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THIEL KATALIN (EGER) 
A „nevezetes névtelen” – Hamvas Béla életművéről  

a válság, a hagyomány és a realizálás alapján 
 

Időpont és helyszín: 2009. október 16., péntek, 19.00 óra, Magyar Katolikus Misszió Döpfner 
Háza, Oberföhringer Str. 40., 81925 München 

Rendezők: MMI és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja 
Házigazda: Marghescu Mária, könyvkiadó 
 
 

A 20. század szellemi életének nagy talánya a magyar Hamvas Béla, akinek több ezer oldalas 
nagyszabású életműve nagyrészt már olvasható, de jó néhány írása még mindig kiadatlan. Meg-
ítélése még most sem egyértelmű, zavarba jön az olvasó, hogy minek tekintse: filozófusnak, 
művésznek, esztétának vagy elragadtatott misztikusnak? Talán Németh László megnevezése a 
legtalálóbb: Hamvas gondolkodó író.  
Számos méltató vagy éppen bíráló megközelítés ellenére mégis bizton állítható, hogy a ham-
vasi æuvre olyan bölcselet, amely elsősorban Európa szellemi áramába kapcsolódik, majd 
messze keletre rugaszkodva eredeti módon foglal állást az emberi alapállás és a modern lét 
legalapvetőbb kérdéseit illetően. Thiel Katalin előadásában Hamvas Béla gondolkodásának lé-
nyegét fogja bemutatni, válságfelfogása, illetve hagyományértelmezése felől, egyben érzé-
keltetve, hogy Hamvasnál mindez nem puszta öncél, hanem realizálandó életpraxis. 
 
DR. THIEL KATALIN az egri Eszterházy Károly Főiskola filozófia tanára, az Ars et Vita Ala-
pítvány szervezésében nyolc éve működő, Hamvas munkásságával foglalkozó budapesti szabad-
egyetem előadója. Közel 25 éve kutatja a témát, több mint 30 tanulmánya és számos konfe-
rencia előadása elemzi az életművet. Maszkjáték. Hamvas Béla Kierkegaard és Nietzsche tük-
rében című monográfiája 2002-ben jelent meg a Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány 
gondozásában, amely hiánypótló abban a tekintetben is, hogy megpróbálja tárgyszerűen meg-
vonni e grandiózus életmű mérlegét, felmutatva azt a gondolati ívet, amely átfogja Hamvas 
Béla munkásságának egészét.  
 

 

Az előadás és az általános eszmecsere után kötetlen együttlét  
borkóstolóval egybekötve. 

 

Kérjük és köszönjük helyszíni önkéntes költséghozzájárulásukat! 

 


