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"Nem Hamvas által kell látni" - Interjú Palkovics Tiborral,a Hamvas 
hagyaték kezelőjével 
 

Próbálhatjuk szépíteni, de a Hamvas életmű  kapcsán még mindig több a kérdés, mint a válasz. Miért 
nem került be az irodalmi és filozófiai kánonba, miért nem jó a tudományos megközelítés vele 
kapcsolatban, mi történik a "Hamvas házban"? A legauthentikusabb forrást kérdeztem. 
 

- Jobb, ha már az elején leszögezem, hogy nem vagyok Hamvas-rajongó. 

- Az a fajta “rossz” értelemben vett rajongás, amellyel valóban gyakran találkozni a Hamvas-életmű 

kapcsán, sem helyének megítélését, sem befogadását nem segíti elő, de túlzott jelentőséget sem kell 

tulajdonítani neki. Amit fontos látni, hogy Hamvas nem a mai vulgár-ezoterikus irodalom része, és nagyon 

komoly morális, filozófiai és metafizikai mondanivalója van. Mindenkinek saját igénye diktálja, hogyan 

viszonyul egy életműhöz, ha pedig ez épp a rajongásban ölt testet, az is rendben van, és ezt nem pejoratíve 

említem, mert lehet, hogy valaki életének dinamikájában ez éppen egy ilyen fontos és szükséges 

“támasztékot” jelent. De a hamvasi életmű nem ezen a síkon mozog, nem ez az elsődleges üzenete, és 

főként nem benső igénye az ilyen típusú viszonyulás kiváltása, amely sokszor valóban csak elfedése annak 

a mondanivalónak és benső “követelésnek”, amellyel a mű fordul befogadója felé. Ha valaki az átfogó 

megértés felé mozdul, bizonyosan fogja érezni, hogy mindazt az anyagot, amit Hamvas görget maga előtt, 

lehetőség szerint önmagába kell emelnie. Ez persze rendkívül nehéz, hiszen óriási szellemi kihívást jelent. 

De valójában ennek is mindig egyfajta benső igényként, eleven életként kell felmerülnie, amelyre az 

embernek a világ és önmaga megismeréséért mindig is szüksége van. És itt minden lépésnek egyfajta 

kiküzdött eredmény megjelenésének kellene lennie. Szigorúan véve egyetlen belátás sem osztható meg 

senkivel sem, bármilyen megvilágító legyen is, ha az a befogadójában nem „történik meg” teljes súlyával 

és erejével.  Hamvas emberi példája, megvilágító és láttató ereje egészen kivételes, és éppen a hozzá való 

talán egyetlen méltó viszonyulás, a megvalósítás követelményeként lehetne fogalmazni úgy, hogy nem 

Hamvas által kell látni, hanem mindenkinek a saját maga által kiküzdött mértéke szerint – és ez nem is lehet 

másként. 

- Rettentő furcsa számomra, hogy máig nem történt meg az életmű elhelyezése, elfogadása. Az irodalom 

leginkább nem vesz tudomást róla. Kukorelly Endre egy egészen friss könyvében (Porcelánbolt) megemlíti 

a Karnevált, de csak mint egy műkedvelő próbálkozását. Miért nem kerül be Hamvas a kánonba, illetve 

hogy áll ez a folyamat? 

- Valóban, a fősodorban és az officiális irodalomtörténetben eléggé mostohán kezelik Hamvast, példa erre 

az egyik nem is régen megjelent akadémiai irodalomtörténeti kézikönyv, ahol az a legérdekesebb, hogy a 

szerkesztő meg is indokolja, miért maradtak ki fontos szerzők, és az indoklásban éppen olyan dolgokat 

sorol fel, ami alapján abszolút beválasztható lett volna Hamvas ebbe a kötetbe. Én azt gondolom, hogy a 

jelenség okát többnyire inkább az életművön kívül eső szempontok között kell keresni, hiszen az életmű 

jelentősége, hatása, súlya és tényleges jelenléte megkérdőjelezhetetlen.  

- A beszélgetésünk apropója ez a könyv (A valóságban felébredni), ami tavaly jelent meg. Nagyon 

érdekelne, hogy ez a könyv azoknak szól-e, akik még nem találkoztak Hamvassal, vagy azoknak, akik már 

mindent olvastak tőle, és csak az eddig kiadatlan leveleket fogják belőle elolvasni, vagy annak fognak 

örülni, hogy eddig ilyen szép kiállású könyv nem jelent meg Hamvasról. 

- Is-is. Egyfajta belső életrajzot igyekeztünk adni Hamvasról, ráadásul ami nekem nagyon izgalmas és 

csaknem biztos vagyok benne, hogy azok is, akik nagyon jól ismerik az írásait, így tematikusan – mert a 

kötet így épül fel – nem biztos, hogy azonnal azonosítani fogják, hogy pl. a nevetésről szóló szakasz hová 

tartozik. Úgy tűnik, mintha az esszékben lennének esszébetétek, esettanulmányok egyes témák körül, mint 

mondjuk a nevetés, amelyek persze szervesen kapcsolódnak az adott írás tematikájához és annak 

kibontásához. Egy ilyen szempontú összeállításnál még azoknak is, akik valóban jól ismerik az életművet, 

abszolút friss szemmel, rácsodálkozva lehet olvasni ezeket a kis írásokat. Azok számára pedig, akik még 
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nem ismerik, van egyfajta bevezető jellege – nem bevezető szinten. A Hamvas-írások javából került be a 

kötetbe. És természetesen itt van Katona Zsuzsa és Nyeste Péter nemrégen elkészült Hamvas-portréfilmje 

is a kötet mellékleteként, az írásokhoz szervesen illeszkedve. 

 

 
 

- Ha így veszem, akkor ez a könyv az életmű átstruktúrálása, vagy inkább a hangsúlyok áthelyezése? 

- Átalakítaná a hangsúlyokat? 

- Ha például a Babérligetkönyvet veszem, akkor bekerülhetett volna más írás is, ami ugyanúgy jellemző lett 

volna. 

- A Hamvas-kötetek ilyen szempontból eleve problematikusak, pl. a Babérligetkönyv esszéi a 30-as évek 

elejétől született írásoktól a 40-es évek közepéig mennek, 15 évnyi anyag válogatott írásai, Hamvas maga 

válogatta ezeket, persze vannak olyanok is, amiket kifejezetten a Babérligetkönyv számára írt. Azonban 

számos esszé elszórva jelent meg itt-ott. Tehát az, hogy megbontaná az egységet a könyv azzal, hogy ki 

van emelve belőle egy rész, ezt nem gondolnám. Az itt szereplő valamennyi kiemelés a belső motívumokat 

és gondolkozási impulzusokat megvilágító mozzanatok. Azt gondolom, semmiképp sem átstrukturálása az 

életműnek, mint inkább magasabb “megragadottságainak” rajzolata, egyfajta belső vezérfonala. Persze, 

mint minden válogatásnak, ennek is rengeteg olvasata lehet, de a fő gondolat errefelé tendált. 

- Apám kérte egyszer (ő még egyáltalán nem olvasott Hamvast), hogy adjak neki egy könyvet, amit majd ő 

elolvas, és az alapján megállapítja magának, akar-e többet olvasni. Sokat gondolkodtam, hogy mi legyen 

ez, és végül a Babérligetkönyvet választottam. Mi lenne az Ön választása? 

- Az egy jó választás. Érdekes, mert én a Világválságot olvastam először gimnazista koromban. Az volt az 

első, és egészen magával ragadott. A Babérligetkönyv jó választás, mert szépségével és felszabadult 

levegőjével csaknem nehézkedés nélkül vezeti be olvasóját az emberi lét alapkérdéseinek centrumába. 

Ellenben vannak olyan írások, pl. a Tabula smaragdina, amit ha az ember elővesz, megfelelő készültség 

nélkül nem hiszem, hogy sokáig talpon tud maradni. Azt gondolom, ez az egyik legnehezebb műve, jóval 

inkább, mint a „nehézség” szempontjából sokat emlegetett Karnevál. Persze most összemostam a 

kifejezetten irodalmi és bölcseleti jellegű vonatkozásokat. 

- Talán azért is nehéz, mert nekem nagyon furcsa, hogy ő sokszor kijelent valamit, hogy márpedig ez így 

van, de utána nem kezdi el kibontani, hogy miért, hanem kimondja és továbbmegy. 

- Ez gyakran előforduló vád (nevet). 

- Nem vádként mondtam... 
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- Pedig ennek nagyon erős funkcionális jellege van. Ugyanezt az ex-cathedrai hangütés élményét említi és 

kifogásolja Hamvassal kapcsolatban kritikai kötetében egy neves irodalmár, pedig ennek komoly hangsúlya 

és helyi értéke van egy íráson belül. Hamvasnál mindig fontos, hogyan épül ki egy szuverén világ. És itt 

nem arról van szó, hogy véleményeket ütköztessen vagy vélemények csataterébe álljon be a sajátja mellett, 

hanem a teremtő szellemiség működését és gazdagságát mutatja meg. Ha nem is mindig azonos szavakkal, 

de folyamatosan azt fogalmazza meg, hogy „mindenütt tengely van”, hogy a felszabadított látásban minden 

egyes dolog egy egész szellemi univerzum tengelye lehet, ahogy ez művészeti alkotásokban is jelen van. 

Hogyan alkot egy művész? Ami nem kell, lehalkítja, amit szeretne kiemelni, kiemeli mint egy tengelyt, ami 

számára, akkor és ott, ennek az univerzumnak a viszonyrendszerét határozza meg. Az ex-cathedra 

kijelentéseknek ezekhez hasonlóan a szöveg belső szerveződése tekintetében is mindig nagyon fontos helye 

és funkciója van. 

- Akkor tehát az, hogy ő tudományosan meg akarja alapozni egy kijelentését, nem jó olvasói várakozás. 

- Olyannyira nem, hogy épp ellenkezőleg. Sokszor számon kérik tőle, főleg tanulmány-arculatú írásain a 

tudományosság kritériumát, de nem lehet valakin olyan kritériumokat számon kérni, mikor éppen azokkal 

szemben fogalmazza meg állításainak többségét. És sok szövege, legalábbis részben, éppen ennek az 

áthagyományozott újkori tudományos, lefokozott és redukált perspektívának az üres és sterilizált 

szemléletmódjával való szembehelyezkedéséről szól. Egy imaginatív, abszolút kreatív és személyes 

megközelítéssel élve. 

- Akkor ezek szerint olvasás közben szabadjára kellene engednem a képzeletem? 

- Nem egészen. Van egy fontos kritérium, amikor a fantázia és a képzelgés különbözőségéről beszél Goethe 

kapcsán: hogy létezik egy „egzakt fantázia”. Az „egzakt” itt nagyon fontos, mert összefügg azzal a később, 

a 20. században felmerülő filozófiai hermeneutikával, amely a mérlegelő és számító értelem kizárólagos 

igazságigényével szemben a mitikus, költői, művészi tapasztalatot a „lét igazságára” vonatkozó érvényes 

tapasztalatként mutatja be. Rendkívül nagy az a szemléleti és gondolati kör, ahová Hamvas kapcsolódik, 

de nem úgy reflektál az áthagyományozott társadalmi, szellemi, filozófiai kérdésekre, hogy azokkal elkezd 

vitatkozni, érvelni, hanem egy más típusú látásmódot hoz működésbe, amely a maga evidenciájában képes 

érvényességét felmutatni. Ugyanis a „világ” nem objektív. Nincs olyan, hogy objektív. Miért tekintünk a 

hétköznapi világban egy tudományos állítást objektívnek? Azért, mert azt gondoljuk, hogy embertől 

független az a követelményrendszer, amiben az ő nyelvezete és szimbolikája működik és teljesül. Mi 

történik egy tudományos mérés alatt? 

- Megpróbálunk elvonatkoztatni a szubjektumtól, és azt mondjuk, ha azon a műszeren 2 jelenik meg, akkor 

az az érték 2.  

- Pontosan. De mi történik egy tudományos mérés alatt? „Objektíven” nem történik más, mint egy pl. 

„mutatónak” nevezett műanyagdarab két centit arrébb mozdul, és én ezt értelmezem. Ez nagyon fontos, ha 

beiktatunk egy műszert a valóság és az ember közé… 

- De azért iktatjuk be, mert nem tudjuk máshogy mérni. 

- Nem olyan egyszerű, mert mit jelent, amikor egy hőmérőn a higanyoszlop így áll? 

- A tudományos válasz szerint… 

- Ez az, azt várjuk el egy műszertől, most nagyon sarkítva mondom, hogy az emberi szubjektivitás helyett 

az tárja fel a valóságot ill. annak valamely tulajdonságát, jobban mondva, adjon információkat számunkra 

valamilyen objektív tényállásról, amin keresztül a szubjektivitást kizárva tudunk a valóságról beszélni. 

- Mert ha két centit ment a higanyoszlop, azon van egy mérőke, akkor azt tudom mondani, hogy azt mutatja 

a műszer, hogy. 

- Ha azonban tekintetbe vesszük a Hamvasra is nagy hatást gyakorolt Rudolf Kassner egy gondolatát, 

miszerint, ha mondjuk kategóriáink közül sikerülne eliminálnunk a nagyságnak a fogalmát, akkor egy egér 

„ugyanakkora” lenne, mint egy elefánt, így aztán az ún. „információ” és a valóság viszonyával már bajban 

vagyunk. Tehát a „nagyság” az egy tökéletesen antropomorf fogalom. Ott a „világban” vagy a „valóságban” 

nincs olyan, hogy „kisebb” vagy „nagyobb”. Másfelől, ha élünk is ezekkel a fogalmakkal, gondoljon bele, 

kinek a perspektívája az a világ, amit látunk? Ha mikroszkóppal nézzük a világot, akkor felbomlanak a 

tárgyak határai. Nem találjuk meg még ezt a széket sem. John Locke mondta azt a 17. században, hogy ha 

az embernek elég erősek lennének az érzékszervei, reggel nem találna ki a piacra. És ez így van, Locke 
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leírta azt, amit a mikroszkópban látunk. Amint kibillentjük az antropomorf perspektívát, rögtön eltűnik 

minden. 

Rögtön eltűnik minden olyan vonatkoztatási rendszer, amivel egyébként a mindennapokban számolunk, és 

amelyekre „objektív” kijelentéseket igyekszünk tenni ebből a perspektívából, holott ez az úgynevezett 

„objektív” perspektíva az ember számára nem nyitott. Tegyük hozzá, hogy a modern tudomány szintén 

felbontotta ezt a perspektívát, és magát az objektivitás fogalmát is, de mindaz, amit a „valóságról” mond, a 

közvetlen emberi átélés számára még kevésbé lehet támaszték. 

- De akkor Hamvas azt mondja, hogy mivel minden ember különböző, minden embernek külön-külön kellene 

felfedeznie, hogy számára mit jelent az adott fogalom? 

- Van egy antropológiai homogenitás, e nélkül nem is tudnánk beszélgetni, vagy egymást bármilyen szinten 

megérteni. A világok szubjektívek. És mégis ennek a szubjektivitásnak, amennyiben megszabadul attól az 

alvajárástól és önkénytől, amely készen 

kapott és naivul átvett mindennapi 

beállítódását jellemzi, megmutatkozik egy 

egzakt arculata és egy egzakt 

univerzalitása is, ezért tudjuk egymást 

megérteni. Nem a szubjektivitás választja 

el a világokat, hanem a lefokozott önkény. 

Egyébként minden, amit teszünk, az 

tökéletesen szubjektív. Ahogy Ön látja 

ezeket a székeket, az egészen más, mint 

ahogy én látom. 

- Ezt érteni vélem, de amikor Hamvas azt 

mondja, hogy Velazquez a próza festője, és 

amikor a következő mondatban azt 

mondja, hogy a világ szubjektív, és nekem 

van egy Velazquez-képem, akkor nem egy 

kicsit gonosz dolog előírnia nekem, hogy 

én fogadjam el az ő Velazquez-képét? 

- Semmiképp nem írja elő, hanem egy 

olyanfajta jelenlétet teremt, amelyben a 

felszabadult látás és a szemléleti 

horizontok analogikus gazdagsága ki tud 

nyílni. Ilyen pl. A bor filozófiája, amit 

szándékosan ebben a formában írt meg, és 

amely egy olyan szemléleti fordulatot 

provokál, amelyben ez a teremtő, egzakt 

fantázia, imagináció vagy életlátomás, 

ahogy ő mondja, működésbe tud lépni. És 

ez a nagyon fontos, lebontja azokat az áthagyományozódott kliséket, amikkel szemléletünk szempontjából 

meg vagyunk terhelve. Teljesen evidens például, hogy nem vagyunk kontextustalanok. Egy kontextusba 

születünk bele, és rengeteg olyan ránk kövült sémával van dolgunk, amit észre sem veszünk. Hamvas 

egyrészt ebből próbál kizökkenteni azzal a „csapással”, az ex-cathedrai hang feltétlen autonómiájával, 

amelyben egy érvényes világtapasztalat fogalmazódik meg – megbontva a számító és mérlegelő értelmi 

megismerésben adott szemléleti sémáknak „a lét igazságára” vonatkozó kizárólagosság-igényét. 

Még egy mondat erejéig visszatérve A bor filozófiájához: a kulcsmondat az, amikor a kötet végén, 

amikor már kinevetett mindenkit, azt mondja: nem azért mondom, hogy kevesebb legyen, hanem azért, 

hogy több (szamár). Amivel szembehelyezkedik, az éppen a kiüresítő szemléletek tömege. Itt is van nálam 

az egyik naplójegyzete, amiben azt kérdezi magától: "mit jelent megérteni valamit? Megérteni annyi, mint 

az értelmet megtalálni? Nem, megérteni annyi, mint az értelmet beletenni." 

- Tehát nem felfogni. 
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- Nem, ha felfogok valamit, az azt jelenti, megvan. De itt Hamvas az értelemnek, értelmezésnek a teremtő 

aktivitásáról beszél. Amikor azt kérdezi: a dolgok értelmesek? Azt mondja, nem, a dolgok nem értelmesek, 

hanem vannak. A megismerés teremtő aktivitás. Az ember az, aki értelmez. És ezt az értelmet helyezi bele 

folyamatosan teremtő imaginációjával minden egyes dologba. Egyébként erről Kant is beszélt, csak ő kicsit 

máshogy használta az imagináció kifejezést és ebben a tekintetben inkább értelmi kategóriákról és a 

szemlélet formáiról beszélt. Ő fordított módon, nem a formáló aktivitást hangsúlyozva kérdezett: mi lenne, 

ha feltenném, hogy nem a megismerés alkalmazkodik a dolgokhoz, hanem a dolgok alkalmazkodnak a 

megismeréshez? Hamvas egyébként írja is A bor filozófiájában, hogy Kant ebből a szempontból 

megkerülhetetlen, olyan, akivel számolni kell. Hamvasnál az átélő, megismerő tudat és szemlélet egy 

imaginatív formálóerő, és amikor ex-cathedra kijelent valamit, a súlypont nem a kijelentés tartalmára esik, 

hanem a benne működő imaginációra, vagyis a teremtő megformálás forrásaira és a metafizikai hangoltság 

érvényére. Mert az, ahogyan számunkra a világ megjelenik és ahogyan mi magunk is megjelenünk, mindig 

egy meghatározott szellemi beállítódás dolga, ezért végső soron ez az, ami ténylegesen döntő. És ezt akarja 

megmutatni, hogyan épül fel egy világ, természetesen ennek összes antropológiai és morális és szemléleti 

és metafizikai konzekvenciájával együtt – megint ide jutottunk. Azt szerettem volna mindezzel mondani, 

hogy annak a beszédmódnak, amely miatt meg szokták szólni Hamvast, nagyon fontos funkcionális értéke 

van a mondanivaló tekintetében, és nem érvelő vagy vitázó módon, valamivel szembehelyezkedve, hanem 

magával a működésmódjával helyezkedik szembe áthagyományozott klisékkel. Hasonlóan, mint 

Kierkegaard, aki, miközben Mozartról beszél, megrepeszti a hegeli rendszer acélszerkezetét. 

- Egy ilyen összegző kötetbe, mint a Valóságban felébredni, nem lett volna jó belerakni erről egy 

megjegyzést, rövid ismertetőt? 

- Ez olyan mérvű téma, ami szétfeszítené a könyvet. Ennek a kötetnek nem ez volt a célja, hanem annak a 

hamvasi világnak a bemutatása, ami olyan erősen megragadja az embert. Erről maga is ír más szerzők, 

Powys, Huxley, Dosztojevszkij kapcsán, hogy mennyire értettek ahhoz, hogy „az élet a forró hullámait” 

soraikon keresztül valahogy átvezessék a másik emberbe. Ez Hamvasnak is erős tulajdonsága. Hihetetlenül 

megkomponált szövegekről van szó, amik ugyanakkor egy poétikus kvalitásnak az eredményei, nem 

véletlenül kerültek – most csapongok a gondolataim között – a kötetbe verses betétek. Kifejezett célja volt, 

ezt a poétikai vonalat is kicsit hangsúlyosabbá tenni. Itt egy ugyanolyan rangú és jelentőségű íróról és 

gondolkozóról van szó. Számomra kétségtelen, hogy Hamvas a 20. század egyik legnagyobb magyar 

gondolkozója, aki ugyanakkor az egyik legnagyobb író és esszéista is, jóllehet az irodalmiság ellen mindig 

is tiltakozott, ahogy tiltakozott a filozófusság ellen is, – de ez megint egy más kérdés. Érzékelni kell, hogy 

nincsenek elkülönült kategóriák arra a fajta megnyilatkozásmódra, ami Hamvas sajátja, és csak az 

egymásba áthajló legmagasabb jelzőkkel írható le.  

- Én még azt nem értem, hogy bizonyos műveiben, amikor már belemélyedt a témába, egyszer csak kijelenti, 

hogy Isten nélkül nem lehet elképzelni a világot. Ez előjön a naplóiban is. Na most én úgysem tudom a 

választ arra,  hogy van-e vagy nincs, de furcsa, hogy azok alapján, amiket ír, ezt ennyire világosan kijelenti. 

- De hát nagyon sok oldalról közelítette meg ezt a dolgot. Az nagyon fontos, hogy ha meg akarunk érteni 

egy gondolkozót, akkor nem csak az állításait kell nézni, hiszen abból nem tudunk visszamenni a belső 

motívumokra. Benne élt egy nagyon erős emlékezet. Nem időbeli emlékezet, hanem olyasmi, mint a platóni 

anamnézis, az eredeti létre vetülő emlékezet. Ez már egészen a korai művekben benne van. Ha ismeri 

ezeket, vagy a Beszélgetés az Akropoliszon monológját. Arról beszél, hogy a paradicsom utáni vágy az én 

nyelvem. Ismeri ezt? Érdemes elővenni, egy nagyon rövid szakasz, de talán benne is van a könyvben 

(Valóságban felébredni). 

- Nem ismerős, pedig mostanában olvastam. 

- „Hol a csalás”, az a címe. 

- 39. oldal. 

- És ami utána van, a „hallgatásról”. Ez korai megfogalmazása ennek a létszerű, anamnetikus emlékezetnek, 

és ha emlékszik, van még egy, amire folyamatosan, az egész életműben visszatér, amikor az emberi 

„keresés” és a hiány-motívumok értelméről beszél, és Pascaltól idézi azt, hogy "nem keresnél, ha nem 

lennék benned." És most látszólag tértünk el az istenkérdéstől, mert a kérdés ez: isten valami objektív lenne, 

amelyre igent vagy nemet lehet mondani? Azt kell látni, hogy még azt sem tudjuk kimondani, hogy mi a 
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lét. Tudományos módon pedig esély sincs rá. Azért nem tudjuk megmondani, mert azt kell megmagyarázni, 

aki magyaráz. Azt kell meglátni, aki lát. Abban az analízisben, amit Hamvas kibont az életművében, pont 

ezt teszi, bontja le a bevett sémákat, és azt találja a tudati struktúrában, hogy „nem keresnél, ha lennék 

benned”. Tehát mindenfajta tudati motiváció, amiről az előbb beszéltünk, az értelem belehelyezése, mind 

ide összpontosul. De Hamvas sohasem fogalmazott meg ilyen módon egy objektív isten-fogalmat. Fontos, 

hogy az ember azt is lássa e gondolatok kapcsán, hogy mi az, ami a szellemi hagyományok nyomán 

beáramlik abba a szemléleti mezőbe, amivel ő folyamatosan dolgozik. Nem is pusztán beáramlik, szinte 

természetes medrébe ömlik, mert ugyanaz volt a tapasztalata. Ez a létre vetülő eredeti tapasztalat, amit 

megtalált a hindu tradíció 

legmélyén is, és a görög tradíció 

legmélyén, és a különböző vallási 

tradícióknak a legmélyén, 

ugyanúgy, ahogyan azt saját 

magában is megtalálta. Ezek 

egymásba vetültek. Amikor ő 

istenről beszél, az egy nagyon más 

tapasztalat, mint hogy valaki 

megkérdezhetné, hitt-e istenben, – 

ő ezen hatalmasat nevetne. Mert az 

isteni valóság számára 

kézzelfogható volt. Sőt, ez volt 

számára az egyedül kézzelfogható. 

Részben ezt írta meg A bor 

filozófiájában is, hogyan tud az 

ember az érzéki tapasztalat által 

szakrális metafizikai tapasztalatot 

kibontani. Nem a borról szól A bor 

filozófiája, arról is, de főként 

alkalmat ad mindannak 

kibontására, ami benne élt. 

- Térjünk át picit életrajzi dolgokra. 

48-ban kényszernyugdíjazzák, és 

Szentendrére költözik a Kőhegyre. 

- A Bubánra. De több helyen is 

lakott Szentendrén. 

- A sógora házába.  Nekem nem 

egyértelmű a leírásokból, hogy ott 

elkezdte, vagy ott írta meg a 

Karnevált? Mert utána 

megismerkedett Czóbellel, amit 

szintén nem értek, mert Czóbel 

abban az időben nagyon elismert 

festő volt, és mégis megkérte 

Hamvast, hogy gondozza a házát. 

Hogy ismerkedett meg Czóbellel? 

- Hamvas rengeteg művésszel volt kapcsolatban. Az ún. Európai iskola tagjaival is. 1947-ben megírták 

feleségével, Kemény Katalinnal a Forradalom a művészetben c. könyvet, számos szentendrei festőről is 

írtak benne. De már ezt megelőzően is rendszeresen járt ki Szentendrére és sok művésszel állt kapcsolatban, 

köztük Czóbellel is. A Karnevál jegyzetei kicsit régebbre nyúlnak vissza, de valóban Szentendrén fogott 

bele a könyv megírásába, miután elbocsátották a Fővárosi Könyvtárból. ’50-re már be is fejezte. 1951-et 

szoktak írni, de a naplóiban azt írja, hogy rögtön a Karnevál befejezte után, 1950-51 szilveszterén merült 
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fel a Szilveszter c. kisregény gondolata, ami arról szól, mit is jelent a földön az a globális pillanat, amikor 

1950 ’51-é válik. 

-  Tehát akkor két évig írta. Még olyanokat olvastam erről az időszakról, hogy összeveszett a sógorával a 

terményeladáson... 

- Én ezeket nem tartom fontosnak, másrészt ezekről csupán visszaemlékezések maradtak meg… 

- Csak azért hozom fel, mert utána hogy jut el Inotára? 

- Úgy, hogy elkezdték zaklatni a rendőrök. 

- A Czóbel-házban? 

- Nem a Czóbel-házban. Valamiből neki is meg kellett élnie, a megtermelt zöldséget és gyümölcsöt vitte a 

piacra. Czóbeltől nem kapott pénzt, csak szállást. Amikor kiment az utcára, akkor volt, hogy a rendőrök 

megállították, hogy igazolja magát, mivel foglalkozik. 

- És az nem volt jó, hogy szilvát adott el a piacon? 

- Nem. Pedig a földművesigazolványt is kiváltotta. De nem volt saját földje, igazolható és fix lakhelye. 

Egyre inkább tarthatatlanná vált az állapota, muszáj volt valamiféle konkrét alapot igazolnia.  

- Idén nyáron volt egy kirándulás ahhoz a bubáni házhoz. Teljesen hihetetlen, hogy az a környék megmaradt 

ugyanolyan érintetlennek, mint Hamvas idejében. Nem lehetne ezzel valamit kezdeni? 

- De. Ez most egy magántulajdonban lévő ház, a tulajdonos teljesen nyitott ilyesmire. Ezért is tudtuk 

megrendezni azt a kirándulást. 

- Úgy értettem, hogy emlékházat berendezni, vagy állandó kiállítást... 

- Ez személyes tulajdon. De minden felvetés és megvalósítás kérdése. 

- Még az életműkiadásról szeretnék kérdezni. Most már, hogy a vége felé tartanak… 

- Hát, nem egészen... 

- Amit én pl. nem találtam meg, az pont A világválság. 

- Az a kötet épp most készül. Olyan hat-hét kötet van még hátra. Így nézve, hogy már harminc kötet van, 

tényleg a vége felé jár, de azért hat kötet sem kevés. Jön négy esszékötet: az általa gyűjteménybe nem 

rendezett esszéi és tanulmányai, hozzászólások és előadások. Két kötetben a recenziók, amik 

fantasztikusak, és mindenképpen fontos elolvasni őket. Ezek ugyanúgy a hamvasi életmű szoros részei, 

annál is inkább, mert gyakran alig lehet őket elkülöníteni az esszéktől, a recenziók is szinte esszéisztikusak. 

- Ezek mikor jönnek? 

- A recenziók? Előtte van négy esszékötet, amiből most jön ki karácsonyra egy, jövőre a maradék hármat 

szeretnénk kiadni, és utána a sorban rögtön az következik. Még kérdéses, hogy a fiatalkori válogatott írásai 

vajon ehhez az életműsorozathoz tartozzanak-e, vagy ahhoz a „kritikai kiadáshoz”, aminek már folynak a 

munkálatai. 

- Kritikai kiadás? 

- A jelenlegi életműsorozat felépítése nagyon erősen alkalomhoz kötött. Kezdve azzal, hogy miért kezdődik 

az Anthologia humanával, miért folytatódik a kisregényekkel és a Patmosszal, ez nem annyira egy 

koncepcionális kérdés. Amikor Kemény Katalin és Dúl Antal ezt a sorozatot megindította, a helyzet 

teremtette lehetőségekhez próbált igazodni. 

- Ennyire fontos a sorrend? 

- Egy életműkiadásnál igen, fontos. 

- Akkor A világválsággal kellene indítani? 

- Nem. Ennek megvannak a megfelelő szempontjai. Mindenesetre a jelenlegi életműkiadás sorrendje nem 

ezek mentén mozog. Információértéke van annak, ahogy egy életműsorozatot az ember összeállít. Nagyon 

fontos, hogyan bomlanak ki az egyes felfogások, témakörök, mint a művészet, társadalom, filozófia egyes 

szálai. Ennek hiányát sajnos, többek között, az akkori helyzet idézte elő.  

- Igen, de aki már megvette ezt a 30 kötetet, annak lesz kedve még egy újabb sorozatot is megvenni? 

- Ez egy egészen más sorozat lesz, más formátumban, más felépítésben, jóval erősebb jegyzetanyaggal. Ezt 

nagyon fontos kérdésnek látom. Külföldön egyre jobban keresett szerző Hamvas, a Láthatatlan történet 

vietnámi kiadása pl. ott az év könyve lett, ha jól emlékszem, 2013-ban. Fontos, hogy Hamvas írásai a 

fordításokat is segítő jegyzetanyaggal, szöveghű kiadásokban jelenjenek meg. A nemrég megjelent angol 

nyelvű Bor filozófiája már ezt az irányvonalat követi. 


