	potenciálja	mellett	intellektusa	nincs	(ez	
még	nem	a	mesterséges	intelligenciák	kora),	egyszerre	tar-
tozik	a	sci-fi	és	az	embertelen	ipari	termelés	körébe,	ilyen-
formán	 sem	 a	 bölcselethez,	 sem	 a	 művészetekhez	 nem	
sorolható	(az	előzőekben	a	Függelék a középszerűségről 
tartalmaz	 egy	 igen	 vitriolos,	 de	 pontos	 és	 szórakoztató	
Jules	Verne-paródiát.)57	Ugyanakkor	az	a	kijelentés,	hogy	
„A	gép	buta”58,	további	következtetéseket	eredményezhet.	
Nem	valószínű,	hogy	a	„buta”	megfelelő	kifejezés	a	gé-
pekkel	kapcsolatban,	mivel	egy	meglévő	képesség	puszta	
figyelmetlenségből	bekövetkező	bosszantó	 ignorálását	 is	
jelentheti,	 a	 gépeknek	 azonban	 esélyük	 sincs	 arra,	 hogy	
az	emberi	 intelligenciának	azokat	a	parányi	distinktív	és	
elemző	képességeit	birtokolják,	amely	egyébként	bármely	
szellemi	kapacitású	ember	számára	eleve	adott,	ideértve	a	
tévedés	képességét	–	jogát	–	is.

Az	öröm	a	létezés	legintenzívebb	formája	Hamvas	Bé- 
la számára. Az Unicornis Beszélgetéseiben	azt	írja,	hogy	
világunk	az	egykor	voltnak	csupán	szomorú	mása.	„A	na- 
pok	a	kozmoszban	ennek	a	világnak	égő,	füstölgő	és	üsz-
kös	romjai.	Ez	a	világ	kilenctized	részében	elégett,	össze-
tört,	 villámsújtotta	 világ.”59	 Ebben	 a	 világban	 azonban	
töretlenül	megvalósulhat	bárhol-bármikor,	mindennek	el- 
lenére	az	öröm,	mely	emberi,	az	emberért	van,	és	az	em-
ber	adhatja	át	a	másik	embernek,	még	akkor	is,	ha	Isten	
nevében	teszi.




