
 
Protestáns magyar bölcselők emberképe 2.  Veres Ildikó 

 „Sok-sok millió ember él ötven és hatvan és még több évig, és sohasem jut eszébe, hogy él, csak itt van, valamiképpen itt van, derengő, álomkóros állapotban.” (Hamvas Béla)  Karácsony Sándor emberképe társas-lélektani és logikai kapcso-lati hálóban Dolgozatunk második részében Karácsony Sándor1 és Hamvas Béla bölcse-leti munkásságának azon szegmenseire pillantunk rá, amelyekben az em-ber-felfogásukat körvonalazzák. A két gondolkodói mentalitás olyan jellegzetességekkel rendelkezik, amelyek sajátos helyet jelölnek ki a magyar eszmetörténetben számukra. Ez azt is jelenti többek között, hogy nem, vagy igen nehéz kapcsolódási pontokat találni közöttük, és ha mélyebb rétegekbe tekintünk, akkor vilá-gos, hogy bár ugyanabból a magyar valóságból, létvilágból építkeztek, de más szellemi gyökerekkel és más szellemi töltéssel dolgozzák fel elméletileg az egzisztenciális kérdésköröket. Mindkettőjük szilárd protestáns háttérrel rendelkezik, de amíg Karácsony tény-anyagában a korabeli magyar való-ság, a magyar hagyományok, a magyar irodalom a döntő forrás, addig Hamvas ezeken túl az európai és a keleti tradíciókhoz is szorosan kötődik. Karácsony protestantizmusát erőteljesen befolyásolja a debreceniség, a kálvinista Róma életvilága ad határozott eszmei keretet is, amelybe ágya-zódnak a mindennapok pillanatai, az élethelyzetek. A protestáns szellemi-ség általában és a részletekben is érezhető, azonban, ha szaktudományos hivatkozásokat keresünk Karácsony munkáiban, azonnal szembetűnik, hogy szinte teljesen hiányoznak, s ez többnyire azzal a következménnyel is együtt jár, hogy elméleti háttér-anyaga rejtve marad.2 Az egyértelmű, hogy 

                                                   
1  Karácsony Sándor (Földes, 1891. – Budapest, 1952.) a Debreceni Református 

Kollégiumban 1910-ben érettségizett, majd egy évre bevonult katonának. 1911 és 1914 
között a budapesti Magyar Királyi Tudományegyetem magyar-német szakán tanult, 
eközben München, Bécs, Graz és Genf egyetemein fordult meg. 1914-ben a 
háborúban, Galíciában súlyosan megsérült, élete végéig két mankóval járt. Tanári 
oklevelet 1918-ban kapott, s 1919-ben a budapesti Tavaszmező utcai gimnázium 
tanára lett. Ebben az évben bekapcsolódott a KIE munkájába, majd a cserkészetbe, és 
a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetségben is aktívan dolgozott. 1927-től 
részt vett a Magyar Tudományos Akadémián szótárkészítő munkákban, a Magyar 
Etimológiai Szótár létrehozásában. 1929-ben a Debreceni Tudományegyetemen a 
filozófia, pedagógia és nyelvészet doktora, 1934 és 42 között népes hallgatóság előtt 
tartotta előadásait. 1945-ben több pedagógiai és keresztyén ifjúsági szervezet vezetője 
volt. Az erősödő kommunista hatalom nyomására tisztségeiről lemondott, 1950-ben 
nyugdíjazták. 

2  LÁNYI GUSZTÁV. Magyarság, protestantizmus, társaslélektan. Hagyomány és megúju-
lás konfliktusa Karácsony Sándor életművében. Bp., 2000. 
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a wundti pszichológia hatással van néplélektani háttértudására, amely módosítva alapjává vált a természetesnek nevezett rendszerének.3 Kövendi Dénes az alábbiakban foglalja össze Karácsony koncepcióját:  „Öt fő társaslelki kategóriát különböztet meg. Szomatikus társaskapcsola-taink jogi viszonyulásainkban, társaslelki közérzetünkben nyilvánulnak meg; akkor egészséges ez a közérzet, ha kölcsönösen biztosítjuk egymás függetlenségét, autonómiáját. Ehhez a pólushoz esik közelebb a művé-szet, a múltunkból táplálkozó társasérzelmi viszonyulás: a művész jelké-pekben fejezi ki magát, törekvése akkor sikeres, ha közönsége azonosulni tud vele, önmagára ismer a jelképben. Társaslelki tevékenységünknek mintegy a tengelyét alkotja a jelent tudatosító tudomány, illetve ennek közege, a nyelv, a jelek rendszere: az egyik ember, akár tudós, akár hét-köznapi ember, jeleket ad a másiknak, hogy az is megértse, amit ő meg-ismert a világból. A jövő felé mutató kapcsolataink területét, tetteink rendszerét nevezi ő társadalomnak; ez akkor működik egészségesen, ha az egyik fél úgy cselekszik, hogy a másik elviselhesse. A transzcendens, pneumatikus pólus az emberi lelken túli erő, az általa fűtött áhítatos vi-szonyulás annak a megvallása, hogy Ő, egy felsőbb hatalom igényel en-gem is, téged is.”4  Mielőtt ebben a szerkezetben megjelenő ember-felfogást értelmez-nénk, ki kell tekintenünk arra, milyen filozófiai rendszert konstruál, hi-szen, mint látni fogjuk a bölcselete és a valóságban-való lét halmazai sok vonatkozásban fedik egymást. Kialakított egy önmaga által természetes rendszernek nevezett bölcseletet, de a koherencia, a minden rendszerre jellemző funkcionalitás és az elemek tiszta, világos megfogalmazása több esetben kívánnivalót hagy maga után. Az Ocsúdó magyarság (1942) című könyvének bevezető soraiban azt jelzi, hogy folyamatos rendszer-szemlélet jellemezte minden munkáját, amely a mindennapi létből építkezett, a köz-napi tevékenységstruktúra manifesztálódott benne. Így fogalmazott: „Nincs külön rendszerem, hanem az a rendszerem, hogy élek és mozgok, gondolkodván. [...] Rendszernek a mesterséges rendszereket nevezik és tartják erre mifelénk a tudomány berkeiben szorgoskodók. Ha az ember viszont minden különösebb rendszer nélkül él és mozog tudományosan és elég intenzíven, no meg jó ideje él és mozog, működése nyomán, meg kicsit annak következtében is természetes rendszerben mutatkoznak gondola-

                                                   
3  Karácsony Sándor rendszere: 1. A nyelvi, irodalmi nevelés és a társas lélek értelmi 

működése. Magyar nyelvtan társaslélektani alapon (1938); A könyvek lelke (1941); 
2. A társas lélek felső határa és a transzcendensre nevelés. A magyar világnézet 
(1941), A magyarok Istene (1943); 3. A társadalmi nevelés és a társas lélek akarati 
működése A magyarok kincse (1944); Magyar ifjúság (1946); Ocsúdó magyarság 
(1942).; 4. A társas lélek alsó határa és a jogi nevelés. A magyar demokrácia (1945); 
A magyar béke (1947). Vö.: BOGNÁRNÉ KOCSIS JUDIT: Református szellemiség és 
értékrend Karácsony Sándor filozófiája alapján. In: Studia Caroliensia, 2009. 2–3. sz. 
65–71. p. 

4  KÖVENDI DÉNES: Honnan jött, merre vitt A magyar észjárás? – Karácsony Sándor 
könyvéről. In: Magyar Szemle, 2009. 11–12. sz. 74–92. p. 
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tai.”5 Amellett érvel Karácsony, hogy ha az ember engedelmesen és követ-kezetesen veszi tudomásul a dolgokat, akkor megmutatkozik nyilvánvaló jellemzőjük, a rend, ami magukban a fenoménekben tartalmi, s nem for-mai sajátosság. Azt a tapasztalati, egyéni élményanyaggal telt konkrét élet-világot tárja bizonyításképpen az Olvasó elé, amelyből építkezve egy sajá-tos, természetes rendszernek nevezett építmény állt össze, amelynek kifeje-zetten magyar jellege nem mindig egyértelmű, annál is inkább, mert az általános antropológiai sajátosságoktól természetszerűleg nem tud elvo-natkoztatni, ugyanúgy alkalmaznia kell azokat, illetve azok nyelvi megfor-málásait, amelyek az ún. spekulatív rendszerben gondolkodóknak is az eszköztára az ember fogalmának körülírásakor. Karácsony önmagával ellentmondásba kerül, amikor a spekulatív filo-zófiai rendszereket fenntartással kezeli, s az első magyar filozófiai rend-szert alkotó Böhm Károly munkásságáról a következőket írja: „Van magyar filozófia, ha nincs is magyar filozófiai rendszer (mert a Böhm Károlyét nem tartom magyar filozófiai rendszernek).”6 Ez a kijelentés azt is sugallja, hogy az ő, saját maga által természetesnek nevezett rendszere (ami mégiscsak rendszer, annak ellenére, hogy azt állítja, hogy nincs) a magyar filozófia jellemzőit hordozza magán. Ugyanakkor azt világosan látni kell, hogy Böhm sajátos szubjektivizmusa, ami a korabeli magyar, a kolozsvári való-ság közepette volt érvényes, hogyan összegződik:  „1. Mi legyen a philosophia biztos kiinduló pontja? Úgy találtam, hogy biztos rám nézve csak én vagyok és belső állapotaim, s elfogadtam a subiectivistikus álláspontot. 2. Miért igazak a tanok, melyeket a subiecti-vizmus állít? Kényszerűségük és elkerülhetetlenségük miatt, nem pedig azért, mert a külvilágot lepik. 3. Miben rejlik e kényszerűségük alapja? Abban, hogy nélkülük semmiféle ismeret nem lehet, minthogy ezen funk-ciókban rejlenek, a tapasztalati tárgy keletkezésének is felté-telei.”7  Vagyis Böhm számára is a saját tapasztalat, az Én belső állapota és a külső tárgyi világ adja a filozófiai reflexió kiindulópontjait, ami egy priori rende-zettséget is feltételez, s ez a rendezettség manifesztálódik a szubjektumban. Az ember és világa című munkájának bevezetőjében a filozófiai megisme-rés céljaként a világ megértését jelöli ki, azzal a kitétellel, így saját habitu-sára és metodológiájára is utalva, hogy a filozófus „egy, munkáját megelő-ző, gazdag ismerettömeg előtt és felett áll, s annak természetéből kénytelen következtetni az ismerő és ismert természetére egyenként”.8 Karácsony természetesnek nevezett rendszere az elutasított spekulatív filozófiák foga-lomhálóját is szükségképpen felhasználja, emellett azt is láthatjuk, hogy igazából a magyarság fogalma sem nélkülözi a már meglévő nyelvi-fogalmi elemeket, s ténylegesen nem különbözik Böhm vagy a kortárs Brandenste-in Béla rendszerének empirikus-tapasztalati anyagától. Aki ismeri e gon-
                                                   
5  KARÁCSONY SÁNDOR: Ocsúdó magyarság. Bp., 1942. (továbbiakban: KARÁCSONY, 

1942.) 9. p. 
6  KARÁCSONY SÁNDOR: A magyar észjárás. Bp., 1985. 416. p. 
7  BÖHM KÁROLY: Az ember és világa. I. r. Dialektika vagy Alapphilosophia. Bp., 2003. 

XIX. p. 
8  Uo., XIX. p. 
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dolkodók munkáit, az nagyon jól láthatja, hogy egyik bölcselő sem szűköl-ködik tapasztalati, konkrét élménybeli anyagban.9 Karácsony érdemben nem interpretálja Böhm Károly bölcseletét, amely a korabeli európai szín-vonalat eléri, és nem tűnik úgy, hogy alaposan ismerte azt; ha meggondol-juk, az annyiban magyar is, amennyiben Karácsonyé európai is. Ha a „természetes rendszer” koncepcióját és a spekulatív filozófiai rendszereknek a változatait tekintjük, nem kerülhetjük meg Karácsony felfogásának vonatkozásában az alábbiakat. Az európai filozófiai tradíció-ban a rendszerben való gondolkodás nem jelentett mindig rendszeralko-tást. A huszadik században a rendszer és a filozófia összefüggéseit értelme-zők közül különösen figyelemre méltó N. Hartmann és M. Heidegger, akik a lét-értelmezést, a létezőre vonatkozó kérdésfeltevést helyezték előtérbe az anticipált rendszeralkotás koncepciójával szemben. N. Hartmann 1933-ban azt fogalmazza meg, hogy a szisztematikus gondolkodásnak nem rendszer-jellegűnek, hanem problémacentrikusnak kell lennie, ami nem jelenti azt, hogy rendszertelen, hanem azt, hogy a rendszert nem anticipálja, inkább végeredményként kezeli. Meglátása szerint az addigi rendszerek a világösz-szefüggés anticipált sémáját tekintették fundamentális ténynek, ami egy-ben azt is jelentette, hogy a meg nem oldható problémákat elutasították, mivel a zárt konstrukció kereteiben értelmezhetetlennek tűntek. Az ontoló-giának a létről és a létrendről, a létmódokról kell szólnia, a térben létező létrétegek a fizikaitól a biológiai létig, a téren kívüliek a lelkitől a szellemi jelenségekig terjednek, a magasabb réteg függ az alacsonyabbtól. Úgy tű-nik, Hartmann a rendszerre vonatkozó ellenvetései ellenére egy újabb struktúrában építi fel a Mindenségre vonatkozó koncepcióját, s nem tud elvonatkoztatni a rendszertől, nem anticipálja azt, hanem mint egy „vég-eredményt” hozza létre, illetve az mintegy végeredményként „hozza létre önmagát”.10 Heidegger 1971-ben a rendszert, mint magának a létnek az elrendezését tételezi. A rendszer több dolgot is jelenthet a heideggeri érve-lés szerint: belső elrendezést, külső tákolmányt és keretet. Ugyanakkor „a rendszer maga a létel elrendeződésének (Gefüge) és illesztékeinek (Fuge) tudásként feltáruló rendelése (Fügung).”11 Mindenképpen itt kell szólnunk az e témában jelentőset alkotó, de elfeledett magyar Zalai Béla úttörő rend-szerelméleti munkájáról (1910), aki jóval megelőzve korát,12 a metafizikai-
                                                   
9  Böhm egyik szemléletes példáját említem, amikor a szép észleléséről ír: „Aki egy 

vakondtúrásra áll, az is többet lát, mint az, aki egy árokban fetreng; s paraszt suhanc, 
amikor a birkanyájat, vagy a leányka, aki a libáit őrzi, jobban, élénkebben élvezheti, 
mint a fáradt idegzet, aki a börzejátéktól vagy a nappali üzletektől elcsigázva, a szín-
házakban »üdülést« és »felvidulást« keres. Ennél alkalmasabb helyet ajánlhatnék: az 
orpheumok dohányfüstös extasisait!” BÖHM KÁROLY: Az ember és világa. VI. r. Az 
aesthetikai érték tana. Bp., 1942. 16. p. 

10  HARTMANN, NICOLAI: Nézeteim rendszeres kifejtése. In: Lételméleti vizsgálódások. 
Válogatás kisebb írásaiból. Ford., bev.: Redl Károly. Bp., 1972. (Gondolkodók) 46–47. p. 

11  HEIDEGGER, MARTIN: Mit jelent a rendszer, és hogyan jutnak el a rendszeralkotáshoz 
a filozófiában. Ford.: Boros Gábor. In: Filozófiai Figyelő, 1986. 45. p. 

12  Itt kell megjegyeznünk a fenti problémával kapcsolatban egy igen lényeges 
tudománytörténeti kérdést. Mint ismert, Ludwig von Bertalanffy a rendszerfilozófia, a 
rendszerelmélet és a rendszer-technológia tudományelméleti megalapozásában 
úttörő szerepet játszott, amellyel a filozófiai rendszerek problémakörében is új utakat 



96  Egyháztörténeti Szemle XIX/2 (2018) 
nak nevezett élményt, a rendszerezést az ember első „kultúrtényének” tart-ja. E vonatkozásokban jelzi, hogy:  „Nemcsak a cselekvés kényszerű egysége, hanem elsősorban a tudat egy-sége az eredetileg függetlenül egymás mellett heverő tapasztalatokat egy centrum köré csoportosítja. Az embernek nem lehet nem konstruálni. […] A rendszerezésnek ez a szükségszerűsége nem ismereti, nem akarati, nem érzelmi. E három momentum mögött teljes intuitív világosságban áll az életnek, vagy – ha a pszichofizikai lényből csak a szellemit akarjuk tekin-teni – a tudatnak tényéből gyökerező egységesítő funkciója.”13  A magyar filozófiai rendszerek, a Böhm Károlyé, Pauler Ákosé és a Brandenstein Béláé egy olyan belső elrendezés, elrendezettség eredményei, amelyek a priori elrendezettséget tételezik. Az nyilvánvaló tény, hogy Böhm rendszere haláláig folyamatos változásokon megy át, s magának a filozófiának a fogalomköre is módosul az évtizedek folyamán. Brandenste-in pedig alkot ugyan egy zárt rendszert, de egyrészt meg sem próbál végső válaszokat keresni több vonatkozásban, illetve meghagyja a lehetőségét – világosan és egyértelműen – annak, hogy az általa is tárgyalt egyes ontoló-giai, metafizikai problémákat, összefüggéseket másfajta módon is lehet nyelvi formába önteni és kommunikálni, mint ahogyan ő teszi. Több mun-kájában (antropológiai, filozófiatörténeti) a zárt rendszer iránti következe-tes elkötelezettség nem jelent prioritást. Karácsony saját itt-létének, a mindennapi konkrét tapasztalatainak, a „tevés-vevésnek”, a létélmények-nek eleve meglévő belső elrendezettségét emeli bölcseleti szintre, a meg-szerzett ténybeli tapasztalatokat az elme egységesítő tevékenységével ren-dezi. Ehhez szükségképpen sajátos fogalmi-nyelvi keretet is konstruál, ami végül is megkerülhetetlenné teszi a spekulativitás bizonyos szintjét. Ter-mészetes rendszere úgy tűnik, egyrészt a heideggeri értelemben vett itt-lét, megértett lét és nyelvben-lét, másrészt a Zalai érvelésének kereteiben mo-zog, amelynek lényege: azzal, hogy belakom és értelmezem a világot, egy-
                                                                                                               

nyitott. Az azonban kevésbé, hogy a magyarországi filozófiai gondolkodásban a múlt 
század első évtizedeiben a korán elhunyt Zalai Béla általános rendszerelméletében 
már akkor leírta többek között a funkcionális jelleg és a szimbolikusság jelentőségét, 
ismerve Cassirer felfogását is. Bertalanffy, bár a magyar szellemi kultúra, így Zalai 
elmélete is ismert lehetett számára, nem utal Zalai elsőbbségére e vonatkozásokban, 
mint ahogy Cassirerről is azt nyilatkozza, hogy nem olvasta, amikor megjelent, a Die 
Philosophie der symbolischen Formen című munkát. Bertalanffy meglátása szerint 
abban a szellemi szituációban a különböző tudományok egymástól függetlenül 
rámutattak a fejlődés legkülönbözőbb területein az „akkoriban uralkodó 
mechanisztikus világkép határaira, és új elképzeléseket javasolt(ak), olyanokat, 
amelyek – mindegyik a maga módján – az »organizált rendszer« fogalmának 
központi jelentőséget tulajdonítottak.” BERTALANFFY, LUDWIG VON: …ám az emberről 
semmit sem tudunk. Robots, men and minds. Ford., utószó: Füzeséri András. Bp., 
1991. (Magyar társadalomtudósok a nagyvilágban) 12. p. Az viszont tény, hogy 
évtizedekkel később használja a Zalai által már 1910 körül leírt két kulcsfogalmat a 
valóságszintek értelmezésekor: a rendszert és a szimbólumot, anélkül, hogy 
hivatkozna rá. 

13  ZALAI BÉLA: Etikai rendszerezés. (1910) In: Uő: A rendszerek általános elmélete. 
Összegyűjtött írások. Szerk.: Berényi Gábor. Bp., 1984. 115. p. 
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szerre a magam számára is teremtem, s azzal, hogy teremtem és értelme-zem, egyben jelentést is adok neki, a világnak, a dolgoknak, az összefüggé-seknek. Ilyen módon a világomban meglévő viszonyokat rendezem, és filozófiainak nevezett rendszerbe foglalom megfelelő nyelvi szimbólum-közeget találva. Karácsony sem mond mást, mint azt, hogy a személyes megtapasztalásból való kiindulás, a megélt szituációk jelentik a természe-tes rendszer alapjait, amelynek tehát a létélményben adottak az előzmé-nyei. Eképpen lesz az alap nála is a fenomenális világ, a tények világa. Ezt így jelzi: „Csakugyan a tényeket magukat fogtam vallatóra. A tények szá-mosan voltak és katonás rendben jelentkeztek. Nem igen volt másra szük-ség, egyszerűen tudomásul kellett vennem őket.”14 Továbbá amellett érvel, hogy az önálló, az autonóm egyént kell megfigyelni ebben a világban, aki független, de a társas viszonyokban önmagát adja.15 Ebben a társas vi-szonyban az Én és a Másik a jel- jelkép- és tettrendszerben viszonyulnak egymáshoz, amely kérdések sorozatát veti fel számára. Hogyan ad jelt az egyik ember úgy, hogy a másik ember megértse azt? Hogy mutatja meg jelképesen egyik ember magát úgy, hogy a másik ember a jelképben magá-ra ismerjen? Ahhoz, hogy megértsenek, megértessem magam, az empátia elengedhetetlen, ezért bele kell helyezkedni a másik világába, hogy meg-érthessem.  „Úgy közeledtem mindenkihez, hogy bizonyosan ez lesz az a kivételes va-laki, akitől megtanulhatom a »nagy titkot«, amiről ugyan nem tudtam, mi lehet, csak kíváncsi voltam rá. Esetről esetre feladtam magamat, belehe-lyezkedtem a másiknak a világába, hogy megérthessem. Esetleg ott is vesztem volna esetről-esetre a másik világában, ha autonómiám esetről-esetre vissza nem józanít.”16  Karácsony rendszer-koncepciójában társas-lélektani és társas-logikai kapcsolatok a koordináták az emberi viszonyokban, az egyén, a másik és a 
                                                   
14  KARÁCSONY, 1942. 11. p. 
15  „Ez a »társas«-lélek nem tévesztendő össze a tömeglélekkel. Az egyéni lélek ez, de 

nem önmagában véve és önmagára nézve, hanem a másik ember felé fordultában. Az 
ember társas lény s autonómiájának strukturája társas lény voltától is függően, ahhoz 
is viszonyulva alakult olyanná, amilyen. Az egyéni lélek életérzése, érzelme és akarata 
funkcionaliter más, mint volna, ha egyedülálló lényként élne a világon. Vannak életér-
zések, érzelmek, gondolatok, szándékok, amelyek nem volnának, vagy mások volná- 
nak, ha nem élne az emberrel egy közösségben a »másik ember«. Éhségérzete volna 
akkor is, tulajdonérzete nem volna. Örömérzete volna, műélvezete nem. […] Az egyéni 
lélek erői mind, életérzés, érzelem, értelem, akarat és vallásos érzelem (hit), változat-
lanul ugyanazok a lelki erők, amelyek az egyéni lélek életét jelentik, mindössze abban 
különböznek a többi életérzéstől, érzelemtől, értelmi munkától, akaratnyilvánulástól 
és vallásos érzelemtől, hogy ezek a másik emberrel közös lelki munkák, tehát eredmé-
nyük is a másik ember lelki tartalmával közös lelki tartalom. Örömet például érezhet 
az egyén mindenkitől függetlenül, művészi örömet azonban csak szimbólum kelthet, a 
szimbólum pedig mindig két egyén, a műalkotó és műélvező, közös lelki munkájának 
az eredménye.” KARÁCSONY SÁNDOR: Magyar nyelvtan társas-lélektani alapon. Bp., 
1938. (A nyelvi nevelés és a társas-lélek értelmi működése, I.) (továbbiakban: KARÁ-
CSONY, 1938.) XII-XIII. p. 

16  Uo., 10. p. 
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nyelv alkotják az ember-fogalom lényegi elemeit. Emberképe többnyire a magyar jelzővel társul, vagyis ha emberről szól, többnyire az a magyar ember, ami társas-pszichologikum, társas-logikum, s filozófiája a társas viszonyoknak sajátos fajtájaként jelenik meg, amelyek a magyar valóságból indulnak ki, s oda térnek vissza. A magyar ember mibenlétének értelmezé-se közben alapvetően és kifejezetten olyan fogalmi hálót alkalmaz, amely nem nélkülözheti az általános bölcseleti kategóriákat. Igy például az igaz- jó-szép hármasát, vagy az értelem-érzelem-akarat klasszikus kategóriáit. Egyik központi kérdése, hogy mit jelent a magyar ember „előfeltétele-iben”, azaz filozófiájában mit jelent a tartalma, s hogyan jelenik meg for-mája szerint. A magyar filozofikum a társas közegben az egyéni szellem reflektálásán alapul, s tulajdonképpen gyerekkorától nemcsak szellemének, hanem egész életvilágának részévé válik magyarsága. A világban létezé-semben, a jelenvaló-létemben megértően viszonyulok ehhez a léthez; e vonatkozásokban is a heideggeri értelemben közelít a kérdéshez: hogyan van jelen a magyar ember a megértett magyar valóságban nyelvével, de tovább kérdez: hogyan adott, mint szellemileg-lelkileg- nyelvileg megértet-ten belakott tér? Míg Heidegger általános lételméleti értelemben teszi fel a kérdést, addig Karácsony leszűkíti konkrét helyre és konkrét nyelvre. Böl-cseleti munkáiban a magyarság jelenvaló létének sajátos jellemzőit értel-mezve különös figyelmet szentel annak, hogy a tér és az idő e régióban milyen sajátos koordinátákban fogható fel. A „tér” helyett a határtalan, végtelen, az „idő” helyett az időtlen, a pillanatnyi, meg nem ragadható a kulcsfogalmai a filozófiájának. Ugyanakkor amellett érvel, hogy míg az európai filozófiának az absztrakció lényegi eleme, a magyar gondolati struktúrában erre nincs szükség. A saját konkrét és összetett magyarsága, s annak tudata az előfeltétel, s ez tulajdonképpen a már említett Böhm Ká-roly-i pozíció is. Tehát nem mond mást, mint Böhm: „A magyar filozófia kiindulópontja a magyar világnézet, amely legdöntőbb érvénnyel olyasva-lami lehet, mint ahogy én nézem a világot, mert a magam magyarsága nem problematikus előttem.”17 Karácsony úgy véli, az, hogy magyar vagyok, magyar létemre magyar módra nézve a világot, azt jelenti, hogy előfel-tételei, „Ding an sich”-je, objektív és primitív. Az objektív voltát, tehát tárgyias adottsága, primitív voltát tárgyias voltának megragadhatatlansága adja. Az világos, hogy mit jelent az objektív jelző, de mi a primitív halma-za? A primitív nem a köznapi vagy alacsonyrendű értelmezésben körvona-lazódik Karácsonynál, hanem a természetes, ezzel együtt a megfoghatatlan, számomra rejtőzködő, tőlem független, de van megfejtése, csak nincs bir-tokomban.18 A magyar lélek ázsiai jellegű. Az, amit a magyar lélek nyelvé-ben és minden egyéb megnyilvánulásában kifejezni próbál, már Európa, de az, ahogy kifejezi (tárgyiasan és egyszerűen), az Ázsia, s az eképpen megélt európaiság teszi a lelket sajátosan, egyedülállóan „magyarrá”. Nem a szal-maláng, a Pató Pálok, a széthúzás és a sült galamb népe a magyar. A végte-lenség és örökkévalóság lelke, Ázsia és Európa öleléséből született lélek. „Addig mindenesetre élni fog, mert addig dolga van, míg Ázsia és Európa egyek nem lettek. Még egy ezer évet tehát igencsak. Lehet többet is. Csoda 
                                                   
17  KARÁCSONY SÁNDOR: A magyar világnézet. Bp., 2007. 14. p. 
18  Uo., 21. p. 
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lesz, ha fel nem őrlődik, de ez a csoda meg fog történni mégis. Elfér a vég-telenségben, és telik az örökkévalóságból.”19  A vásár-szituáció és a nyelv A fentiek értelmében Karácsony egyik alaptétele: a másik ember a nyelvi kommunikációban jelen kell legyen, hiszen ahhoz, hogy nyelvről beszélhes-sünk, legalább két ember kell: egy beszélő „én” és egy hallgató, a „másik ember,” egy „társ”. A kommunikáció akkor sikeres, ha a hallgató, a „másik ember” képes az elhangzottakat ugyanazzá a belső képpé összeilleszteni, amely kép a beszélőben is jelen van. Az érzelmileg, értelmileg, nyelvileg a Másikkal belakott tér adja koordinátáit Karácsony koncepciójának. A tér-ben létrejövő közösségi élet fogalmát a vásár-szituációval prezentálja a következőképpen: a vásár az, ahová az emberek egymás kedvéért mennek. Megjegyzendő, hogy a vásár általában nem kedv kérdése, hanem adás-vétel, ami szükségképpen létrejön, ha valaki eladni vagy venni akar. Tehát ez nem az a szituáció, amely minden érintkezés prototípusa lehetne, ennek ellenére alapvetően magában foglalja a személyközi érintkezés alapelemeit. A vásár négyféle „valamiből” áll össze: hely, idő, emberek és áru.  a) Olyan hely, ahol az emberek egymás kedvéért összegyűlnek és adnak-vesznek.20 b) Az az időpont, mikor az alku áll, az áru gazdát cserél. c) Két személy, az eladó és a vevő, vagyis a vásárosok. d) Cseretárgyak, legtöbbször áru és pénz, amelyet vásárközben a vásáro-sok egymás közt kicserélnek. Pénzért árut, áruért pénzt adnak az eladó és a vevő egymásnak cserébe.  E szituáció adja az analógiát a beszéd-helyzet jellemzésére, amelynek a helye is mindig itt van, ideje mindig most van, személyei mindig én vagyok és te vagy, cseretárgyai mindig kérdés és felelet. Pénz helyett kérdés szere-pel, áru helyett felelet, mindenfajta hasonló érintkezéshez két ember kell, és a beszéd közben is (általában – megj. V.I.) két személy szerepel: beszélő és hallgató. Karácsony felfogása arra utal, hogy az együtt-létben-lét be-szédben lét is, amelyben a két személy egyenrangú, mellérendelő viszony-                                                   
19  KARÁCSONY SÁNDOR: A magyar lélek. (1939) Online: Magyar Észjárás: 

http://magyareszjaras.hu/ – 2018. március. 
20  „Miért van itt ilyen sok ember? – Egymás kedvéért jöttek össze ennyien, – válaszolta 

édesapám. – Kettőn áll a vásár. Eleinte azt hittem: »egymás kedvéért« azt jelenti, 
minden ember a másik ember kedvét keresi a vásáron. Hamarosan rájöttem, hogy 
tévedek. Nagyon is úgy kínálkoztak és alkudoztak a vásárosok mindnyájan, mint akik 
a maguk hasznát keresik. Később világosság támadt bennem. A maguk hasznáért és 
egyúttal mégis egymás kedvéért jöttek a vásárra az eladók is, meg a vevők is. A kettő 
nem kétfélét jelent. Adtak-vettek a vásáron. Az eladók mennél több árut mennél jobb 
áron iparkodtak eladni. A vevők mennél jutányosabban mennél több és mennél jobb 
portékát próbáltak megszerezni. Ennyiben mindenki a maga hasznát kereste. De 
egyikőjük sem jött volna vásárra, ha már otthon, arra nem számított volna, hogy a 
másik is eljön. Minek jöjjön a vevő, ha nincs kitől vásárolnia? Miért vigye vásárra 
portékáját vagy más szóval áruját az eladó, ha nincs kinek eladnia? Igaza volt tehát 
édesapámnak: Vásárra egymás kedvéért mennek az emberek. Kettőn áll a vásár. 
Mindenfajta érintkezéshez két ember kell.” KARÁCSONY, 1938. 1–2. p. 
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ban van. A két autonóm személyiség egymással-együttléte nemcsak a kommunikáció, hanem együtt-tevékenység is.21 De mit is jelent Karácsony további értelmezésében a magyar, ez a „va-lami”, ami csak egy van már elegyítetlen, eredeti állapotában? Ez nem más, mint a nyelv. A magyar nyelv, amelynek a mellérendelő mondatok a jel-lemzői. Úgy véli, tulajdonképpen három sértetlenül átmentett nyelvi ele-münk van, amely annyi idegen hatásnak kitéve és oly sok változás ellenére magyar maradt. Az egyik a magyar kiejtés alapja, az ún. artikulációs bázis, a másik, a magyar grammatika alapelve, a parataxis, magyar nevén mellé-rendelés, s a harmadik, a magyar szavak jelentésének, nyelvünk jelrendsze-rének alapvető sajátossága, a szemléletesség, amelyet a jel jelentésének különleges képi erejeként jellemez. A nyelvünk szemléletessége s az elvont-sága egyben azok, amelyek megkülönböztetik a környező indoeurópai nyelvektől. A magyar pedagógiában leginkább hatásos írásai a magyar és a re-formátus nevelésről szólnak, de amikor a nőnevelést jellemzi, akkor nem szól a fenti elméleti kérdésekről. Lényeges tisztázandó kérdésnek tartja, hogy a nőnek mint társas lénynek mennyiben változik a modern társada-lomban a szerepe. A modern nőképhez, hogy egységben lássuk – mint mondja –, bizonyos darabokat kell összeilleszteni, így azt, hogy mikor és hogyan nő a nő? Milyen a mai nő és milyen legyen a mai iskolai nőnevelés? 
                                                   
21  Itt jelzem, hogy érdemes lenne összehasonlítanunk nyelvelméletét Gadamer 

koncepciójával, aki szerint is a nyelv az emberi együttlétezés és az egymáshoz való 
viszony körébe tartozik. A hermeneutika alaptétele: a nyelv a beszélgetésben a 
megértetés és a megértés dinamikáját hozza létre, a nyelv diszkurzív valóság. Pléh 
Csaba világosan kimutatta, hogy a modern pszicholingvisztikát mennyiben elővételezi 
Karácsony koncepciója: „Vezető metaforái, és azután azok a sajátosságok, amelyeket a 
nyelv és beszéd viszonyáról kifejt, izgalmasan megfelelnek a mai pszicholingvisztika 
interakciós és narratív fordulatainak […] magyar nyelvtankönyvén végigvonul a vásár 
metaforája, s állandó hangsúlyt kap az itt, az én és a te. Az itt és most problémája 
Karácsony számára alapvető, miként az én és te közötti állandó szerepcsere is az. Ez 
ma úgy jelenik meg, mint annak felismerése a kísérleti pszichológiában is, hogy 
interakciós keretekben kell vizsgálnunk még az olyan száraznak tűnő és 
deperszonalizált folyamatokat is, mint a megértés, és valahogyan deiktikusan be kell 
ágyaznunk úgy, ahogy az a valóságban történik. […] Karácsony számára a 
mellérendelés nemcsak a magyar nyelv sajátos szerkezetének mozzanataként érdekes, 
hanem egy univerzális megfontolásból is. […] bemutatja, hogy a mellérendelés 
valójában a nyelv használatának elsődleges szerveződése […] Az utóbbi 10–15 év 
felismerése, hogy az emberi nyelv elsődlegesen történeteket mond el, az elbeszélős 
szerveződés az emberi cselekvés mintázatára (ki, mit, kivel, miért) szervezi 
emlékezetünket és a nyelvhasználatot is. Részletesen meg lehetne mutatni 
pszichológiailag, hogy a mellérendelés elsődlegessége, amiről Karácsony Sándor 
beszél, mennyire felel meg ezeknek a mai, ma úgy szoktuk elegánsan mondani, az 
emberi megismerésre vonatkoztatott narratív metateóriáknak.” A tudatelmélet és a 
nyelv összefüggése „másik mozzanat, amely igen érdekes asszociációkat, 
rezonanciákat, hasonlóságokat teremt Karácsony nyelvfelfogásával, a tudatelmélet 
megjelenése a mai pszicholingvisztikában”. PLÉH CSABA: Karácsony Sándor 
nyelvfelfogása és a mai pszicholingvisztika. In: Iskolakultúra, 2011. 8–9. sz. 135–145. 
p. 
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Válaszai a következők: a nő az élet minden területén másképp áll helyt, mint a férfi; a mai nő más, mint egykoron volt; új jelenség a nő az iskolá-ban, és kérdés az, hogyan kell megoldani a nevelését. A triviális kérdések után triviális válaszokat kapunk, amelyeknek kidolgozatlansága a meglepe-tés erejével hat. Bár megszokhattuk, hogy Karácsony többnyire a köznapi szóhasználattal él és kevés szaktudományos hátteret alkalmaz munkáiban, de e probléma érintésekor különösen felszínes a hozzáállása és zsurnalisz-tikus a stílusa.22  A valóság, a realitás, a szélmalomvalóság és az ember Hamvas Béla metafizikájában Ha Hamvas Béla terjedelmes és sokrétű munkáiban egy koherens em-berképet keresünk, akkor igen nehéz helyzetben vagyunk, hiszen több, egymástól független szöveghelyen fejti ki az erre vonatkozó álláspontját, s ezzel együtt egy kettősség is jellemző: a status absolutusban, az általa a tényleges valóságként értelmezett világban létező, és a történeti, a kába-ság és az álarcok hálójában vergődő embert egyaránt értelmezi. A Scien-tia Sacra című munkájának harmadik részében foglalkozik részletesen a kereszténység emberfogalmával. Az emberkép vázolásához először tudnunk kell, hogy a hamvasi böl-cseletben a valóság, a realitás és a szélmalomvalóság milyen összefüggése-ket jelent, azért, hogy világosan lássuk, azt az életvilágot, amelyben lakozik az ember. A kérdés ezzel együtt az is, hogyan jutunk el a szent tudásig, addig, amelyben a valóság tárul fel előttünk. Mennyiben segít a filozófia, amely az élet szellemi megalapozása, a stabil szellemi életrend megterem-tése kell legyen a jelen válságos valóságában, a konkrét élet teljességé-ben?23 A Szellem és az Élet egymásra vonatkoztatottsága a filozófia köz-ponti kérdése, ugyanakkor a philosophiae normalist úgy határozza meg, mint állapotot és nem mint tanítást, amelynek feladata az, hogy a normális (ép, egészséges, nem rongált) embert „megtalálja”, aki „nem kis világ (mik-rokosmos), hanem kis Isten (mikrotheos)”.24 Az egyes szent könyvek tanításaiban jelenlévő tudás adja azt a vonat-kozási pontot, amelyhez képest az emberiség a nem éber lét, a kábaság mélységeiben toporog. Az aranykor nem történelmi korszak, hanem álla-pot, és ezért minden időben jelen lehet, bármikor, bárhol, bárkiben megva-
                                                   
22  KARÁCSONY SÁNDOR: Ocsúdó magyarság. Szokásrendszer és pedagógia. Szerk.: Kö-

vendi Dénes. Bp., 2002. 190. p. skk. 
23  Nem időtlen érvényességeket kell átfognia, nem elvont és a létteljesség számára 

használhatatlan alapelveket és rendszereket kell, hogy konstruáljon, hanem a konkrét 
jelenlét és a konkrét személyiség teljességének, teljes létének kell a fókuszába 
kerülnie, hiszen a szellem és az élet gyökeresen megváltozott kapcsolódási pontjaira 
és az ebből következő kérdésekre kell a megfelelő és használható válaszokat 
megtalálni. Hamvas azt tartja szem előtt, s ezzel elsősorban a spekulatív 
rendszerkoncepcióban gondolkodó filozófusokkal szemben érvel, hogy a gondolati 
törvényszerűségek alapján végrehajtott redukciók alkalmatlanok a jelen-való lét „itt 
és most-jának” érzékelése/megélése folyamán a reflexív megragadásra, a diszkurzív, 
értelemező tevékenységre. 

24  HAMVAS BÉLA: Silentium. Titkos jegyzőkönyv. Unicornis. Bp., 1987. (Vigília-könyvek) 
191. p. 
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lósulhat, s csak attól függ, hogy van-e valaki, aki megvalósítja. Ebben a hagyományban egy sajátos metafizikai tudás rejlik, amely független kortól, néptől, nemzettől, s az ember antropológiai alapállását jelenti. A szent könyvek, amelyek a létezés eredetét jelzik az őskor nagy könyvei, amelyek között „a kínai Taoteking megőrizte az ősi emberiség nagy misztériumát; a Véda megőrzött olyan világosságot, amelyhez képest mindaz, amit azóta az ember gondolt, homály; Hermés Trismegistos megőrzött olyan titkokat, amelyek első kibetűzéséhez is csak a legutóbb érkeztünk el. Henoch az őskorból valami egészen mást őrzött meg: az első patriarchális emberiség-nek szigorú és tiszta egyszerűségét.”25 Az európai bölcselet hordoz magá-ban olyan lehetőségeket, amelyek lehetséges és járható utat mutatnak a törés után kialakult válság megoldásához. Hamvas Pál apostol, Ágoston, Pascal, Kierkegaard, Nietzsche, Jaspers, Heidegger gondolatvilágát, gon-dolkodásmódját értékeli úgy, hogy alkalmasak közelebb vinni az európai embert az elveszett valóságbeli léthez. Az áthagyományozódott iratok tehát az igazi, a szent tudást is közvetítik, azt, amely eljuttat Isten fogalmának, az Egynek az értéséhez és megéléséhez, aki úgy egy, „Ahogy amikor lát, az már teremtés, és amikor tud, az már alkotás. A gondolat már megvalósulás. Az a Lény, akiben minden Egy: az Első Lény – Első Lélek – minden lét gyökerében és eredetében levő legelső szikra, tudás, tett, akarat, élet, szen-vedély.”26 Hamvas amellett érvel, hogy nem a valóság, a status absolutus, hanem a realitás fogalomköre az, amelynek érvényessége dominál a törté-nelemben, így a személyiség életvilágában is, amelyet a hatalmon lévőknek fenn kell tartaniuk azért, hogy uralkodói pozícióikat megtarthassák. Amit az emberek többsége valóságnak tart, az a realitás, amely nem más, mint megtévesztés a hatalom további biztosítása érdekében, s ezzel szemben áll Arlekin világa, Don Quijote szélmalomvalósága, Hamlet szélmalomélete. „Egyik oldalon a realitás, az állam, a kapitalizmus és a tudomány realitása, a másik oldalon a szélmalomvalóság. […] Don Quijotével kezdődik, mert Don Quijote abba a realitásba nem egyezett bele, és kortársaival, Hamlet-tel, Böhmé-vel és Monteverdivel külön történetet alapított. […] Ez az élet, ahogy élünk, és ahogy nem lehet. Ez a szélmalomélet. Ez a Hamlet-szituáció.”27 A realitásban a hazugság jellemzően és meghatározott módon szervezi az itt-létet, a konkrét kommunikációs életvilágbeli szituációkban „realizá-lódik”. Ebben a kontextusban a hazugság sajátos megjelenési formái a „világkarneváli” maszkok, a hamvasi értelemben vett reális világ maszkjai, ügyesen próbálják a titkokat fedni. A hamvasi felfogás azt teszi világossá, hogy a jelenbeli valóság hálóiban, a realitásban, a maszkok báljában az a dimenzió, azok a tények, összefüggések rejtettek előttünk, amelyeknek nyilvánosnak kellene lenniük azért, hogy lehetőségünk adódjon a létteljes-ség megközelítéséhez. A maszkokat le kell, és le lehet hántani – rántani, de 
                                                   
25  Énókh könyve. Henoch Apokalypsise. Bibliotheca. Ford. és bev.: Hamvas Béla. Bp., 

1945. (Reprint: Bp., 1989. Vízöntő könyvek.) 9. p. 
26  HAMVAS BÉLA: Wordsworth vagy a zöld filozófiája. In: Uő: A láthatatlan történet. 

Sajtó alá rend.: Kemény Katalin. Bp., 1988. (Hermész könyvek) (továbbiakban: 
HAMVAS, 1988.) 49. p. 

27  HAMVAS BÉLA: „Regényelméleti fragmentum.” In: Arkhai és más esszék. Szentendre, 
1994. (Hamvas Béla Művei 7.) 278–279. p. 
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újabbak tapadnak a pszeudolétben az emberre. Valódi lényünk a zárójel-ben van, a „parole interieure-ben”, a lelkiismeretben, ahol nem lehet ha-zudni. A hamvasi értelemben a maszk mindig felcserélhető, de a lelkiisme-ret, amely a lárvaállapotban is állandóan jelen van az egyén érzelemháztar-tásában, tudja az igazat, s azt is, hogy az álca mit és miért rejteget. A pszeudoegzisztens lét önvédelmi hazugsághálót fon maga köré, s ha a meg-tévesztés nem a Másikra irányul, hanem önmagamra, a hazugságsziszté-mában az öncsalás folyamata eredményes lesz. Az önámítás valójában nem más, mint külső és belső hazugságrendszerre egy életrendet építeni.  „A pszeudoegzisztencia egy percig sem élhet önvédelmi hazugságok nél-kül. Ha ez a hazugság, amit állandóan újabb hazugságokkal kell megvéde-ni, végül, pszeudológia lesz. A megtévesztésben a súly nem arra esett, hogy mást vezessek félre, hanem, hogy önmagamat tévesszem meg. Niet-zsche-nek igaza van, az, amit másnak hazudok, ahhoz képest, amit önma-gamnak hazudok, számításba sem kerülhet. Pszeudoegzisztenciám vé-delmére építettem ki a hazugságszisztémát.”28  Ez a középszerűek birodalma, s középszerűnek lenni annyit jelent, hogy azt teszem, amit a meg nem számolható többség: hazudok, s e hazugságra életrendet építek. Ki kell lépni a pszeudoegzisztenciából, és az élet és a szellem egységét kell megvalósítani. Hamvas az Interviewban önmaga hazugságszisztémáinak lebontási lépéseit gondolja át, azokat, amelyek az egyes lépések tartalomegységét tekintve a megtört léttel élő történeti em-ber lehetőségeit bontják ki a pszeudoegzisztenciális lét megszüntetése ér-dekében. Ezek a lépések először az ún. „életéhség”, az élethiányok meg-szüntetésére vonatkoznak. „Az első lépés nehézsége. Először kellett az életéhséggel való kapcsolatot megszakítani. […] Az ember éhséggel szüle-tik. Hataloméhség, vagyonéhség, híréhség, nőéhség, mámoréhség és va-lamennyi közt a legkevésbé csillapítható maga az életéhség, mert a legke-vésbé konkrét. Abból vagyok, ami bennem a nemlétező, az üresség, a semmi, ami nélkül nem tudok lenni, amit akarok, de ami nincs.”29 Mivel az élet tulajdonképpen hiány-lét, a hiányok, az üresség, a nem-létező mind-össze a sóvárgást eredményezik. Hamvas amellett érvel, hogy az írás az, amely a pszeudovilágban további lehetőséget ad arra, hogy hazugságmen-tessé váljon a lét. Ehhez az alap-léthelyzetemben igaznak kell lennem, hiszen „a hazugságmentes írás és a hazugságmentes egzisztencia egymást fedi és azonos feladat, az emberi alapállás megvalósítása”. Ehhez nem kell tehetség, hanem az igazság ismerete, amelyet csak az igaz egzisztencia találhat meg. És ehhez az élethez meg kell találni a hiteles szöveget, de a szöveghez is a hiteles, realizáló egzisztenciát.  A harmónia és a krízis embere Az eredeti létteljesség, az ősharmónia értelmezésekor azt tételezi, hogy az emberi logika, ha helyesen működik az ősrendből, őslogikából veszi a min-táját. Ez a Kozmikus ősrend, s ezt akkor tudjuk megközelíteni, az emberi 
                                                   
28  HAMVAS BÉLA: Interview. In: Uő: Patmosz. Esszék. 1. rész (1958–1964) Szombathely, 

1992. (Életünk könyvek) 257–258. p. 
29  Uo., 262. p. 
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lélek teljessége, hiánytalansága akkor működik, ha személyiségről beszél-hetünk az individualitás létvilágában. A személyiség, a lélek teljessége a következőképpen fogalmazódik meg nála:  „Olyan lélekről van szó, amelyben mindaz, ami a lélek egész voltához kell, együtt van. Ilyen a tökéletesen teljes, hiánytalan, minden oldalon kerek és befejezett lélek, ahol érzékek, tudat, értelem, imagináció, képzelet, intuí-ció és minden egyéb harmonikusan találkozik, természetesen csak az is-teni lélek. De néha, szerényebb formában jelentkezik az embernél is, és akkor úgy hívják, hogy személyiség. A személyiségben a lélek minden tu-lajdonsága és eleme együtt van.”30  A teljes lélek, amelynek törekvése, természete, célja, ösztöne, hogy mindig egészebb legyen a Nagy, univerzális, egyetemes, kozmikus lélek, a Makropsyché. A töredékes, amelynek ösztöne, hogy mindig kisebb, hiányo-sabb és üresebb legyen, a Mikropsyché. Hamvas a logikai-morális-esztétikai teljességet ugyanúgy tételezi az emberi teljes lét magyarázatakor, mint a filozófiai rendszerben gondolko-dók.31 „A normális ember az igaz, az éber és az egészséges egyben. A nor-mális ember a morál, az esztétika és a logika síkján is ép, testben, lélekben, szellemben”32 – írja. A normális ember az autentikus személyiség, s a lehe-tőségeit tekintve mikrotheosz. Az ember az élet-lehetőségeket születése pillanatában egészben, egy-ségben kapja, s nem részletekben; ez az egység eleve adott számára, olyan kiinduló helyzetet jelent, mely a realizálás folyamatában utat nyit a szemé-lyiséggé váláshoz. A probléma kibontásakor a Makropsyché és a Mik-ropsyché fogalmát párhuzamba állítva az előbbit, mint a hiánytalan, az univerzális isteni lelket tételezi, amely eleve egységes, és az érzékek, a tu-dat, a képzelet harmóniája együtt létezik. Ez az egység, mint ősharmónia eredendően adott volt az ember számára, azonban felborult a rend Szókra-tesz után, és nemcsak az európai hagyományban. Az ősharmónia megte-remtése újra lehetségessé válik, amellyel együtt a realizálás folyamatában személyiséggé válás lehetősége is fennáll. A realizálás nem más, mint má-sodik születés, amely, mivel folyamatos, sohasem zárul le, sohasem kész állapotot hoz létre. E folyamat eredménye lehet a transzparens egziszten-cia, amely az el-nem-rejtett lét, a maszk nélküli lét értelmezését precízebb, 
                                                   
30  HAMVAS, 1988. 27–28. p. 
31  Itt utalunk a böhmi és a brandensteini filozófiai rendszer teljességét alapozó ember-

fogalomra. Böhmnél az öntét az ember, az önértékű szellem a valóság és az értékek vi-
lágának „jelentő csomója”, s mint ilyen, a világ, a Mindenség központja. Öntét és ön-
érték az emberi szellem, s mint ilyen testi, lelki és szellemi egység. Mindezek a filozó-
fiájában megfelelő részdiszciplínákban kapnak elméleti elrendezést, az összefüggések 
hálózatának értelmezését. Így a logikában, az etikában és az esztétikában. Brandens-
tein Bélánál is az ember, a mikrokozmosz a test–lélek–szellem egysége, s a filozófiai 
rendszere is erre a tengelyre épül fel, különösen akkor, amikor a metafizikában tár-
gyalt úgynevezett életágakat elemzi; a mindennapi, a tudományos és a művészi al-
rendszereket, s a mindent átható „szellemi élettant”, az etikát. 

32  HAMVAS BÉLA: Tabula smaragdina (1947–1950) – Mágia szutra (1950). Szombathely, 
1994. (Hamvas Béla művei, 6.) (továbbiakban: HAMVAS, 1994.) 337. p. 
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pontosabb fogalomkörét jelenti. Ha az átvilágított, nyitott egzisztencia sikeresen megvalósul az individualitás szintjén, akkor lehullanak/lehull-hatnak az élet-világbeli maszkok az Énről és a Másikról is. Az univerzális orientáció és a transzparens egzisztencia, az autentikus, az átlátszó, a nyi-tott itt-lét összefüggéseinek összegzése a Scientia Sacra harmadik könyvé-ben fogalmazódik meg. Alapállása szerint az igazság szelleme, a Szent Szel-lem, aki az igazságba beavat, nem más, mint a pneuma tész alétheiasz,  „az univerzális orientáció és a transzparens egzisztencia egysége. Az első fokozat az igazságot felismerni, a második az igazságban lenni, a harma-dik az igazságért lenni. Az igazságnak olyan légkörében élni, hogy az em-bernek külön bizonyítékra ne legyen szüksége […]. Aki az egésznek meg-nyílik, önmaga átlátszóvá lesz. A rejtekhelyből kilép, a biztosítást feladja. […] Nincsen szüksége védelemre, sem vallásra, sem elméletekre, mert nem könnyíteni akar magán, és magát nem akarja kivonni, hanem éppen belevetni, és önmaga és a világ valóságát akarja helyreállítani […] Aléthe-ia, ez a fedetlenség. Részesülni az igazságból, amely teljes egészében min-dig itt van.”33  Jézus az, aki az igazság szellemének képességét magában hordozza, ezt mindenki számára gyakorolhatóvá és átadhatóvá tette. Tehát a konkrét itt-lét azokat a lehetőségeket hordozza, amelyekből a számunkra adottakat birtokba vehetjük, realizálhatjuk, de ez csak, mint elvi feltevés állja meg a helyét. Hiszen esélyük van, de a realizálás folyamatában a szükségszerű vagy éppen a véletlen, amit Hamvas nem kapcsol be a fenti törvényszerű-ségekbe, amit éppenséggel sorsnak is nevezhetnénk, megvétózhatja a reali-zálás folyamatának egyes elemeit. Úgy tűnik számomra, hogy Hamvas többnyire tudatosan felépített terv-megvalósításról beszél, amelyben nincs szerepe – vagy legalábbis nem tulajdonít neki különösebb jelentőséget – a Másik projekciójának, imaginációjának és realizációjának, illetve az „isteni beavatkozás” lehetséges és nem kiszámítható voltának. De mit is realizá-lunk, mit is jelent az imagináció? Az imagináció Hamvas értelmezésében elsődleges és nélkülözhetetlen is a normális, emberi élet megvalósításában a realizálást megelőzően/közben. E folyamat kettőssége azt is jelenti, hogy egymással párhuzamosan haladhat egymás mellett, illetve egymást áthatja. Az imagináció az életképzelet, életterv, amelynek segítségével az Én, mint létező a számára adott életvilágbeli lehetőségekből – a megismerés folya-matával együtt – megvalósítja az üdvöt, amely az adott korban a megte-remthető legteljesebb értékvilágot jelenti. Erről így ír:  „Az élettervet úgy kell felépíteni, hogy az az üdvöt szerezze meg. Az ember önmagát ezen a ponton nyeri meg, vagy veszti el. Aki életének sikeréért küzd, üdvét csaknem minden esetben eljátssza, akár felelőtlenségből, akár könnyelműségből, gyengeségből, élvvágyból, jellemhibából, léhaságból, tudatlanságból, vagy, mert magát becsapta és elhitte, hogy a fontos az élet […] A tervet mindenkinek magának kell elkészíteni. Üdvömet senki más helyettem nem szerzi meg. Megszerzésben pedig teljesen szabad va-gyok.”34 
                                                   
33  HAMVAS BÉLA: Sciencia Sacra. Szentendre, 2006. (3. kiad.) III. 122–123. p. 
34  HAMVAS, 1994. 271. p. 
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 Az üdv fogalmán tulajdonképpen a „minden időben az elképzelhető és megvalósítandó legmagasabb értékfogalmat szokták megjelölni. Az üdvben az életjelentőség és az örök jelentőség egymástól nem választható el. Min-den valódi életérték üdvérték, ami pedig nem üdvérték, az az életben is értéktelen.”35 Az imagináció nemcsak a szem, amelyik lát, s nemcsak a kép, amelyet lát, hanem egy határozott akarati választás, fordulat, éppen ezért többnyire nem tudattalan, de a tudatosítása az imaginációnak igen nehéz és bonyolult folyamat. Az embert mindig imaginációja vezeti akkor is, ha tudattalanul, akkor is, ha tudatosan éli ezt meg, s mindig teremtő tevé-kenység, amelyben az embernek lehetősége van arra, hogy azzá alakuljon, amit az imaginációjába helyez, nem lehet és nem szabad összetéveszteni a fantáziával és az álommal.  A női princípium két arca – Sophia és Éva Az ember testi–szellemi–lelki egysége a nőiség értelmezésében azt is jelen-ti, hogy Hamvas felfogásában a hagyományokban gyökerező kettőssége a női princípiumnak, amely Sophia-Éva, a szellem és az anyag kettőségét jelenti, egy másik dualitásból eredeztethető, abból, hogy az ember eleve kétnemű. Tehát a női princípium értelmezésekor az alap, amelyről el kell indulni, lételméleti, metafizikai. A metafizikai érzékenység a lélek legelső tapasztalata, amelyből az asszonyi lét is megérthető. Abból indul ki, hogy a világ titka nem a kétneműség az Egyben, hanem az ősneműség, hiszen az ősnemű az Egy, s az asszonyi lét rejtélye ott van, ahol az Egy kettéválik. A normális, az igaz emberi élet megvalósításában egy kettős folyamat működik, illetve párhuzamosan haladhat egymás mellett, egymást áthatva. Ezek, mint láttuk, az imagináció és a realizálás. Az imaginációban kivetíti saját létlehetőségeit, a realizálásban megvalósítja azokat. Ez a kettősség az autentikus női lét jellemzője is, amennyiben Sophia szépsége, bölcsessége és Éva bűbája együtt lép fel a realizálás folyamán. Az autentikus női lét megteremtésekor az álarc, a maszk általános kérdésköre sajátos színezetet kap. A maszk-probléma jellegzetesen a nő-képben is jelentkezik Hamvas-nál, hiszen amellett érvel, hogy Éva megjelenése, bűbája a szellemet felcse-rélte a szépséggel, megteremtette a csábítás terméketlen és üres, céltalan és értelmetlen jelenlétét az emberi, a történeti világban. Általa lett a világ látszat, kép, maszk, ami mögött nincs semmi, hiszen felébredve ebből a káprázatból, rájövünk, hogy nem-valóság volt. S erre a férfi jön rá.  „A földi asszony egész léte és lénye ebben a bűbájos csábításban merül ki. A bűbáj az asszony anyagiassága. Ez rajta a Hatalmak bélyege, és ez ben-ne és rajta: a karakter, az arculat. A nő festi magát, öltözködik, kedvét leli abban, hogy belső lényéről nem is szólva, még testi valóságát is eredeti mivoltából kiforgassa, még anyagi alkatát is elváltoztassa és elfátyolozza. Egyetlen célja van: csábítani […] Mit akar? Uralkodni, hatalmaskodni? Termékenységéhez nemzőt keresni? Nem. A csábítást csak az érti meg, aki felismeri benne az üres hiúságot, az asszonyi Én eredendő bűnét – az asszonyi hübriszt. A csábításból nem fakad szerelem, házasság, uralom, 

                                                   
35  HAMVAS BÉLA: Az öt géniusz. A bor filozófiája. Szombathely, 1988. (Életünk Könyvek) 
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hatalom, dicsőség, győzelem, boldogság, megnyugvás, megtisztulás, ne-messég. A csábításból nem fakad semmi: az egész a tarka és kábító és szemfényvesztő mesterkedés mágikus játéka, ami elbűvöl és elkápráztat, de ha szertefoszlik, a csábító és az elcsábított is kiábrándultan, szegényen, keserűen és üresen magára marad. A csábítás és a bűbáj a szépség és a bölcsesség pótléka és meghamisítása […] Szophia szépsége és bölcsessége szeretet és szeretetet ébreszt; Éva bűbája káprázatot ébreszt. Szophia szépsége örökre leköt: vele egyesülni a szeretetben a végtelen időkre szóló Egységbe visszatérni. Éva bűbája elkábít, de a kábultságból való ébredés után kiderül, hogy egyesülés nem is történt; az egész csak káprázat és va-rázslat volt.”36  Évának, a földi asszonynak tehát egyetlen célja lénye szerint a bűbáj, s ugyanakkor ez a végzete is. Fél attól, hogy öreg és csúnya lesz. De a szépség – mondja Hamvas – „nem tulajdonság, hanem Istenhez való hasonlóság. Amit el lehet veszíteni és amit a nő el is veszít, az a bűbáj. Ezért lesz rút és vén. – A szépség nem valami, ami merő külsőség. Tudjuk pedig ezt onnan, ahol a szépség igazán megvan: a művészetből. Ott megvan, és ott örökre meg is marad. A művészetben a szépség realizálódik. A szépség az egész lényen uralkodó hatalmas tűz és fény. Ami merő külsőség, az a bűbáj; a ruha, a festék, a szerep, a betanult mosoly és mozgás és modor. S ez az, amit a nő elveszít: a bűbáj eszközeit. S ez az, amit a bűbájos mint végzetet kénytelen átélni: felismerni, hogy a maszkot választotta és nem az arcot.”37 Azonban különbséget kell tenni a szépség és a bűbáj között, mert többnyire az ember nem veszi észre, hogy amikor a nőt szépnek mondja, tulajdon-képpen a nő első és ős képével, Sophiával hozza vonatkozásba. Évát és Sophiát azonosítja. Az azonosítás az anyagi természetben kiküszöbölhetet-len. Az ember a nőt itt sohasem fogja tudni másként látni, mert sohasem fog tudni megszabadulni a benne élő Sophiától, az első asszonytól, az ősi Szűztől, az Égi Leánytól, de sohasem tud megszabadulni az érzéki világban élő nő lényétől sem. A festék, a szerep, a betanult mosoly, avagy a bűbáj, a pillanatnyi lét az Éva-i. Hamvas végső következtetése, hogy a bűbáj és a szépség együtt jellemzi a női princípiumot, de a bűbáj a pillanat világa, a pillanat varázslata, a maszk, a szépség a szakrális hétköznapok autentikus világában lehet jelen, illetve megvan a lehetőség annak realizálására. Ha az irónia és a szarkazmus mezejére lépünk a hamvasi világban, akkor érdemes kitérnünk egy pillantás erejéig A bor filozófiája egyes szö-veghelyeire. Ez az esszé nemcsak Hamvas életművében, hanem a teljes hazai – megkockáztatom: a világirodalomban is – irodalomban különös helyet foglal el. Hamvas az őseredetiséget, a harmóniát e művében a dio-nüszoszi és jézusi „életvilágban” találja meg, amelyek felidézésével lehető-ség van arra, hogy az inautentikus, maszkokkal telített válság-világunkat valamiképpen „megzavarja”, vagyis felidézze a status absolutus állapotát. E világban tehát a bor is maszk, s nem akármilyen: hieratikus maszk. Isten inkongnitója. Ez a maszk és az isteni ősfolyadék segít feloldani a léttel együtt járó görcsöt, sokkot, szorongást, segít hidat verni az eredendő bűn 
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elkövetésének pillanata és a „végső világünnep” napja között. E hídterem-tést csak önkívületben lehet elviselni, mondja Hamvas, s ehhez a bor segít. Vagyis az inautentikus lét maszkjai leránthatók egy másik maszkkal? – tesszük fel a kérdést Hamvasnak. A válasz: igen, de csak isteni maszkkal, a hieratikus maszkkal. De melyek ezek a maszkok? A pietista és a materialis-ta is egyfajta maszkot hord, és a nő pedig megjelenhet drágakőként vagy egy borfajtaként, illetve ezek maszkját veheti fel. Hamvas szarkazmusa, iróniája igen erőteljesen végigvonul az egész esszén. Ez a gúny szól a materialistáknak és a pietistának is, aki nem más, mondja Hamvas, mint ateista álöltözékben. A puritánok és a pietisták a nőket is csak absztrakt módon ismerik – folytatódik a szarkazmus –, csak szemükkel és fülükkel, máshogyan, mint például tapintással, ritkán. Az irónia mellett igazán lírai stilisztikai megoldás, ahogyan a nő és a drágakő párhuzamának cizellált jellemzésével kiemeli a női princípium lényegi elemeinek egyikét:  „Minden szép nőből végül is drágakövet lehetne készíteni. Vagy bort. De akkor nem kristályosítani kellene, hanem feloldani. A drágakövet úgy használnám, hogy aranyba foglalnám és esszenciáját a szememen keresz-tül magamba szívnám. A bort természetesen úgy, hogy meginnám. A Zsol-tár azt mondja: Kóstoljátok meg és lássatok. – Persze az lenne a legjobb, ha a drágakövet, amikor akarom, átváltoztathatnám nővé, kigyönyörköd-ném magam benne, aztán újra átváltoztatnám és meginnám, végül ismét drágakő lenne és sose fogyna el. Volna zafír és ametiszt és gyöngy és gyé-mánt és smaragd és topáz asszonyom és borom. Mámoranatómiám főté-tele: minden mámor gyökere a szerelem. A bor folyékony szerelem, a drá-gakő kristályosodott szerelem, a nő az élő szerelemlény.”38  Ugyanakkor esszéjében egy másik, egy rejtekező, csak rituális állapot-ban felszínre törő, rendkívül meglepő oldala is feltárulkozik a nőnek, amelynek többrétegű jelentése nehezen fejthető fel: megjelenik a nő, mint a mámor leánya, aki elfelejtette a kiszámított bájolást, minden tisztátalan-ság kiégett belőle. Hamvas apró életvilágbeli pillanatokból állít össze egy szakrális képet, s a képzeletében, az imaginált életvilágban megjelenő nő-ket vizionálja, ahogyan táncukat lejtik, és olyan tiszta lényként állnak előt-tünk, akikből csak szerelmet szabad „csinálni”, de üzletet, uralmat nem. E szakrális képességet nem szabad arra használni, hogy a nő vele ruhát, ék-szert, pénzt szerezzen. A res fortissima a pietistáknak és a puritánoknak szól az esszé végén, azért is, hogy ne csak a döbbenetet fokozza, hanem további titkok is feltárulkozzanak, megnyíljanak a rejtőzködő női lélekből.  „Nézd meg jól ezt a fiatal asszonyt, rendetlenül feldúlt hajával, minden mozdulata kör alakú, mint a keble és a combja. Gömb alakú zene, de illat-ból és ízből. Kóstoljátok meg és lássatok, mondja a Zsoltár. Hangja, mikor nevet, mint a megdicsőülés. Szeme szikrázik. Orrcimpái kitágulnak és reszketnek. A mámor leánya, elfelejtette a rossz kurvaságot, a festéket, a cicomát, a rosszhiszemű és kiszámított bájolást. Ilyenkor a legillatosabb, és csókja a legforróbb. […] Borzas fejét eszelősen rázza, hátraveti magát a fűbe, karját szétveti. Felcsúszik a szoknyája, de észre se veszi, sem ő, sem 
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más. A görögök tudták, hogy a nő legmélyebb lénye ez a szakrális kurva-ság. De amikor önmaguktól ittas nők Dionüszosz nagy ünnepén a hegyek között őrjöngő táncukat járták, a férfiaknak még csak közelükben sem volt szabad lenniük. Akit megtaláltak, azt a mainaszok széttépték. Mert a kur-vaság csak alacsonyabb, csak vörösen izzó állapotában kapcsolódik a sze-relemhez. Mikor már fehéren izzik, a férfihoz semmi köze. Akkor már a szenvedélyes önfeláldozás mámora. Áldozat. Vagyis vallás. Ebből a vallás-ból szabad szerelmet csinálni. Kell is. Főképpen mi mondjuk ezt, a férfiak, akik enélkül az asszonyi tűz nélkül egész életünkben dideregnénk. Ne-künk ezt hirdetnünk kell, és az asszonyoknak meg kell magyaráznunk, hogy mindez csakis értünk van. Persze van nő, aki elhiszi, van, aki csak mosolyog. Mondom, szerelmet szabad belőle csinálni. De üzletet, uralmat csinálni, e szakrális képességet arra használni, hogy a nő vele ruhát sze-rezzen, ékszert, pénzt, azt nem szabad. De megmondom, mi az, amit a legkevésbé szabad: pietizmust és puritánságot nem szabad. Szigort és elő-ítéletet, megbotránkozást és álszemérmet, fogakat összeszorító kegyetlen erkölcsöket, idegbajos pedantériát, rigolyát, házsártosságot, hisztériát, kevély és hiú önimádatot nem szabad.”39  
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