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E gy könyv elolvasása után még sokáig élnek ben‑
nem azok a gondolatok, képek, mondatritmu‑
sok, amelyek megfogtak. Ahogy múlik az idő, 

kopni kezdenek a fejemben, míg olyanokká nem lesz‑
nek, mint egy régi, foszló papírtekercs maradványai. 
Egy valami azonban mélyebb nyomott hagy : a mű‑
vek atmoszférája. Ez az atmoszféra nem elsősorban 
a  szavak jelentésétől, hanem megírásuk lendületé‑
től, a szenvedély fokozatától függ. Az újraolvasás so‑
rán sohasem ugyanazzal a könyvvel találkozom, át‑
alakult az elvárási horizontom, s olyan részletek erő‑
södnek fel, melyeket korábban tán észre sem vettem. 
Ám a könyv atmoszférája nem lett más : az intenzitá‑
sa lett sűrűbb, töményebb.

Hamvas Béla A magyar Hüperion1 című művéből 
második újraolvasásra is sötét, mégis meleg hangu‑
lat árad. Máskor meg ködös, nyálkás hideg terjedt 
szét, mely már a  következő oldalon egy erős fény‑
jelenség hatására felszívódott. Majd ez a fény kilob‑
bant a klausztrofóbia szorításától. Nehéz Hamvasról 
írni : úgy tűnik, egyszerűek a gondolatai, könnyen ol‑
vashatóak a mondatai, néha pedig az, hogy csukló‑
ból megkérdőjelezhetőek az állításai. Ám, ha a szerző 
mondatait a maguk rétegzettségében próbálom felfej‑
teni, akkor akadályokba, zsákutcákba, hirtelen ma‑
gaslatokba, hasadékokba ütközöm, s elfog a szoron‑
gás, mintha valami fenséges zenei térpolifónia venne 
körül, melyet képtelenség megragadni, csak elveszni 
lehet benne. Elveszni a magány dinamikájában. Mert 
amikor elviselhetetlenné válik a bizonytalanság, ami‑
kor minden közösséget fenntartó tényező felbomlik, 
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akkor Hamvas elbeszélője a magányt választja. Sem 
család, sem barátság, sem állam – mindegyikből hi‑
ányzik a másikra, a Te‑re való odafigyelés, emiatt le‑
hetetlen és hamis az alapja. A közösségnek ezt a meg‑
határozását Hamvas többek között a  magyar felvi‑
lágosodás és a  magyar irodalmi nyelv úttörőjének, 
Bessenyei Györgynek a politikai és filozófiai nézete‑
ire alapozza. Hamvas a magyar irodalomtörténetből 
egyedül a visszavonult, betiltott Bessenyeit érzi kö‑
zel magához. Ám míg Bessenyeinél a közboldogulás 
a felvilágosodás eszméinek nyomán a többségi nem‑
zet nyelvén népszerűsített tudományok művelése ál‑
tal, addig Hamvasnál ez az önistenülés magányos út‑
ján valósítható meg. Továbbá közel áll Hamvas gon‑
dolkodásához Bessenyei rendi hierarchián alapuló fel‑
világosodás‑felfogása. Hamvasnál ez nem keresztény 
tétel, de nem is racionalista vagy materialista filozó‑
fia. A  személyiség divinizációjának gondolata a  ref‑
lektált görögség‑szemléletéből fakad, melyet A  ma‑
gyar Hüperionban többek között Hérakleitosz, Pla‑
tón, Hölderlin, Nietzsche és Heidegger műveiből al‑
kot meg (erről bővebben Szántó F. István értekezik 
A hüperioni hang című tanulmánykötetében). Ham‑

„Üvölteni akartam, és néma lettem ;
a vallásom egy illat volt.”

(Pasolini : Korom vallása,
Csehy Zoltán fordítása)
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vas „álomnépnek” nevezi a görögöket, olyan vágykép‑
nek, amelybe kétezer éven át – vele együtt – minden‑
ki belevetítette saját utópiáit. Mégis Hamvas számára 
ez a görögség‑idea az önismeret keretét is jelenti, ahol 
az isteni én a daimón, aki vagy ami mintegy felül‑
ről szemléli az egyén sorsát. Ez a gondolat fogalma‑
zódik meg Julius Ceasarral összefüggésben : „Gyak‑
ran csodálom Caesart, aki sohasem beszél önmagá‑
ról első személyben. Megírja, mit tett Galliában és 
a polgárháború alatt, és mindig úgy ír magáról, mint 
egy idegenről. Nézi a sorsot, amelyben él. Megren‑
dül a rejtély fölött, ami benne életre kelt, s alig érin‑
ti a daimónt, akit magában hord. A daimón nem ő. 
Ezért nem mondja, hogy én. Ő az, aki néz, s aki a sor‑
sot megírja. Ő a másik daimón. A hadvezetés és az 
államférfi és a hódító más lény.” (Második rész, Má‑
sodik levél, 93.)

Nehezen tudnám meghatározni A  magyar Hü‑
pe rion műfaját, ugyanis korántsem egyszerű be‑
azonosítani az elbeszélő identitását. Megkockázta‑
tom a levélregény megnevezést. Ez egyrészt a mottók 
szerzőinek kora (André Chénier, Friedrich Hölder‑
lin, John Keats), valamint Bessenyei, vagyis a klas‑
szicizmus, a preromantika és a romantika időszaká‑
nak is az egyik kedvelt irodalmi műfaja volt (az antik 
minta nyomán). Másrészt érdemes figyelembe ven‑
ni, hogy a választott műfaj, a levél feltételez egy pár‑
beszédet : a másikhoz való viszonyt. Hamvas levelei 
azonban a  másik válaszát nélkülözik. Ez a  levélre‑
gény így a monológ helyzetében mutatja meg az el‑
beszélőt, s mint ilyen a kommunikációs hiány, a má‑
siktól (szerelem, barátság, állam) való elidegenedés 
egzisztencialista problémáját veti fel. Mégis ki a  le‑
velek megszólítottja ? Konfesszionális jellegű munka 
ez, ám nem teljes egészében : „Amit most elmondok, 
ellenkezője mindannak, amit valaha is vallomásnak 
neveztek. Nem lehet itt szó bűnökről és bevallásról, 
nem akar itt senki ezzel a könyvvel semmiféle bíró 
elé lépni.” (Második rész, Második levél, 93.) A „bíró” 
egyben az olvasót is jelentheti, s mivel Hamvas elé‑
gedetlen az akkori és addigi magyar irodalmi és szel‑
lemi horizonttal, annak sem akar megfelelni. Ez per‑
sze azt is eredményezi, hogy kicsúszik a kanonizált 
beszédmódok horizontjából. Talán ezért sem véletlen, 
hogy Hamvas életműve igazából sehol sem helyezhe‑
tő el maradéktalanul. Erre a szerző is reflektál : „Majd 
megtalálod, hogy amit írtam, hová illik, és különben 
is, mi baj lesz abból, ha nem illik sehova ?” (Második 
rész, Tizenegyedik levél, 116.)

Visszatérve a levélregény megnevezéshez, azért is 
tartom működőképesnek a „regény” meghatározást, 
mert beidéződik Hamvas életrajzának néhány mozza‑
nata, másrészt Bessenyei Tariménesének használatával, 
valamint a görög titán hős, a Hüperion szerepelteté‑
sével felerősödik a fikciós szál is, az általános kérdé‑

sekről való elmélkedésekkel pedig a mű esszéisztikus 
oldala tűnik ki. Darabos Pál így írja körül : „Ez a mű‑
forma egyszerre lehet lírai és objektív, szubjektív és el‑
beszélői próza, tanulmány és esszé, vagy akár prófécia 
is ; csak egy nem lehet, ez pedig az úgynevezett »kis 
én« vallomása a maga apró‑cseprő, jelentéktelen min‑
dennapi ügyeiről. […] a daimónja által megragadott 
személyiség számadása életéről.”2 A magyar Hüperion 
elbeszélője egyszerre referenciális és képzelt, vagy ta‑
lán pontosabb lenne a hamvasi immagináció fogalmat 
használni rá. A levélregény az elbeszélő transzcendens 
lényét próbálja az immagináció középpontjába helyez‑
ni. Ám ez az immagináció nem lesz steril, mindunta‑
lan belekeveredik az esetlen egoizmus is, a nagyzási 
hóbort, a sértettség retorikája, amire a szerző is utal. 
Ugyanakkor Hamvasnál a nárcizmus vállalása nem 
pusztán Nietzsche Ecce homóját idézi. A hibátlanság 
látszata mesterkélt lenne : „Hiba az, ami más számára 
kényelmetlen és illúzió rontó. Hiba majdnem annyi, 
mint bűn. Bűnt elkövetni a művészetben hiba. Vis‑
szataszító és kiábrándító. Ez az, ami egy műben a vá‑
ratlanság, a kiegyenlítettség hiánya és a veszély. Mert 
csak az esik jól, ami azt a látszatot kelti, hogy nincs 
itt semmi baj, és nincsenek szakadékok.” (Második 
rész, Tizenhetedik levél, 135.) A mű kilép a szépiro‑
dalom kereteiből, s inkább a vallásos‑misztikus iro‑
dalom jellegzetességeit tükrözi. Ugyanakkor, mint 
azt jeleztem, valójában egyik kánonba sem lehet be‑
legyömöszölni. Valahol mindig kilóg a lóláb. Ez a ló‑
láb pedig szétrúg mindent, ami a közelébe kerül. És 
ezen a ponton problematikus néhány helyen az elbe‑
szélői hangnem : a probléma számára mindig a másik, 
legyen az a szerelem, a közösség vagy absztrakt mó‑
don a haza vagy az állam én‑je. Paradox, hogy Ham‑
vas elbeszélője nem reflektálja kellőképpen, hogy míg 
a Te sokszor, ha utalás formájában is, de konkrét sze‑
mélyekre vonatkozik (s ezek legtöbbször referenciá‑
lisak : a  szerző szerelmi csalódásai, a Sziget‑kör sze‑
replői, különösen Kerényi Károly), addig az én leg‑
többször a  megfoghatatlanság ködébe burkolózik. 
A másik daimónját nem látja, a másik mindig pusz‑
tán csak „én”. Ennek elemzése viszont már átcsapna 
a pszichológia területére, Hamvast pedig az akkori 
tudományos diszciplínák közül a pozitivista filológia 
mellett a pszichoanalitikus pszichológia idegesítette 
talán a legjobban. Hamvasnak írás közben nem volt 
elég a  racionális magyarázat, az esztétika tökéletes‑
ség‑illúziója, az egészet akarta, a maga rútságával, tö‑
kéletlenségével egyetemben : „Sohasem volt bátorsá‑
gom ahhoz, hogy magamon változtassak – így jobb : 
javítsak. Sohasem leltem örömömet a faricskálásban, 
nem kerestem körmönfont szavakat, nem verejtékez‑
tem a hatás eszközei fölött. A hiba, ami megmaradt, 
annak maradt, ami volt : a mű hasadékának, veszé‑
lyének, szándékosságának, göröngyösségének. Tele 
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van mérgekkel, tüskékkel, horgokkal, amik az em‑
ber húsát feltépik, és gennyező sebeket vágnak. Nem 
kényelmes utazás ilyen művet olvasni. […] Az em‑
ber nem normális lény, egy mű még kevésbé az. […] 
Nem óhajtja a civilizáltságának látszatát kelteni. Az 
elemek nem jártak iskolába, nem polgárok és főként 
nem keresztények. És nem is óhajtják elhitetni, hogy 
szerzőjük elsőrendű honpolgár és felebarát. […] Os‑
toba vagy. Nem rokokó parkban sétálsz, hanem em‑
ber‑hegységben, úttalan szirtek között. Igazán mon‑
dom, semmi sem megbízható itt –, sőt éppen ellen‑
kezőleg.” (Második rész, Tizenhetedik levél, 136.) Így 
azonban A magyar Hüperion elbeszélője helyenként 
óhatatlanul az önigazolás és a kivetítés önismétlő mo‑
nológjait tárja elénk. Olykor ez a gőgös kiválasztott‑
ság‑tudat jegyében fogalmazódik meg : „Nyugodt va‑
gyok, nem hazudtam. Hogy nem sikerült semmi, an‑
nak egy oka van : minden ember, akit ismerek, a lé‑
lekgyárban készült az északi sarkon, egyedül engem 
csinált az öreg kertész délen. Még meglátod a követ‑
kezményeit.” (Második rész, Tizedik levél, 115.) Az‑
zal, hogy Hamvas tisztában van a  művében domi‑
náns nézőpont hübriszével is : „Úgy látszik, mindaz, 
amit mondok, utólagos igazolás. Mintha megépíte‑
ném védelmét annak, amit tettem, vagy még inkább 
annak, amit nem tettem. Sőt annak, amit szerettem 
volna, de nem tudtam megtenni. Mintha sikertelen‑
ségeimet magyaráznám.” (Második rész, Hetedik levél, 

104.) Ám a levélregény hőse mégsem változtat hozzá‑
állásán, talán ez a titáni, vagyis a rebbelis hüperioni 
magatartás benne. A keresztény kontextusban a titáni 
magatartás a lázadó Lucifert juttatja eszünkbe : aho‑
gyan Lucifer a fényt, úgy Hamvas Hüperionja, Hé‑
liosz fiaként, az isteneket hozza a magyar „halküoni” 
tájra : „Isteneim névtelen hatalmak, olyan nagyok, 
hogy minden név szűk nekik, még nagyon újak és 
erősek. Elhoztam őket, senkinek sem kellettek, hát 
élek velük én. Hogy ezzel a föld életében fordulat ál‑
lott be ? Nem tudom. A magasság fia vagyok, és is‑
tenhordozó. A többi nem az én dolgom.” (Első rész, 
Huszonnyolcadik levél, 85.) Kérdés, hogy mennyiben 
lesz ez megkérdőjelezhetetlen heroizmus, s mennyire 
pusztán annak vágya, illetve hogy milyen pontokon 
keveredik a kettő. Akárhogy is, Hamvas nem akar‑
ta tökéletesre csiszolni a monológjait. Anélkül, hogy 
mentegetném a nárcisztikus vonásait, fontos, hogy 
szembe ment azzal, hogy mások esztétikai és ideoló‑
giai elvárásainak megfeleljen. Nem vette fel a rizspa‑
rókát a tapsért. Kevés ilyen írót ismerek.

Amennyiben levélregényként olvassuk A magyar 
Hüperiont, a referenciális vonatkozásoktól függetlenül 
eltekinthetünk Hamvas személyiségétől. Az elbeszé‑
lői én az immaginárius része, nem azonosítható tel‑
jesen a szerzői énnel. Talán éppen ez a feszültség, le‑
zárhatatlan én‑probléma teszi nagyon is izgalmassá 
Hamvas művét. A daimón ugyan elkülönül a szubjek‑

Hamvas Béla Szentendrén az 1960 ‑ as években
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tum önkonstrukciójától, ám mégsem teljesen, a kettő 
története bizonyos pontokon összeér. Éppen emiatt 
sem mindegy, mi keletkezik az írás során : „S így lett, 
hogy a mű nem az írás és az ember külön. Mind a ket‑
tő együtt. A mű hatott az emberre, s az ember a mű‑
re. Ahogy egyszer a spanyol közmondást idéztem : az 
ember a mű gyermeke. És viszont : a mű az emberé. 
Az állandó kölcsönhatás alatt a kettő eggyé válik, az 
ember a művekkel készített mű, a művek műve, és 
a mű az emberibb ember, az emberibb isten.” (Máso‑
dik rész, Tizenkilencedik levél, 141.) Engem mindig 
is vonzott az, ahogyan Hamvas össze próbálta kötni 
az életét az irodalmi alkotással, a szellemi megisme‑
réseit a hétköznapjaival. Az írás ilyen értelemben lesz 
számára etika is egyben. Nem azt állítom, hogy min‑
den egyes alkalommal ez sikerült volna neki, de nem 
is ez a legfontosabb, hanem a törekvés irányultsága. 
Hamvas abból a szituációból írt, amit szigorúan vál‑
lalt önmagával és másokkal szemben : a felvállalásuk‑
kal leszámolni a saját gyengeségeivel, kimaradni a hi‑
vatalos történetekből, a hivatalos kánonokból, bele‑
íródni az áltata hitt és elgondolt transzcendens etika 
kánonjába. Úgy tűnik, Hamvas ebben töretlen volt. 
Nem mereven töretlen, hanem törékenyen szilárd (pl. 
a naplóiból kiderül, mennyire szenvedett a munkahe‑
lyi körülményei miatt). A magyar Hüperionból is kiol‑
vasható ez a gondolatiság. Hamvas számára az etika 
nem pusztán absztrakció, hanem itt és most érvényes. 
Már csak emiatt sem tartozott azok közé az írástu‑
dók közé, akik mesterien becsomagolt művirágként 
képzelték el az erkölcsöt. Hamvas nem volt csak író, 
nem volt csak filozófus. Ez a magatartás skatulyákat 
szétfeszítő, felszabadító erővel hat.

A  magyar Hüperion levelei a  válasz hiányában 
a  fragmentum hatását keltik. A  fragmentum több 
szempontból is érvényes lehet az egész hamvasi 
életműre. Azt is mondhatjuk, a  szerző életműve 
fragmentált egységekből áll. Ám ez a  fragmentum 
nem a  rész‑egész hiányszerkezetét mutatja, hanem 
azt, hogy önmagában teljes és egész, ahogyan azt 
a  korai német romantikusok elképzelték. A  másik 
fontos tényező a korai német romantika töredék‑el‑
vében, hogy a felvilágosodás rendszerelvű gondolko‑
dásával szemben az intuitív, villanásszerű megisme‑
rést állítják, amelyben elfér az ellentmondás is. A tö‑
redékben pedig az itt és most elve érvényesül, az, hogy 
milyen a gondolat, az érzelem, az indulat, egyszóval 
a költészet kisugárzási ereje a megfogalmazott egy‑
ségben. Ilyen értelemben A magyar Hüperion levelei, 
noha összefüggnek, önállóan is megálló darabok. Az 
egész mű öntörvényűsége a fragmentum önállóságá‑
val is összefüggésbe hozható. Az ebből fakadó elbe‑
szélői magány viszont nem azonos az elidegenedett 
szubjektum magányával. Szántó F. István A hüperioni 
hang című munkájában Hamvas könyvét többek kö‑

zött Nietzsche Zarathustrájához hasonlítja, vagyis 
nem egy alternatíva nélküli tagadásként értelmezi. 
Az alternatíva pedig mindkét szerzőnél a magány he‑
roikus vállalása. Ez a magány a műre is érvényes lett, 
melynek első része 1936‑ban, a második feltehetően 
1943‑ban íródott, a szerző életében viszont csak né‑
hány levél látott napvilágot. A későbbi betiltásának 
köszönhetően jóval később, a rendszerváltás után je‑
lenhetett meg a  teljes anyag könyv alakban. Ilyen 
szempontból Hamvas műve a belső emigráció levél‑
regényeként is felfogható. Ugyanakkor a levélregény 
elbeszélője a magány steril szituációjával sem tud tel‑
jesen azonosulni : „Nem tudok magányban élni, ezért 
ott kellett hagynom azt a világot, ahol mindenki csak 
Én.” (Első rész, Huszonnegyedik levél, 75.) Az elbeszé‑
lő a világtól elfordulva az istenhez, saját daimónjához 
vágyakozik. Ám ebben sem tud teljesen kielégülni : 
„Szeretném, ha jönnének emberek utánam, akiknek 
az utat előkészítettem az idill felé, a heroikus idill fe‑
lé, s most már könnyű feladatuk lesz, csak meg kell 
tartani az irányt, elég sokat kell fürödni és énekel‑
ni és táncolni, és főképpen : nevetni.” (Második rész, 
Tizenhatodik levél, 132.) Ez a hangütés és elgondolás 
Nietzsche Zarathusztrájára emlékeztet, főleg a neve‑
tés hangsúlyozásával. Mindebből azonban kitűnik, 
hogy Hamvas elbeszélője tisztában van a  szituáció‑
val, amit magának választott, mégis a mások fölötti 
ítélkezéseivel pillanatokra elveszíti a legfontosabbat : 
a humorérzéket, az öniróniát. Viszont ennek ilyen 
leplezetlen felmutatásával Hamvas mégiscsak azzal 
hiteles, hogy nem kívánja a saját tévedését a racioná‑
lis álreflexió látszata mögé rejteni.

Nem véletlen az sem, hogy kiket választ Hamvas 
a kétrészes könyv mottójául : mind Cheniér, mind 
Hölderlin, mind Keats figurájában, műveiben meg‑
találjuk azt a  lázadó, a  transzcendenciát megkísér‑
tő, a társadalmi lapátolásból kieső, magányos titán 
pozícióját. Mindhárom költőnek a görög kultúra ki‑
emelten fontos a saját létszemléletük, sorsértelmezé‑
sük szempontjából. Érzékeny, mégis harcos szemé‑
lyiségek voltak. A magyar Hüperion természet‑világa 
leginkább Keats és Hölderlin idealizált, idilli, arany‑
kort idéző természet‑elgondolásával rokon. Hozzá‑
tenném még azt, hogy a természet nála az idilli he‑
donizmus világa. Az ember zavarja meg ezt az idillt, 
aranykort. Ahogyan a mottó szerzőinél, úgy Ham‑
vas természet‑ideája is nélkülözi a morális kategóri‑
ákkal értelmezhetetlen, ösztönös brutalitás megje‑
lenítését. Ez más munkáiban, többek között Jacob 
Böhme létfelfogásának beemelésével kerül a horizont‑
jába. Érdekes, hogy Hamvas az eredeti nyelvű mot‑
tókban kisebb hibákat ejt, mintha fejből idézett vol‑
na. Kár lenne ezt utólag kijavítva közölni, mert en‑
gem az is érdekel, Hamvas hogyan emlékezett a mű‑
vekre, miben tévedett (ezért is rendkívül káros, hogy 
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az életmű sorozatszerkesztője legutóbb mindenféle kí‑
sérő jegyzet nélkül belenyúlt a nemrég kiadott nap‑
lókba, levelekbe, illetve hogy javítva akarja közöl‑
ni a szerző Böhme‑fordítását3). A második rész Höl‑
derlin Das Rhein (A  Rajna) című költeményét idé‑
zi az egyik mottóban, mely többek között a sors, il‑
letve a hüperioni titáni magatartás problémáját járja 
körül. E költemény szerint az ember hiába lázad, hi‑
ába akar isten lenni, legfeljebb isteni lehet – akkor, 
ha általa nyilvánul meg a  transzcendens létező. Ez 
pedig összecseng azzal, amit Hamvas Hérakleitosz 
nyomán a daimónjáról állít, s  ami beavatás‑jellegű 
lesz A  magyar Hüperionban is. Hölderlin költemé‑
nye szerint az istenek leginkább a hozzájuk közel ál‑
lókat sújtják balszerencsével. A boldogság és a szeren‑
cse fogalma azonban relatív, miként a mottó is jelzi, 
Keresztury Dezső szöveghű fordításában : „Mert sú‑
lyos teher a balsors, / de súlyosabb még a szerencse.” 
Ez a gondolat végigvonul Hamvas művében is : a saját 
sors vállalása nehéz feladat, ám a könnyebbik út a lé‑
lek és a létezés számára súlyosabb következmények‑
kel jár. Hamvas emiatt vállalja az istenek által legyő‑
zött titán, Hüperion magányát, ami egyben a siker‑
ről, a karrierről való lemondást is jelenti és jelentette 
később a  szerző életében : „Hüperion titán. Ugyan‑
olyan erős, mint az istenek, csak sötét. Lázadó ? Külö‑
nös dolog ez a lázadással. Az, igen, mert le van győz‑
ve. Tudod, hogy van sebem. Minden mondatom ezt 
mutatja, vagy ezt takarja. De ezt magammal hoztam 
valahogyan örök sorsomból. Nem ember győzött le, 
nem kor, nem körülmények, nem ellenfelek. Ez a sö‑
tét és nehéz, ez az én sorsom, egy az istenek előtt va‑
ló időből. Fordítsd le mindazt, amit hallottál : mellő‑
zést, elhallgatást, félreértést, közönyt, ami valaha is 
irányomban megnyilatkozott, fordítsd le sorsnyelvre, 
s meg fogod látni, hogy micsoda. Itt vagyok én, félel‑
metesen tündöklő Éjarcú Hüperion, a Sötétség Nap‑
ja, az Ősi Csend és a Végtelen Hallgatás, ott állok én, 
a Fekete Ragyogás, mint a  fényuralom örök veszé‑
lye, legyőzve. De legyőzhetetlenül. Elvesznek tőlem 
mindent, amit csak lehet. Hasztalan. Vagyok. Úgy 
vagyok, mint a határtalan éjszaka, és végül mindent 
elborítok. Elveszett szerelem, barátság, közösség, nép, 
királyság, gondolat, mindaz, ami valakit boldoggá te‑
het. De Hüperion létének anyaga nem a boldogság. 
[…] Daimón Hüperion ! Amíg király akartam lenni, 
vagy bölcs, vagy pap, vagy gondolkozó, emberi sors‑
ra áhítoztam, és míg fájt, hogy mindenütt megbuk‑
tam, nem érthettem semmit.” (Második rész, Huszon‑
egyedik levél, 160–161.) Ezt a titáni magatartást idézi 
meg Hamvas az első rész mottóival, Chénier La Jeune 
Poésie (Az ifjú Költészet) című bukolikus versének idé‑
zett mondatával, miszerint az allegorizált Ifjú Költé‑
szet a titánokat leigázó istenekkel lakomázik. Ehhez 
kapcsolódik Keets programatikus, a klasszicista for‑

makultúrával és a  racionális világszemlélettel leszá‑
moló Sleep and poetry [Alvás/Álom és költészet] című 
poémarészlete : a költő a szakralitás, a gyönyör temp‑
lomának őrzőjeként manifesztálódik. Hamvas ezt az 
őrző, az istenek és emberek között közvetítő arche‑
típust tartja követendőnek a költői egzisztencia szá‑
mára. A három mottó szerzője közül Hamvas mint‑
ha Hölderlint idézné föl a legtöbbször, egyrészt már 
a levélregény címével, másrészt a hölderlini magán‑
mítosz használatával, illetve különböző idézetekkel, 
parafrázisokkal. Szántó F. István szerint : „Festésze‑
ti metaforikával élve, Hamvas Hölderlin művének 
nem egyszerűen a lehető leghívebb másolását szorgal‑
mazza, s maga se csupán erre törekszik, hanem mint‑
egy a kész remekműre viszi‑festi rá a sajátját. S hogy 
még nehezebb legyen a két »réteg« egymástól való el‑
különítése, Hamvas azokkal az anyagokkal és motí‑
vumokkal dolgozik, amelyek az eredetit is jellemez‑
ték.”4 Úgy is fogalmazhatunk, Hamvast ugyanaz ér‑
dekli, ami Hölderlint : a saját sorsát tudatosan válla‑
ló hüperioni daimón archetípusa.

Ezzel a daimóni magatartással áll szemben a civi‑
lizált, funkcionizált ember‑típus, aki sorstalan. Marx 
az ipari termelésben látta a modern ember elidegene‑
désének egyik okát. A totalitariánus állam éppen ezért 
válik képessé arra, hogy a népirtás során sohasem az 
egyént, hanem a halálüzemekben feldolgozásra csu‑
paszított masszát lássa. Az üzemszerűen működő kon‑
centrációs táborokban emiatt is vált könnyen elvé‑
gezhető feladattá „az ember használata” (Aleksandar 
Tišma). A gépiesített halálüzem elidegeníti a lelkiis‑
meretet : így a legkisebb lelki megrázkódtatás nélkül, 
gombnyomásra lehet népirtást elkövetni. Kertész Im‑
re a marxi (és Albert Camus‑i) elmélet analógiájára 
megpróbálja definiálni a sorsától megfosztott, „funk‑
cionális embert” : „mindent elvenni az embertől, ami 
benne örök, megmásíthatatlan, ami benne a törvény, 
hogy annak láthassák, amivé tenni akarják : a totali‑
tásnak kiszolgáltatott, szubsztanciátlan lénnyé, funk‑
cionális emberré”.5 Kertész felől nézve nincs különb‑
ség aközött, hogy a „funkcionális ember” a koncent‑
rációs táborban vagy a diktatúrában végzi el a rá sza‑
bott feladatát, egyik esetben sem az ember, hanem 
a funkciója számít a gépezetben. Hamvas életműve 
is különböző funkcionális értelmezések, néhány eset‑
ben politikai kisajátítások része lett. Tábor Ádámnak 
van egy kiváló cikke arról, hogy milyen „rossz tár‑
saságban” szerepeltetik Hamvast : „A  Hamvast ki‑
emelten tisztelő legközelebbi író‑ és művészbaráta‑
im között egyaránt akad konzervatív‑fideszes, sza‑
badelvű és újbaloldali szemléletű. Spiró György pe‑
dig épp e lap hasábjain írta le, hogy a Karnevál a leg‑
jobb magyar regény. Nyilván a jobbikosok között is 
szép számmal vannak Hamvas‑rajongók – ám már 
a protojobbikos sajtóban több glossza nehezményez‑
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te, hogy sajnos »még Hamvas is baloldali volt«. Pe‑
dig nem volt az : csupán egy rossz társaságot kerülő 
szellem és ember.”6

Hamvas pártpolitikai kilúgozásának egyik legfris‑
sebb példája a szélsőséges nézeteiről ismert, a Jobbik 
párt alapítványa (Gyarapodó Magyarországért Ala‑
pítvány) által indított, Hamvas művét torzan idéző, 
a Magyar Hüperion nevű, háromhavonta megjelen‑
tő folyóirat. Első száma 2013‑ban jelent meg, a fő‑
szerkesztő előszava szerint : „Egyrészt publikációs le‑
hetőséget kíván nyújtani a magyar értelmiség mind‑
azon tagjainak, akik a jobboldaliság ideáját és nem‑
zeti elkötelezettségüket nyíltan felvállalják. Össze‑
fogni, összefoglalni és bemutatni akarja a jobboldali 
beállítottságú nemzeti értelmiség alkotásait, kuta‑
tási eredményeit, színvonalasan kidolgozott gondo‑
latait. Másrészt lefektetni kívánja egy jellegzetesen 
magyar szellemi út alapjait. Ezt részben azon elkép‑
zelések mentén teszi, amelyekről – némileg homá‑
lyos és irodalmi módon – Hamvas Béla írt A ma‑
gyar Hüperion című könyvében. Olyan magyar út‑
ról van szó, amely figyelembe veszi, tiszteli és kép‑
viseli a magyarság keresztény és kereszténység előtti 
hagyományait, de nem zárja magát azok keretei kö‑
zé.”7 Az index.hu már közölt egy kritikai elemzést 
a  lap megjelenéséről és a benne közölt cikkekről.8 
Ám az elemzés elmulasztja, hogy Hamvas művének 
szövegkörnyezetében értelmezze a lap irányultságát, 
s  annak összeegyeztethetetlenségét Hamvas szelle‑
mi örökségével.

A magyar Hüperion nemzet‑karakterológiája szem‑
pontjából meglepő, hogy a  szélsőséges nemzeti esz‑
mékhez vonzódó politikai párt „elitje” ebben a mű‑
ben találja meg a maga mintáját. Ugyanis miután 
Hamvas felszámolja a közösség mindenféle látszatát, 
odáig jut, hogy bírálja a nemzet és a haza fogalmá‑
val való visszaélést : „És e földön az életet az dönti el, 
hogy ki fedi el a Te hiányából fakadó közönyt, és ki 
az, aki feltárja. Mert a haza az a nagy és szent hazug‑
ság, ami az egészet elfedi. Igen, ők a haza nagy fiai. 
Haza csak ott fontos, ahol nincsen közösség, a nem‑
zet csak ott lobog, ahol eltakarják, hogy nemzetről 
szó sem lehet, nincsen sem haza, sem nemzet, sem 
nép. Ez a nagy áltatás, amiben részt kell venni, kü‑
lönben feleszmélnének egyedüllétükre. És mi lenne 
akkor ? Mi lenne akkor, ha felébrednének arra, hogy 
hazátlanok és néptelenek és nemzettelenek vagyunk. 
Ami közösnek látszik, az a közösségtelenség eltagadá‑
sából keletkezett nagy szólamok özöne. Így kell ma‑
gát áthidalnia, hogy ha már nincs, legyen meg annak 
legalább látszata. Csak közösségben lehet élni, és ha 
nincs, a közöny fölé nemzetet és népet és hazát kell 
hazudni. Ez a szellem jelentősége itt ; az irodalomé, 
a művészeté. Ezért van jelentősége csak a hazának, 
a  közös áltatásnak, amiben mindenki megegyezik, 

hogy van, mert nincs. Ezért olyan borzasztóan fontos 
a nemzet becsülete és a hazaszeretet, amivel mindig 
ki lehetett állni és szavalni, ez az, ami még felejtetni 
tud.” (Első rész, Huszonkettedik levél, 70–71.) Ham‑
vas más írásaiban nem tagadja meg a nemzet fogal‑
mát ilyen radikálisan, ám elsősorban azt a „nemze‑
ti érzést” tartja fontosnak, mely a másik nemzet tisz‑
teletét is magában foglalja (Politika helyett misztika), 
a magyarság‑képe ebből a szempontból azonban leg‑
többször lesújtó. A magyar Hüperion a Horthy‑kor‑
szak kellős közepén születik, vagyis abban az idő‑
szakban, amikor a nemzet és a haza fogalma a másik‑
kal szembeni sovinizmusban teljesedik ki (ennek az 
agymosásnak végül a Szálasi‑korszak féktelen bruta‑
litása lesz a betetőzése és következménye). Ebben az 
időszakban vezetik be, pontosabban a  ’20‑as évek‑
hez képest radikalizálják Magyarországon az ember‑
jogi korlátozásokat, a romákkal szembeni üldözése‑
ket (Szálasi hatalomátvételéig kevésbé szervezetten) 
és a zsidótörvényeket. A náci német uralommal lel‑
kesen lepaktáló kormányzó bűnössége vitathatatlan 
az emberi jogokat durván sértő törvények, továbbá 
a  kamenyec‑podolszkiji deportálás kérdésében. Ké‑
sőbb több embert mentett meg azzal, hogy a tengely‑
hatalmak külső nyomására leállította az emberekkel 
zsúfolt, halálgyárakba zakatoló marhavagonokat, ez 
azonban nem teszi viszonylagossá az előző bűncse‑
lekményeket.

Térjünk azonban e rövid kitérő után vissza Ham‑
vas gondolataira a nemzetről és a hazáról : minden 
közösség alapja az én és a  Te viszonya, ennek hiá‑
nya a közösség látszata. A Horthy‑korszak szégyen‑
letes kisebbségpolitikája, a romákkal szembeni és az 
antiszemita intézkedések éppen a másik, a Te kire‑
kesztésén alapulnak, többek között erre épül a Tria‑
non utáni Magyarország nemzet‑ és hazakonstrukci‑
ója. A magyar Hüperion magyarságkritikája sok eset‑
ben Ady nemzetbírálatát idézi, valamint a messianiz‑
mus szempontjából is párhuzamok vannak. Elég csak 
Ady Krónikás ének 1918‑ból című költeményére gon‑
dolnunk, illetve A szétszóródás előtt bátor, pengeéles 
soraira az első világháború idején :

Hát népét Hadúr is szétszórja :
Szigoruabb istenek ezt így szokták,
Miként egy régi, bánatos, erdélyi
Prédikátor írásba rótta
Keresvén zsidókkal atyafiságunk.

Jöttünk rossz erkölccsel rossz helyre,
Volt utonállók új utbanállóknak
S míg úrfajtánk egymást s a népet falta,
Tunya álmainkat jég verte
S még a Templomot se épitettük föl.
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Helyünkön meg nem tudtunk állni
S ide kerültünk, ez kezdeti átkunk.
Ma már nem mienk paráznás vérünk sem,
Jöhet a helyünkre akármi :
Megöltük és kibűnöztük magunkat.

És mi nem leszünk majd szétszórva
Árvult, de mégis győzedelmes fajta :
Minket korszakok tűz‑dühe nem edzett
S fölolvaszt a világ kohója
S elveszünk, mert elvesztettük magunkat.

1914. január

A magyar Hüperionban hasonló gondolat cseng vissza : 
„Nem volt pillanat, és a magyarság mindig elveszett. 
Elveszett minden sors a közösségtelenségben, kialudt 
és megfulladt.” (Első rész, Huszonegyedik levél, 68.) 
Mégis Hamvas több ponton bírálja Ady munkássá‑
gát, személyiségét, elsősorban azért, mert a saját zül‑
löttségét költői erénynek állította be. Adynál a zül‑
lött személyiség is egy lesz a néppel, Hamvas esetében 
viszont a személyiségen túli daimón, illetve az én és 
a Te nyílt viszonya kell, hogy a nép sorsát meghatá‑
rozza, nem a partikuláris személyiségé, s ha ez sem‑
milyen szinten nem valósul meg, a nép is elveszett. 
Ez az Ady‑kritika viszont ott túloz, hogy nem veszi 
figyelembe azokat a műveket, ahol – mint pl. az idé‑
zett A szétszóratás előttben – Ady nem a bohém költő 
pózában, vagyis a romlott személyiség hangján, ha‑
nem a próféta szerepében nyilvánul meg (a vers álta‑
lam nem idézett, bibliai mottója is ezt támasztja alá), 
s a háborús kakaskodás közepette könyörtelenül osto‑
rozza a saját vesztébe rohanó nemzetet. Ebben a vers‑
ben a közösségi hang nem kíméli a lírai alany bűneit 
sem. Egy kérdésben viszont érdemes felfigyelni Ham‑
vas irodalomtörténeti kritikájára : milyen mintákat ál‑
lít fel az ideológiai manipulációktól nem mentes iro‑
dalomtörténet ? Olyat, ahol az én és a Te viszonyának 
minősége nem számít, hanem ezzel szemben a nem‑
zeti vagy más eszme (nép)képviselete lesz fontosabb, 
s a zseni pózait kritikátlan ováció kíséri. Hamvas egy 
írásában a Bessenyei utáni irodalmi időszakot már 
egyöntetűen pártpolitikai jellegűnek tartja : „Az írói 
személyeket és irodalmi műveket a politikai áramla‑
tok tartották ; amíg az áramlat élt, addig a mű is ha‑
tott ; mihelyt megbukott, a mű is elveszett, és csu‑
pán kortörténeti érdekesség lett. Az irodalmi mű‑
nek más célja volt, nem az, hogy az igazat megmond‑
ja. Szolgált. Irányt, pártot, elvet, politikai személyt.” 
(Politika helyett misztika, 246.) Természetesen egyé‑
ni, elszigetelt ellenpéldát mindig lehet találni, Ham‑
vas elsősorban az irodalomtörténet‑írás manipulatív 
konstrukcióira hívja fel a figyelmet. Az irodalomtör‑
ténet‑kritikájára azonban Hamvas idejében nem le‑

hetett nyíltan reagálni. Erre majd csak a rendszervál‑
tás után kerül sor, mindmáig kétséges eredményekkel. 
Hamvas elgondolásának is vannak korlátai, ami miatt 
pl. Ady egész életművét elveti, leegyszerűsíti az által 
elgondolt etika kritériumára. Ám ez abból is fakad, 
hogy Hamvas nem volt hajlandó engedni az esztéti‑
ka és a zseni csábításának : hogy azt az egyéniségtől, 
a közösség viszonyaitól függetlenül értelmezzük. In‑
nen tekintve nem csoda, hogy Hamvas megtette azt, 
amit saját korában valóban kevesen az értelmiségiek 
közül. Számára a zseni sem jelentett sokat, ha egy pi‑
cit is engedett a hatalom obszcenitásának az iroda‑
lomtörténeti elismerésért, karrierért cserébe. Ugyan‑
akkor ezzel az a gond, hogy Hamvas nem lát árnya‑
latokat (pl. az általa bírált Weöres gyárakat dicsőítő 
gyerekverse s Déry Tibor pártpolitikai függősége kö‑
zött igen nagy a különbség) : nála minden vagy feke‑
te, vagy fehér. Vajon az egész életműveket érvényte‑
lennek kell tekintenünk attól, hogy a szerzők koket‑
táltak a hatalommal vagy nem voltak erkölcsi lova‑
gok ? Számos olyan szerzőt lehet említeni, akik poli‑
tikai és magánéleti szempontból igazi szörnyetegek 
voltak, pl. Céline, Milorad Pavić, Kosztolányi Dezső, 
Balassi Bálint, továbbá a Hamvas által is nagyra tar‑
tott Heidegger, Knut Hamsun, mégis nagy műveket 
írtak. Attól még valaki lehet jó asztalos, hogy kire‑
kesztő eszmékhez vonzódik vagy szoknyavadász tol‑
vaj. S miután az irodalmi alkotás ugyanúgy mester‑
ség, ott is érvényes ez az elv. Kérdés azonban, hogy 
a  szerzők politikai ideológiája valóban érintetlenül 
hagyja‑e a műveket ? A gond ott kezdődik, amikor 
a művek alapján automatikusan kiépül a szerző kul‑
tusza. Így lesz az íróból a pártpolitikai stricik kurvá‑
ja : ha tejelnek, extrákkal is szolgál. Amikor pedig fe‑
lelősségre vonják, a  félelemtől húgyszagú esztétiká‑
ra hivatkozik. Az esztétika nem menti föl a kangör‑
csöt előidéző orált, a morál pedig nem teheti vonzó‑
vá a silány pártműveket. Árnyalatok és különbségek 
pedig vannak. Különben is, aligha van visszataszí‑
tóbb a hit higiénikus lovagjainál. Kierkegaard sem 
ette gumikesztyűs kézzel a szalonnát.

Hamvas kijelentéseit nem tekintem mások számá‑
ra kötelező parancsolatoknak. Nála azonban nem az 

„ők” és a „mi”, hanem „ők” és az „én” feszül egymás‑
sal szembe. Közhelyesen fogalmazva : Hamvas kánon‑
ja Hamvas önmegvalósításának feltétele, s leginkább 
Hamvas gondolkodásáról, ízléséről tanúskodik, ke‑
vésbé a sokszor túlzóan elmarasztalt szerzőkről, mű‑
vekről. Ehhez ne lett volna joga ? Melyik magyar író, 
irodalomtörténet működött másként ? Melyikük hi‑
bátlan ? Montaigne egy helyütt azt írja, hogy csak 
azokat a könyveket olvassa, amelyektől jól érzi ma‑
gát. Hamvas hasonló gondolkodói autonómiát élvez, 
ahonnan megfogalmazódott a  korban ritka iroda‑
lomtörténet ideológia‑kritikája is.
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Amikor a  pártalapon szerveződő Magyar Hü pe‑
rion ban a jobboldaliság skatulyájába tuszkolják Ham‑
vas életművét, akkor felmerül a  kérdés, egyáltalán 
a szerkesztők és a pártvezetők (ami szinte ugyanaz) 
beleolvastak Hamvas levélregényébe ? Vagy pusztán 
a Hüperion előtti jelző számított, illetve a tény, hogy 
Hamvast a kommunizmus idején betiltották ? Koráb‑
ban is volt rá példa, hogy politikai kényszerzubbony‑
ban szerették volna látni Hamvast, s mivel ez nem 
működött, fanyalgás lett a  vége : „A  Scientia sacra 
legcsodálatosabb könyve »A király és a nép«, főleg 
a »A kocsihajtó« fejezet. Mondjuk úgy, hogy a jobb‑
oldali tradicionalitás szempontjából alig behozhatóan 
paradigmatikus súlyú és érvényű ez a könyv. A leg‑
tisztább tradicionális jobboldaliságot tükrözi. […] 
Ugyanakkor ezt hogy egyeztessük össze Hamvas azon 
kijelentésével, hogy ő tulajdonképpen rokonszenve‑
zett a tanácsköztársasággal. […] Valaki vagy a »Király 
és a nép« című részletét írja a Scientia sacrának, vagy 
a kommunizmus híve, de a kettő együtt elfogadha‑
tatlan. Hamvas írásainak különben is egy nagy baja, 
hogy mérhetetlen szuggesztivitással és rendíthetetlen 
szigorral kimond valamit. A következő könyvében 
egy ezzel kibékíthetetlen dolgot ugyanolyan rendít‑
hetetlenül és szuggesztíven mond ki. Utána kimond 
valamit ugyanígy, ami ellentmond a kettőnek. Ezért 
követhetetlen.”9 A  hitleri nemzetiszocializmus esz‑
merendszerével kokettáló szerző10 itt abba a hibába 
esik, mint a legtöbb Hamvast elutasító olvasó : kifo‑
gásolják a szerző rendíthetetlen szigorát, majd ugyan‑
olyan rendíthetetlen szigorral bánnak az életművé‑
vel. Ebből is kitűnik, hogy a tradicionalizmus szelle‑
mi irányzatának alapvetően két ágazata bontakozott 
ki Magyarországon : az egyik a politikai demagógi‑
án alapuló, ultrajobbos László Andrásé, a másik pe‑
dig a tradicionalizmust is kritikusan fogadó Hamvasé. 
Ez a kritika eredményezi azt, hogy Hamvas sokszor 
reflektáltan ellentmondásos, nem lehet rá sem politi‑

kai, sem életvezetési tanácsadást alapozni, emiatt en‑
nek követelése szűklátókörűségre vall. Hamvas élet‑
műve saját korszakának magányos állócsillaga. Kö‑
vetője nincs, mert nem is lehet. A magyar Hüperion 
világosan megfogalmazza ezt az alapállást : „Teljesen 
kívül állok. Nem fog elérni soha senki. Ezért ha lesz 
bármi, háború, forradalom, úgynevezett megújho‑
dás, reám nem hivatkozhat majd. Nem vagyok sem‑
miféle irány senkinek, nincs bennem jelszó, mert nin‑
csen csalás.” (Második rész, Huszonkettedik levél, 152.)

Hiába részegülnek meg egyesek az ellentmondást 
nem tűrő, kinyilatkoztató hangnemtől, nem lehet azt 
egyértelműen állítani, hogy Hamvas ilyen vagy olyan 
ideológia híve és gyártója lett volna. A szerző minden‑
féle rendszert provokáló attitűdje pedig zavarba ejtő‑
en hat. Az akut pártfüggőségben szenvedők épp ezért 
sohasem tudnának megfogalmazni egy ilyen atmo‑
szférájú Hamvas‑mondatot : „Olyan előkelő voltam, 
mint egy mosoly.” (Második rész, Harmadik levél, 95.)

Hamvas A magyar Hüperionban több ízben is sza‑
tirikusan gúnyolja a csürhehizlaló népvezéreket. Ha 
nem tesszük szóvá, hogy bizonyos politikai kuruzslók 
a szerző szellemi örökségét azzal ellentétes célokra kí‑
vánják felhasználni, akkor a passzív kívülállásunkkal 
a megszólalástól való félelmet gerjesztjük, s a szélső‑
séges megnyilvánulások cinkosai leszünk. Nem en‑
gedhetjük meg, hogy az aktuális Hamvas‑diskurzus 
egy politikai párt zsákmánya legyen. Jelenleg azon‑
ban ezt a torzító olvasási módszert kapja örökül a fi‑
atal generáció. Hallgatni ? Csak nehogy késő legyen, 
amikor már szólni valóban kockázatos, s legfeljebb 
a népirtások kukkolói lehetünk a  technikailag bra‑
vúrosan működő képernyők előtt.   

Orcsik Roland: költő, kritikus, szerkesztő. Legutóbbi kötete: 
Mahler letöltve (Kalligram, 2010). Szegeden él.


