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Hamvas Endre Ádám

A megismerés funkciója a hermetikus misztériumban

Írásomban a hermetikus tudás-koncepció olyan vázlatát kívánom adni, amely  
lehetővé teszi, hogy később részletesen dolgozzam ki a hermetikus megismerés-
elméletet. Ez azon mentális képességek elemzésén alapul, amelyek lehetővé teszik, 
hogy a beavatandó egy hosszú, módszeresen végigjárt spirituális út végén elérje 
a tökéletes tudást, a gnózist. Egyelőre mindezt csak vázolni tudom, de remélem, 
hogy írásom előrevetíti azon szempontokat, amelyek alapján a részletes vizsgálatok 
később elvégezhetők lesznek.

A következőkben az a célom, hogy leírjam azon kognitív képességek struktúrá-
ját és antropológiai helyüket – vagyis az emberi lélek egyes funkcióihoz való viszo-
nyukat – amelyek a hermetikus gnózis szempontjából nélkülözhetetlenek. Látni 
fogjuk, hogy ez a fogalmi rendszer teszi majd érthetővé a hermetikus misztérium 
mibenlétét is. Jogosan vethető fel az a kérdés, hogy módszertani szempontból elég-
séges-e a hermetikus misztérium fogalmának megértéséhez pusztán a vonatkozó 
szövegekben megtalálható egyes terminusok vizsgálatát elvégezni. Kérdéses, hogy 
milyen mélyen tudjuk megragadni a problémát, ha kutatásainkat pusztán a logosz 
vagy a núsz fogalmának értelmezésére összpontosítjuk. Bár én most ezt az eljárást 
fogom követni, közben remélhetőleg sikerül vázolnom azt a szélesebb keretet (itt 
konkrétabban egy hermetikus lélektan kidolgozásának lehetőségére gondolok), 
amelyen belül a fogalmi elemzés valóban gyümölcsöző lehet.

A hermetikus szövegek az emberi megismerést hosszú folyamatként írják le.  
A kérdés az, hogy e folyamat állomásait hogyan jellemezhetjük, és hogy az egyes 
állomások hogyan, a lélek mely képességének ‘mozgósításával’ valósulnak meg?  
A következőkben amellett fogok érvelni, hogy létezik egy olyan képesség – a núsz 
által elérhető kognitív készség –, amely az ember számára lehetővé teszi az isteni 
természet megismerését, sőt, az ahhoz való hasonulást is.

A kérdés részletes megválaszolásához két szöveget szeretnék bemutatni, ame-
lyek egymástól bizonyíthatóan nem függetlenek. Abban a szerencsés helyzetben 
vagyunk, hogy a latin nyelven fennmaradt hermetikus Asclepius című dialógusnak 
egy, a mi szempontunkból jelentős része fennmaradt görögül is, így a teljes dia-
lógus egy részét össze tudjuk vetni a (feltételezhetően) eredeti görög szöveggel.1 

1 A következőkben idézett és hivatkozott szövegeknek a következő kiadásait használtam: Corpus Her-
meticum I-IV. Texte établi par A. D. Nock et traduit par A.-J. Festugière. Paris 1946-1954. K. Preisen-
danz (ed.): Papyri Graecae Magicae. Zweite Auflage, hrsg. Albert Henrichs, Stuttgart: 1973.
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Mivel a varázspapiruszon megőrződött görög változat azt sugallja, hogy az ember 
kognitív képességei határozottan leírhatóak egy hierarchikus rend szerint, érdemes 
közelebbről is szemügyre vennünk a kérdéses szöveghelyet, ahol a szerző köszö-
netet mond Istennek azért, mert képes lett a megismerésre:2 χάριν σοι οἴδαμεν. 
χαρισάμενος ἡμῖν νοῦν, λόγον, γνῶσιν· νοῦν μέν, ἵνα σε νοήσωμεν, λόγον δέ, 
ἵνα σε ἐπικαλέσωμεν, γνῶσιν, ἵνα σε ἐπιγνώσωμεν.

Az Asclepiusban olvasható latin szöveg így hangzik: Gratias tibi (ti. agimus), ex-
superantissime; tua enim gratia tantum sumus cognitionis tuae lumen consecuti, nomen 
sanctum et honorandum, nomen unum, quo solus deus est benedicendus religione paterna, 
quoniam omnibus paternam pietatem et religionem et amorem et, quaecumque est dulcior 
efficacia, praebere dignaris condonans nos sensu, ratione, intelegentia: sensu, ut te cognoveri-
mus, ratione, ut te suspicionibus indagemus; cognitione, ut te cognoscentes gaudeamus.3

A két szövegváltozat összevetése felvet bizonyos fontos filológiai problémákat 
(mi a két forrás egymáshoz való viszonya, mennyiben változtathatott a latin fordító a 
görög szövegen, a varázspapiruszon olvasható változat eltérhetett-e a feltételezhető 
eredeti verziótól), amelyekre most nem tudunk kitérni; nehezen eldönthető kér-
dés, hogy mindez mennyiben befolyásolja azt a választ, amit a kérdéses terminoló-
giai vizsgálatok nyújthatnak.4 Az idézett példák meggyőzően bizonyítják, hogy e 
kérdésekre pozitív választ kell adnunk, vagyis az ismeret-koncepció szövegeinkben 
megfogalmazott rendszere rekonstruálható.

A görög szöveg három intellektuális képességet ír le, és határoz meg egyértelmű-
en: νοῦς, λόγος, γνῶσις: a νοῦς a megismerés végső fázisát – az Isten-ismeretet 
– jelenti, amelynek következménye az, hogy az ember boldogan mond köszönetet 
Istennek, aki feltárulkozott előtte. Ahogyan látni fogjuk, a CH X. egy párhuzamos 
helye hasonló antropológiai struktúrát ír le, mégpedig ugyanezt az ismeretelmé-
leti célt hangsúlyozva: az embernek azért kell ismernie önmagát (lelki és intellek-
tuális képességeit), hogy ezáltal elérhesse az értelem végső célját: Isten megisme-
rését. Fontos szempont – és erre külön szeretném felhívni a figyelmet –, hogy a 
latin szöveg ezt az Isten-ismeretet egy emelkedett hálaadással köti össze. Ez arra 
utal, hogy a megismerés végső fázisa olyan állapot, amelyben a beavatott csak Isten  
segítségével maradhat meg. A hermetikus tudás így nem pusztán egy intellektuális 
tevékenységet jelent, hanem az emberi élet olyan kiteljesedését, ami egyszersmind 
azzal jár, hogy az ember teljes lényében megváltozik, és abban a szeretetben akar 
maradni, amit Isten ismeretének köszönhet.5 A másik érdekes pont, hogy a latin 

2 A párhuzamot Reitzenstein fedezte fel: R. Reitzenstein: „Zum Asclepius des Pseudo-Apuleius,” 
Archiv für Religionswissenschaft 7, 1904, 393 skk. Én a PGM (Papyri Graecae Magicae) által közölt szöveg-
változatot idézem: PGM III., 591 skk. 

3 Asclepius Latinus 41. Corpus Hermeticum, Tome II., 353 skk.
4 A kérdéses ima három forrásban érhető el számunkra: az említett latin és görög változaton kívül a Nag 

Hammadi-corpusban is megtalálható. Vö. D. N. Wigtil: An Incorrect Apocalyptic. The Hermetic ‘Asclepius’ 
as an Improvement on the Greek Original. ANRW II.17.4. 2282-2297.

5 Vö. G. Filoramo: „The Transformation of the Inner Self in Gnostic and Hermetic Texts,” in: J. Ass-
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fordító a görög núsz terminust (ez a görög hermetikus szövegek talán legjobban kö-
rülhatárolható és értelmezhető terminus technicusa) a latin sensus szóval adja vissza. 
Kérdéses, hogy a szóválasztásnak ez esetben jelentőséget kell-e tulajdonítanunk, 
vagyis fel kell-e tételeznünk azt, hogy a fordító ez esetben tudatosan járt el. Va-
jon a sensusszal azt akarta kifejezni, hogy az embernek megvan az a képessége (épp 
olyan intellektuális képesség, amelyről az eddigiekben is beszéltünk), amely mint-
egy potenciálisan lehetővé teszi azt, hogy a beavatandó megindulhasson az Isten 
megismerése felé vezető úton? Ha a fordító szándékosan választotta ezt a termi-
nust (és egy később idézendő szöveghely miatt hajlok arra, hogy ezt feltételezzem),  
akkor nagyon finom distinkciót akart tenni az intellektuális megismerés képessége 
(sensus) és annak alkalmazása között. (Ez utóbbit már a ratio fejezi ki, amit a latin 
szöveg később az indago igével ír körül még szemléletesebben.) Ezt a lehetőséget 
támasztják alá a görög dialógusok azon passzusai, amelyek ugyancsak arra utalnak, 
hogy a szerzők nem véletlenszerű szóhasználat segítségével írják le a lélek részeit és 
az azoknak megfelelő megismerési struktúrát; továbbá annak hangsúlyozása, hogy 
a megismerés folyamata azt jelenti, hogy az ember működésbe tud hozni bizonyos 
intellektuális képességeket.6 

Az eddigiekben azt mutattam be, hogy a gnósziszt mint az illuminatív, noétikus 
megismerés fogalmát – ami a hermetikus misztérium kulcsa – milyen előfeltételek 
szabják meg. Ezután azt szeretném vázolni – és azt gondolom, ez az a megközelítés, 
ami új aspektusokat tárhat fel –, hogy ez az intuitív képesség hogyan kapcsolódik 
ahhoz a hermetikus lélektanhoz, amely a traktátusokból határozottan feltárható és 
rekonstruálható. A kérdés az, hogy e szövegek szerint hogyan épül fel az emberi lé-
lek, és az egyes lelki diszpozícióknak milyen intellektuális képességek felelnek meg, 
továbbá, hogy hogyan lehet ezt a lélektani elméletet mozgósítani a diszkurzív és 
nem-diszkurzív tudás fokozatainak elsajátítása során?

A következőkben arra szeretnék rámutatni, hogy a lélek intellektuális képessé-
geinek – a diszkurzív tudásnak – és a tanulás folyamatának milyen nagy jelentősége 
van a gnószisz elérésében; vagyis hogy miért jelentős az emberi logosz szerepe a 
hermészi út megtétele során.

Ha az eddigieket egy olyan külső keretben próbáljuk meg elhelyezni, amelyre a 
traktátusok csak utalnak – nevezetesen hogy a szövegeket létező közösségek hasz-
nálták kultikus célok érdekében –, akkor interpretációnk szempontjából a herme-
tikus dialógusokban olvasható utalások és az egyéb szövegekben fellelhető lehet-
séges párhuzamok (ún. Mithras-liturgia, varázspapiruszok, káldeus orákulumok) 
jelentősége megnő, mivel arra mutatnak, hogy bizonyos kultikus cselekmények  
segítik a lélek említett képességeinek mozgósítását, ezáltal pedig annak Istenhez 
való felemelkedését. Úgy tűnik, hogy a kérdéses terminológiai vizsgálatok nem csak 

mann–G. G. Strousma (eds.), Transformations of the Inner Self in Ancient Religions, Leiden 1999, 137-149.
6 A görög és latin szövegek adta termonológiai problémát egyszer már volt alkalmam felvetni, l. Ham-

vas E., „Az ember kettős természete az ‘Asclepius’-ban,” Passim, 2003 5/1, 48-56. Akkori meglátásom-
mal ellentétben most úgy látom, hogy a két textus között lévő ellentmondás csak látszólagos.
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esetleges feltevésekhez fognak vezetni, hanem valós haszonnal kecsegtetnek. Ha az 
eddigieket a CH X. 13-18 fényében vizsgáljuk meg, látni fogjuk, hogy az említett  
intellektuális képességek hogyan kapcsolódnak a lélek egyes diszpozícióihoz, vagy-
is, hogy a megismerőképesség melyik funkciója a léleknek melyik képességéhez 
kapcsolható.7 Ez tovább árnyalja az eddig vázolt struktúrát. A hermetikus lélektan 
szemléltetéséhez azért választom éppen ezt a szöveget, mert itt a lélek struktúrájá-
nak igen szemléletes leírása olvasható:8

ψυχὴ δὲ ἀνθρώπου ὀχεῖται τὸν τρόπον τοῦτον· ὁ νοῦς ἐν τῷ λόγῳ, ὁ λόγος ἐν 
τῇ ψυχῇ, ἡ ψυχὴ ἐν τῷ πνεύματι· ἀδύνατον γὰρ τὸν νοῦν ἐν γηίνῳ σώματι 
γυμνὸν αὐτὸν καθ’ ἑαυτὸν ἑδράσαι. ἔλαβεν οὖν ὥσπερ περιβόλαιον τὴν 
ψυχήν, ἡ δὲ ψυχὴ καὶ αὐτὴ θεία τις οὖσα καθάπερ ὑπηρέτῃ τῷ πνεύματι 
χρῆται· τὸ δὲ πνεῦμα τὸ ζῷον διοικεῖ.9

A CH XII. 13-14-ben a logosz kapcsán egy első látásra némileg különös megállapítást 
olvashatunk, amely az említett terminus egy másik aspektusát tárja fel: 

ὁ γὰρ μακάριος θεὸς A̓γαθὸς Δαίμων ψυχὴν μὲν ἐν σώματι ἔφη εἶναι, νοῦν 
δὲ ἐν ψυχῇ, λόγον δὲ ἐν τῷ νῷ, τὸν οὖν θεὸν τούτων πατέρα, ὁ οὖν λόγος 
ἐστὶν εἰκὼν καὶ νοῦς τοῦ θεοῦ, καὶ τὸ σῶμα δὲ τῆς ἰδέας, ἡ δὲ ἰδέα τῆς ψυχῆς.

Úgy tűnik, a szerző itt egyértelműen arra utal, hogy a logosz és a núsz Isten megis-
merése szempontjából egymással igen szoros kapcsolatban van, hiszen mindkét ké-
pesség Isten ajándéka. Ahogy a dialógus korábbi részeiből kiderül, a logosz szerepe 
nagyon fontos: az értelmes beszéd olyan képességeként jelenik meg, amely csak az 
emberben van meg, és a halhatatlanság egyik kulcsa:10 

Kἀκεῖνο δὲ ὅρα, ὦ τέκνον, ὅτι δύο ταῦτα τῷ ἀνθρώπῳ ὁ θεὸς ἐχαρίσατο τόν 
τε νοῦν καὶ τὸν λόγον, ἰσότιμα τῇ ἀθανασίᾳ. τούτοις δὲ εἴ τις χρήσαιτο εἰς ἃ 
δεῖ, οὐδὲν τῶν ἀθανάτων διοίσει.

Végül Hermész megjegyzi, hogy ha az ember mindezt észben tartja, akkor a testé-
ből való eltávozása után a boldog istenek karába fog jutni. Ez a kijelentés – a corpus 
első, Poimandres címen ismert darabjához hasonlóan – csak az anyagi testen kívül 

7 Azt, hogy ez egy általánosabb, elterjedtebb hermetikus nézet, egyéb szöveghelyek is alátámasztják, 
azonban ezeket most nem tudjuk kimerítően számba venni (pl. CH XI 4, XII. 13-14).

8 A hermetikus antropológiához l. A.-J. Festugière: La révélation d’Hermès Trismégiste, III, Paris: 1981, 
125-152.

9 Vö. Iamblichos, De anima 37, ahol arról a lehetőségről van szó, hogy a lélek nem értelmes részei is – az 
értelemtől különválva – túlélhetik a halált, és visszatérhetnek a kozmoszba.

10 L. még CH XII. 12. Vö. G. van Moorsel: The Mysteries of Hermes Trismegistus, Utrecht 1955, 101.
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elérhető állapotként jellemzi a megistenülést, ami a gnózis eredményeképpen va-
lósulhat meg.11

Máshol ellenben (CH IV. 4.) a logosz emberei egyértelműen azok, akik a megis-
merésben nem jutottak el a legmagasabb Isten-ismeretre, mivel nem hallgatták meg 
az isteni üzenetet, és nem merítkeztek meg az értelemben: 

ὅσοι μὲν οὖν συνῆκαν τοῦ κηρύγματος καὶ ἐβαπτίσαντο τοῦ νοός, οὗτοι 
μετέσχον τῆς γνώσεως καὶ τέλειοι ἐγένοντο ἄνθρωποι, τὸν νοῦν δεξάμενοι. 
ὅσοι δὲ ἤμαρτον τοῦ κηρύγματος, οὗτοι μὲν οἱ λογικοί, τὸν νοῦν μὴ 
προσειληφότες, ἀγνοοῦντες ἐπὶ τί γεγόνασιν καὶ ὑπὸ τίνων.

A szövegben a logosz mint a diszkurzív gondolkodás képessége, ész jelenik meg, mi-
közben a dialógus végig a logosz és núsz megkülönböztetésére épül, a núsznak juttat-
va azt a spirituális szerepet, amely az ember természetének megváltozásához kell. 
Ez a szöveg egyértelműen logosz és núsz éles megkülönböztetésére és a segítségükkel 
elérhető tudás minőségi különbségére utal.

E néhány eltérés ellenére is látható, hogy a hermetikus szövegekben a logosz és 
a núsz olyan intellektuális képességeket jelölnek, amelyek szorosan egymáshoz 
kapcsolódnak, és amelyek tárgya, irányultsága meghatározható. A CH X. fentebb 
idézett szöveghelye az intellektuális képességeket a lélek különböző részeihez köti. 
Mindez egy egyszerű sémával így írható le:

núsz – gnószisz
logosz – diszkurzív megismerés/beszéd
pszükhé – az intellektuális képességek hordozója
pneuma – vitális princípium

A kognitív képességek – amint a lelki hordozóik is – e leírás szerint egymásra épül-
nek, és a beavatandónak a tudás különböző fokozatait végig kell járnia, mivel a gnó-
szisz nem érhető el a diszkurzív képességek kiművelése nélkül. A logoszt esetenként 
mint észt (a diszkurzív megismerés eszközét), esetenként mint a beszéd képességét 
jellemezhetjük: olyan mentális funkció ez, amely szükséges, de nem elégséges felté-
tele annak, hogy az illuminatív megértés elérhető legyen. A logosznak ilyen haszná-
lata részben tér el azoktól a szöveghelyektől, ahol nem emberi mentális képességre, 
hanem isteni hiposztázisra vonatkozik, mivel a diszkurzív megismerés képessége itt 
éppen az isteni logosz jelenlététől függ.12

Talán feltűnő, hogy eddigi vizsgálódásainkban még nem esett szó a müsztérion 

11 Vö. CH I. 24-26, ahol a szerző részletesen leírja, hogyan emelkedik égbe a lélek. A hasonlóságok hang-
súlyozása mellett ugyanakkor ki kell emelni, hogy alapvető különbség van egyes hermetikus szöve-
gekben a tekintetben, hogy az emberi állapot megváltozása már a test halála előtt, a földi életben (pl. 
CH XIII.), vagy csak a halál után érhető-e el (pl. CH I.).

12 CH I. 6.
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fogalmáról. Ez meglepő lehet, de nem véletlen: a hermetikus misztérium ugyan-
is azt az állapotot jelenti, amelyet a beavatott a lelki képességekkel együttjáró  
intellektuális képességek kiművelése – vagyis egy hosszú folyamat – végén elért.  
A megismerés szerkezetének és természetének feltárása éppen ezért a müsztérion 
fogalmának megértéséhez vezet. Azon kevés szöveghelyek egyikén, ahol a termi-
nus előfordul, ezt olvashatjuk: 

Tehát amennyire képes vagy rá, király – és te mindenre képes vagy –, őrizd meg 
a tanítást magyarázat nélkül, hogy ekkora misztérium ne jusson a görögök birto-
kába, nehogy az ő hetyke, fecsegő és ékeskedő beszéde terméketlenné tegye ezt 
a szent, hatalmas és kifejezésében erős nyelvet. Ugyanis a hellének nyelve csak 
üres bizonyításokra elegendő, és a görögök bölcselkedése nem más, mint játék a 
szavakkal. Mi azonban nem puszta szavakat használunk, hanem olyan kifejezé-
seket, amelyek képesek hatni.13

A müsztérion itt egyértelműen olyan titoknak mutatkozik, amely a magyarázatra 
nem szoruló tanításban rejtőzik. Olyan tudás, amelyet a diszkurzív ismeret (erre 
utal a görög nyelvben gyökerező filozófia elutasítása, hiszen a görögök nyelve csak 
üres bizonyításokra alkalmas), nem képes feltárni, sőt a magyarázat (herméneia) 
egyenesen megfoszt a szavak eredendő erejétől és értelmétől. A görög nyelv dialek-
tikus alkalmazására vonatkozó kritikát itt mindenképpen komolyan kell vennünk, 
hisz egyértelműen beleillik abba a keretbe, melyben a szerzők világosan megkülön-
böztetik a diszkurzív és intuitív ismeretet. A nyelvnek erre az erejére utal az V. trak-
tátus is, ahol Hermész arra hívja fel Tat figyelmét, hogy az, aki ismeri Isten nevét, 
nem lesz avatatlan (καὶ τόνδε σοι τὸν λόγον διεξελεύσομαι, ὅπως μὴ ἀμύητος ᾖς 
τοῦ κρείττονος θεοῦ ὀνόματος).14 Amennyire tudom, a kommentárok a két szö-
veghelyet nem hozták még párhuzamba egymással, pedig úgy tűnik, lényegében 
ugyanarról van szó: a nyelv olyan erőt birtokol, amely használóját az isteni titokba 
avatja be. 

Hogy a misztérium elsajátítása a núsz segítségével miként történik, olyan szöve-
geken mutatható be, mint CH XIII. vagy a NH-corpusból ismert hermetikus trak-
tátus.15

Ennek részletes bemutatására azonban itt nincs lehetőségem.16 Célom minded-
dig az volt, hogy kijelöljem azokat a terminológiai kérdéseket, amelyek e részletes 
vizsgálatokat megalapozhatják. Annyit azonban érdemes kiemelni, hogy az említett 
traktátusok alapján e folyamat vége egy olyan reveláció, amelynek során a beavatott 
az isteni szférába emelkedik, ahol istenné (CH XI. szerint például Aiónná) válik. 

13 CH XVI. 2.
14 CH V. 1.
15 A kérdéshez l. J. P. Södergard: The Hermetic Piety of the Mind. A Semiotic and Cognitive Study of the 

Discourse of Hermes Trismegistos, Stockholm 2003.
16 Vö. Reitzenstein, Richard: Die hellenistischen Mysterien-Religionen, Leipzig: 19273, 284-333.
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A misztérium végső eredménye tehát egy olyan átalakulás, amely a beavatott teljes 
lényét érinti. A CH XIII. igen képletesen írja le ennek az átváltozásnak a jellegét, s 
nagyon jellemző, hogy a misztérium elérésének kapujában álló beavatandó (Tat) 
még nem is érti, mi történik Hermésszel, aki a következőképpen írja le átalakulását:

Mit mondjak, gyermekem? Nem mondhatok mást, csak a következőket: Láttam 
önmagamban egy Isten kegyelméből származó, nem-anyagi képet, kiléptem 
egy halhatatlan testbe, és már nem az vagyok, aki korábban voltam, mert újjá-
születtem az Értelemben. Ezt a dolgot nem lehet tanítani, nem látható abban az 
anyagi formában, amelyben a dolgok itt megjelennek. Már nincs semmi dolgom 
korábbi, összetett alakommal. Többé nincs színem, nem vagyok érinthető vagy 
megmérhető, elidegenedtem mindettől. Most szemeiddel látsz engem, gyerme-
kem, de hogy valójában ki <vagyok, azt nem> érted, ha érzékeiddel szemlélsz. 
Testi szemekkel engem nem láthatsz, gyermekem.17 

A beavatás későbbi fokain Hermész instrukciókat ad Tatnak arra vonatkozóan, 
hogy hogyan kell elidegenítenie önmaga isteni – eredendő vagy szubsztanciális – 
valóságát attól a testi világtól, amely gátat szab az értelem tökéletes működésének. 
A X. dialógusban a megistenülés mint az ember teljes átalakulása és lényegivé válása 
jelenik meg; olyan állapot, melynek az ember számára szubsztanciális jelentősége 
van.18

Tanulmányomban azt vizsgáltam, hogy az ember lelki és mentális képességei-
nek elemzése hogyan mutatja be azt az utat, amelyet a beavatandónak végig kell 
járnia, hogy azután új emberként vagy megistenültként élhesse át emberi állapotá-
nak gyökeres megváltozását. Úgy tűnik azonban, hogy ez a változás nem teljesen 
idegen az ember földi állapotától, hisz ehhez ‘csak’ azokat a képességeket (logosz, 
núsz) kell megfelelően alkalmaznia, melyek valamilyen módon Isten ajándékaként 
eredendően adottak számára.

Az eddigiekhez még egy megjegyzés kínálkozik: a hermetikus szövegekkel kap-
csolatban – bizonyítékok hiányában – nem tudjuk eldönteni, hogy kultikus cse-
lekmények hozzájárultak-e a szellemi beavatás és belső átalakulás folyamatához. 
Ugyanakkor – Giacomo Filoramóval szólva (Iraeneus 21, 4-re alapozva)19 – a gnó-
sztikus és hermetikus tradíció olyan anti-ritualisztikus hagyományt követ, amely 
tudatosan kerüli el, hogy a láthatatlan Istennek látható és romlandó áldozatokat 
mutassanak be. Ehelyett az átalakulás spirituális folyamat, amelynek állomásait a 
hermetikus szövegek esetében a fentebb vázolt tanulási stádiumok jelentik.

A hermetikus misztérium fentebbi jellemzését természetesen jóval több szöveg-
hely bemutatásával, illetve a metaforikus nyelvhasználat elemzésével mélyíthet-

17 CH XIII. 3.
18 Vö. CH X. 7.
19 G. Filoramo: „The Transformation of the Inner Self in Gnostic and Hermetic Texts,” (l. 5. jegyzet) 140.
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nénk el. Egyelőre csak az volt a célom, hogy olyan problémákat vessek fel, melyek 
kijelölik azokat az elemzési irányokat, amelyeket a továbbiakban követni érdemes.

Endre Ádám Hamvas
The Function of Cognition and the Concept of Mysterion in the Hermetic Literature

In Hermetic texts, the process of gaining knowledge is described as a long spiritual way that 
has definite stations. The full gamut of knowledge about god, the universe, and about a human 
being’s existence in it, can be reached only with the aid of certain psychical faculties.

In this paper my aim is to describe the structure of the mental dispositions and of those 
cognitive faculties that are essential for the process of arriving at the final stage of knowledge, 
gnosis. One of the main features of these mental faculties is their association with a particular 
disposition of the human soul.

I sketch out a system of concepts that renders the nature of Hermetic gnosis more intelligib-
le, as concerns the concept of gnosis in the Corpus Hermeticum.

My main conclusion is that in anthropology, the authors of these texts apply concepts (e.g. 
logos, nous) which go back to Greek philosophical terminology – that is, that there is a more 
ancient basis of the system of Hermetic psychology which can be detected in the texts I studied.


