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Deréky Géza

Emberkép, világkép, 
létértelmezés 

a fiziognómia tükrében
Rokon vonások Rudolf Kassner 

és Hamvas Béla bölcseletében

Was hilft mich die Wissenschaft, so ich darinnnen

nicht lebe?

Jacob Böhme*

Napjainkban szinte már közhelynek számít az a megállapítás, hogy Hamvas 

Béla hatalmas életm�ve egyedülálló az újkori magyar m�vel�déstörténetben. 

Most, ötven évvel a halála után a hamvasi életm�, e páratlan szellemi örökség 

iránt érdekl�d� hazai és külföldi olvasók ugyanakkor meglehet�sen vegyes 

érzelmekkel kénytelenek tisztelegni e kerek évfordulón az író-bölcsel� emlé-

ke el�tt. Nem mintha elbizonytalanodnának a megítélésében, szó sincs err�l, 

inkább azt fájlalják, hogy a magyarországi szellemtudományok hangadó ko-

rifeusai még ma is fanyalogva viszonyulnak személyéhez, sokan méltán úgy 

érzik, Hamvas fogadtatása, recepciója, rangjához méltó „térfoglalása” a magyar 

szellemi életben a mai napig várat magára.1

Pedig Hamvas Béla jelent�sége nemcsak magyar viszonylatban vitathatat-

lan, hisz épp � azon csekély számú magyar gondolkodók egyike, aki a görög-

ségb�l kiindulva, kés�bb a tágabb európai, zsidó-keresztény hagyományban, 

s�t a nagy világmítoszok által meg�rzött �shagyományban elmélyedve bámu-

latos tudásra tett szert, és ezt a megszerzett tudását olyan magas színvonalú 

írásokban adta tovább a magyar olvasónak, ami �t a legnagyobb 20. századi 

nyugati gondolkodókkal azonos rangra emeli.

Épp ezért fontos tudnunk, hogy e rendkívül gazdag szellemi örökség, és 

nyugodtan mondhatjuk, kimeríthetetlen életm� létrejöttében közvetetten sze-

repet játszott néhány olyan kortárs európai író, gondolkodó, akiknek a szel-

lemiségét Hamvas igen közel érezte magához. Ezek egyike az osztrák Rudolf 

Kassner. Kassnert a mai európai tudományosság els�sorban az egyetemes 

fi ziognómiai világkép megalkotójaként tartja számon.

A két rokon szellemiség� gondolkodó, Hamvas Béla és Rudolf Kassner gaz-

dag munkásságát ismerve és a téma súlyát, illetve összetettségét szem el�tt 

tartva, természetesen csak nagy vonalakban vázolhatom fel ezt a valóság-, ill. 

létértelmezési módszert, ezt az antropológia, fi lozófi a, vallás- és m�vel�dés-

* „Mire megyek a tudománnyal, ha nem élhetek benne”
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történet m�faját sajátosan ötvöz� megközelítést, amely mindkét nagy szellem 

munkásságában központi jelent�séggel bír.

Miel�tt belekezdenék Kassner gondolatvilágának és hat évtizedet felölel� 

hatalmas életm�vének, azon belül is els�sorban a hozzá köthet� fi ziognómiai 

módszernek vázlatos bemutatásába, a könnyebb eligazodás kedvéért idéznék 

néhány Hamvas Bélától és Kemény Katalintól származó, Kassnerre vonatkozó 

rövid jellemzést, melyek szemléletesen tárják fel a kassneri módszer néhány 

fontos vonását, fi lozófi ájának, ill. írásm�vészetének, különlegességét. Ezen a 

rendkívül nehéz terepen a Hamvas, ill. Kemény Katalin megfogalmazta monda-

tok fontos fogódzót jelenthetnek a jobb megértéshez.

Hamvas Rudolf Kassner utolsó m�vei cím� írásában így vall: „Kassner 

m�vében töretlen. Egyetlen és egyenes folyam. Nem állapítható meg, hogy 

melyik m�vét írta el�bb, melyiket kés�bb. Amikor el�ször megszólalt, már 

készen volt […]. Kassner egység: a  megformált klasszika, és a kierkegaardi 

formátlan önvallomás egyetlen modern egysége. Egyébként egyike azoknak, 

akik Kiergegaardról legel�ször beszéltek. A görög forma és a konfesszió. Nincs 

szám arc nélkül, és nincs arc szám nélkül […]. De Kassner teológiája nem tör-

ténetfi lozófi a. Maga fi ziognómiának nevezi, és azt mondja, a dolgot nem akkor 

ismerem meg, ha azt elemzem, vagy ha történeti keletkezésében genetikusan 

nézem, hanem ha az arcában lév� értelmet megfejtem. Kassner nem analizál, 

és nem az eredetre megy vissza, mert mindez arctalan. Ábrázol. Ez az ábrázoló 

fi  ziognó miai módszer az, amelyért a gondolkodók inkább m�vésznek, a m�vé-

szek inkább gondolkodónak tartják. A fi ziognómia módszere: a dolgokban az 

arcot és a számot szembesíteni. Alkalmazható emberre, korra, népre, m�vé-

szetre, történetre, tudományra, gondolatra, elméletre és tárgyakra. Mindenütt 

beválik. A fi ziognómia egyforma távolságra áll a képlet és a pszichológia között. 

Nem számítás, hanem látás kérdése.”

Kemény Katalin pedig – immár a Hamvas-életm�re vonatkoztatva a kass-

neri fi ziognómiát – így ír: „Valóban, mi sem lehet találóbb, s�t méltóbb a 

Hamvas-m� jellemzésére, mint a fi ziognómiai szemlélet. Nemcsak azért, mivel 

tudtommal nálunk Hamvas Bélán kívül más nem foglalkozott behatóan a Ru-

dolf Kassner megfogalmazta fi ziognómiai világképpel (Kassner állandó olvas-

mányai közé tartozott), hanem mert Hamvas Béla m�veinek javát és – bátran 

állíthatom – újdonságát, megejt� varázsát jórészt az életjelenségek fi ziognó-

miai megragadásának köszönheti.” Majd tovább folytatva a gondolatmenetet: 

„Ha jelenséget, lényt, m�vet meg akarunk közelíteni, legeredményesebb azt 

saját mértékével tenni. Mi lenne alkalmasabb a Hamvas-opus megközelítésé-

re, mint a fi ziognómiai néz�pont, amelyben költészet és fi lozófi a, esztétika 

és etika egymást átható egyetlen arc, s  amely sokszín� egységében minden 

szaktudomány elemz� és defi niáló rekeszéb�l kisiklik.”

Kiterjesztve a fenti jellemzést a létértelmezésre, még egy rövid idézet áll-

jon itt Kemény Katalintól: „Kassner, akár Hamvas – a nietzschei földrengésb�l 

fölocsúdva, s  az els� világháború feltárta világválságot gyökeréig átérezve  – 

kénytelen hátat fordítani a platóni ideafi lozófi ának, valamint visszájának, 

a  racionalizmusnak. Utóbbinak, mint ami elkerülhetetlenül a materializmus 

lejt�jére vezet, és az absztrakt idealizmusnak is, melyben a lét (Sein) és a 

szüntelen mozgásban megnyilatkozó keletkezés (Werden) nemcsak sohasem 
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fedik egymást, hanem, mint valóság és látszat kiegyenlíthetetlen ellentétként 

szembesülnek.”

Akárcsak Hamvas megítélésében, Kassnernál is létpen-nyomon felmerül 

a kérdés az életm�vét elemz� írásokban, hogy valójában minek tekinthet�: 

fi lozófusnak, m�vel�déstörténésznek vagy esszéírónak? Heidegger „Mi a fi lo-

zófi a?” cím� írásában a philosophia szó etimológiáját boncolgatja. A philoso-

phos kifejezést Herakleitoszra vezeti vissza. A hen panta, az Egy Minden/Minden 

Egy a létez�k mindenségét jelenti. Az az egy, amely tulajdonképpen egyesít�, 

a létben mindent egyesít�. A lét ragyogásában megjelen� létez�: ez késztette a 

görögöket csodálkozásra (thaumazein). Herakleitoszról, ill. Permenidészr�l Hei-

degger azt írja, hogy �k még nem voltak fi lozófusok, �k nagyobb gondokodók 

voltak, �k többek voltak annál. Rögtön hozzáteszi, hogy a nagyobb itt nem a 

teljesítmény értékelését jelenti, nem másokkal való összehasonlítás, nem a tel-

jesítmény tekintetében jelent ítéletet, hanem ez a kijelentés a gondolkodás egy 

más dimenziójára utal. Herakleitosz és Parmenidész abban az értelemben na-

gyobbak, hogy �k még összhangban voltak a logosszal, azaz a HEN Pantával….

Anélkül, hogy akár Kassnert, akár Hamvast Herakletiosszal vagy Parmeni-

désszel akarnánk összehasonlítani, azt megkockáztathatjuk – Heideggerre 

támaszkodva –, hogy mindketten a fi lozófi át egy más dimenzióban m�velték, 

amelyben költészet és fi lozófi a, esztétika és etika egymást átható egyetlen arc, 

s amely sokszín� egységében minden szaktudomány elemz� és defi niáló reke-

széb�l kisiklik (a fentebb idézett Kemény Katalin szavait kölcsönvéve).

Hamvas és Kassner nem azért fordultak szembe a megismerés tudományos 

módszerével, mert hiányos volt az ismeretük, vagy mert nem éreztek maguk-

ban kell� vértezettséget saját bölcseleti rendszer kidolgozására, hanem mert 

többre vágytak, az Egész megismerésére. Azt is mondhatnánk: a  fi lozófi án 

belül �k az organikus világképet, világlátást képviselték, mindig mindent él�, 

organikus egységben láttak és láttattak. Igen, �k valóban más dimenzióban 

gondolkodtak.

Mivel Kassner kevéssé ismert Magyarországon, úgy gondolom, illend� 

néhány rövid életrajzi adattal elhelyezni �t id�ben és térben, és egyben utalni 

arra a nem érdektelen tényre, hogy a két rokon szellem egymáshoz igen közeli 

földrajzi, kulturális környezetben látta meg a napvilágot, illetve n�tt fel, és ez, 

hogy stílusos legyek, fi ziognómiai megközelítéssel akár érdekes következteté-

sekre is késztethetné a jöv� Hamvas-kutatóit.

Kassner 1873-ban született az Osztrák–Magyar Monarchia szlávok és né-

metek (osztrákok) lakta délmorva tartományában, gazdag gyáros-földbirtokos 

család hetedik gyermekeként. (Tehát alig 70 km-re Pozsonytól, ahol Hamvas 

gyerek- és ifjúkorát töltötte…)

Mind anyai, mind apai részr�l sziléziai német felmen�kr�l olvashatunk 

Kassner önéletrajzi írásaiban, és méltatói soha nem felejtik el megjegyezni, 

hogy a sziléziai Jacob Böhme és Angelus Silesius nagy német misztikusok 

az osztrák író-gondolkodó szellemi �seinek tekinthet�k, és ezt � maga is így 

gondolta. Kassner szigorú katolikus neveltetésben részesült. Kilenc hónapos 

korában szerzett gyermekbénulása akár jelképérték�nek is felfogható: a szár-

nyaló szellem géniusza évekig tolószékhez van kötve, kés�bb egész életében 

mankóval jár. Testi fogyatékossága nem akadályozza meg abban, hogy az els� 
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világháború el�tt távoli országokat, földrészeket bejárjon (India, Közép-Ázsia, 

Oroszország, Észak-Afrika) és a legkülönböz�bb kultúrákkal közelebbr�l meg-

ismerkedjen. Rövid ideig Párizsban, Londonban, Münchenben él. Franciául, 

angolul folyékonyan beszél, a morva szül�földr�l hozza magával a szláv nyelvek 

iránti fogékonyságát, oroszból fordít, de ógörögb�l is fordít klasszikus szer-

z�ket, pl. Platónt. (Ezek természetesen az életm� részét képezik.) Egyetemi 

tanulmányait Bécsben és Berlinben folytatja, a bécsi egyetemen doktorál fi lo-

zófi ából. Kés�bb Bécsben telepszik le, ahol egészen 1945-ig él. Tisztel�i – akik 

egyébként Rilke támogatói is voltak – 1945-ben a háború után „kimenekítik” 

Bécsb�l. Életre szóló barátság köti Rilkéhez és Hofmannsthalhoz, André Gide, 

Paul Valéry levelez�partnerei, 80 éves születésnapján olyan nagyságok tiszte-

legnek el�tte, mint T. S. Eliot, Wystan Hugh Auden, Gabriel Marcel…

� maga írói pályáját három szakaszra osztja.

Els� alkotói korszakára (1900–1908) a századforduló szépségkultuszának, 

dekadens kifi nomultságának esztétikai írásokban megfogalmazott kritikája 

jellemz�. Ennek az évtizednek a végén ugyanakkor már megjelennek – els�sor-

ban Kierkegaard hatására – a súlyosabb gondolatiságot tartalmazó fi lozófi kus 

írások is.

A  második alkotói korszakban (1910–1938) megszületnek a fi lozófi ai- 

fi ziognómiai írások. Kassner a megismételhetetlen, személyes jelenséget, az 

egyedi, egyéni létben megformálódó arcot emeli ki, az emberi nagyságot.

A harmadik alkotói korszakban (1938–1958) a keresztény és a távol-keleti 

misztikus gondolkodás kapcsolódási pontjait vizsgálja.

Abban az irodalomtörténészek egyetértenek, hogy Kassner az európai 

modernség második szakaszának egyik meghatározó egyénisége. Az írók-gon-

dolkodók el�tt álló feladat viszonylag világosan körvonalazódik: az egyénnek 

a világhoz való viszonyát újra kell fogalmazni, hisz az én bels� egysége szét-

töredezett, az igazság abszolút érvénye odavész. Az egységes világkép, az egy-

séges keret szétesésével és a világról való tudás áttekinthetetlenné válásával a 

modernségnek új szakasza kezd�dik, már jóval az els� világháború el�tt.

Indulásakor Kassnert els�sorban a nyelvi kifejez�er�t, a hiteles megszóla-

lást gátló, koloncnak érzett ellentétek feloldása foglalkoztatja. Mi fontosabb: 

a cselekvés vagy a szemlél�dés, élet vagy m�vészet, látszat vagy valóság? Mi 

az, ami ezt az antagonizmust feloldani képes, mi vezeti ki az alkotói válságban 

verg�d� egyént/m�vészt az antitézisekb�l a szabadság világába? Itt fontos 

megemlíteni egy ehhez szorosan kapcsolódó problémakört is, a  nyelvi vál-

ság problémáját, ami leghangsúlyosabban Hofmannsthalnál, az úgynevezett 

„Chandos-levél”-ben jut kifejezésre. Ennek lényege: a  valóságérzékelés és a 

költ�i-írói nyelv antagonisztikus viszonya, még pontosabban: a kimondhatóság 

és elbeszélhet�ség kérdése m�vészi, írói eszközökkel. A megismerés tehát sa-

játos nyelvi problémaként is felvet�dik.

Kassner els�, a századforduló évében, 1900-ban nyomtatásban megjelen� 

m�ve, A misztika, a m�vészek és az élet ebbe a kontextusba helyezend�. En-

nek a kortársakra mámorítóan ható m�nek a bevezet� írása, A költ� és a plato-

nikus a m�vészi kifejezés, a magát m�vészként megfogalmazó, ugyanakkor az 

öncélú individualizmust is meghaladni vágyó író-költ�-misztikus útkeresésér�l 

nyújt igen plasztikus képet, ami egyben találó önjellemzést is ad magáról a 
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szerz�r�l. Ki is hát ez az alkotói-emberi válságot leküzdeni vágyó, a nagy for-

ma, a nagy stílus után áhítozó m�vész? „� a rendszer nélküli fi lozófus, a rím 

nélküli költ�, a magányos társasági ember, a címer nélküli arisztokrata, kalan-

dokba nem bocsátkozó bohém. […] A misztikus gondolkodás intuitív gondol-

kodás, ami annyit jelent, hogy rá kell jönnünk a dolgokban rejl� géniuszra, fel 

kell ismernünk a bennük rejl� zenét, hagyni kell a gondolatok szabad szárnya-

lását, tehát géniuszként, m�vészként kell gondolkodni. A m�vészek a misztikus 

élet dialektikusai, a misztikusok pedig a gondolkodás m�vészei, az igazi sza-

badgondolkodók. A m�vész az alkotásával teremti meg az élet bels� ritmusát, 

a misztikus gondolkodásával teszi ugyanezt. […] Az, hogy az ember költ�ként 

lép az életbe és lángcsóvákat színes viráges�ként hullatja a dolgokra, vagy 

éppenséggel platonikusként életét a lángok dics�ítésének szenteli, kinek-ki-

nek a saját géniuszán múlik. A géniusz senkinek nem tartozik felel�sséggel, 

a géniusz mer� szerencse. Az embereknek csak azt kell megválaszolniuk, hogy 

m�vészek-e, és hogy géniuszuk fénye hogyan törik meg az élet anyagán. Ez a 

fénytörés, akár fény a prizmán, alkotásaikon, vagy éppen gondolataikon csil-

lan meg. Utóbbi esetben a gondolat m�vészeir�l beszélünk.” Mint említettem, 

ez a jellemzés akár önjellemzés is lehetne, és egyben válasz is arra kérdésre, 

hogy valójában minek tekinthet� Kassner (és persze Hamvas is): fi lozófusnak, 

költ�nek, írónak, esszéírónak?

A platonikus vagy kritikus a kassneri szóhasználatban valójában esszéírót 

jelent. Az esszé tehát Kassner értelmezésében egy új költ�i nyelv, új kifejezési 

forma, amely a fi lozofi kus ihletés� író-gondolkodó számára lehet�vé teszi, 

hogy a m�vészet és a fi lozófi a tárgyát egyaránt kifejezhesse megfelel� nyelvi 

eszközökkel, és így az egymást látszólag kizáró ellentéteket formába öntse, 

egységbe olvassza. Tehát a költ� és platonikus, vagyis az esszéíró a lét teljes-

ségét a forma tökélyén keresztül magába fogadó m�vész egy személyben.

Hamvasnál, aki szintén az esszét választotta a számára legmegfelel�bb 

kifejezési formának, ezt olvashatjuk: „Költ�nek lenni könnyebb és talán ezért 

költ�, még jó költ� is, aránylag sok van. Jó prózát írni nehezebb. Az igazi próza 

az, ami Valéry szerint semmi egyéb, mint a nyelvr�l magasabb fogalmat nyújta-

ni. Próza az, amit Herakleitosz ír: Minden Egy. Ezzel a mondattal kétezer-ötszáz 

év nem bírt, és újabb kétezer-ötszáz sem fog bírni. Próza annyi, mint mondat, 

k�be véshet� mondat. Nem gondolat, nem eszme, nem tétel. Magán a nyelven 

kívül nincs benne semmi, de a nyelv teljes egészében benne van. Vagy még 

inkább a nyelv teljes egészében itt nyílik meg, csak itt, sehol másutt.”

Mint említettem, Kassner második alkotói korszakában születnek meg a 

fi ziognómiai írások. Ezekben már a megismerés alanyáról olvashatunk elmél-

kedéseket, a talajvesztett modern egyénr�l, a magát személyiségnek gondoló 

pontszer� individuumról, illetve a megismerés tárgyáról, vagyis a valóság leg-

különböz�bb manifesztációiról. A modern nyugati ember számára az ismeret 

els�sorban lehet�séget jelent, a megismerés pedig olyasvalamit, ami a moz-

gásterét b�víti. Vagyis a megszerzett tudást a modern ember „profi tmaximalizá-

lásra”, érvényesülésre stb. használja, és ahogy haladunk el�re az id�ben, egyre 

inkább arra használja, s�t valósággal felszólítják, bátorítják, hogy tegyen így.

Ezt a magát modern személyiségnek tartó, kötelékeit�l megszabadulni 

vágyó egyént nevezi Kassner már a 20. század elején keletkezett írásaiban 
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indiszkrét embernek. (Az indiszkrét szónak itt nem feltétlenül ugyanaz a je-

lentéstartalma, mint amit általában értünk rajta, sokkal inkább az elmosódott 

karakter�, jellegtelen, kiüresedett, mindenfajta mérték nélküli modern embert 

jelenti.) Az emberi nagyság elemei cím� nagy hatású m�vében így fogalmaz 

Kassner:

„Az, hogy a modern ember minden ízében indiszkrét, korántsem jelenti 

azt, hogy ne rendelkezne kiváló képességekkel: jó szimattal, humorérzékkel, 

a beleérzés és ráhangolódás képességével, mi több, egy bizonyos fokú kép-

zel�er�vel, amib�l persze többnyire csak a ráhangolódásra futja, átváltozásra 

már nem. […] Ez az ember indiszkrét, mert képtelen befogadni magába a kéz-

zelfogható, tárgyi valóságot, amely épp azért hiányzik bel�le, mert nincs benne 

kell� odaadás. Soha nem fogja megérteni, hogy a világ csak annak nyílik meg, 

annak válik kézzelfogható valósággá, aki képes odaadni magát. […] A szemé-

lyiség egyáltalán nem azt a célt szolgálja, hogy az ember nagy és er�s legyen, 

más, mint a többi, hanem hogy ember és világ ne csak véletlenül legyenek 

összhangban egymással, ne csak véletlenszer� legyen az egybefonódásuk, 

hogy a mértéket egymásból merítsék, és kölcsönösen megtalálhatók legyenek 

egymásban. A  személyiség tehát nem pusztán önmagáért van, mintegy ön-

célként, hanem pontosan azért, hogy minden dolog hasznára legyen, és épp 

ebben rejlik különleges tisztasága és sajátos szerencséje.”

Miklóssy Endre Hamvas Béla a megismerésr�l c. írásában említi, hogy a 

modern, pontszer� individuum (Ich als Stichfl amme, mondja Kassner), a meg-

ismer� személy, a nyugati kultúrkörben megismer�ként tehát nem integráns 

része a világnak, hanem mintegy szembeáll vele, hogy róla tükörképet alkot-

hasson. Ismereteit szenzuálisan szerzi és a gondolkodás abszolút törvényeivel, 

annak segítségével rendezi. Ezzel b�víti tudatát, ami nem egyéb, mint a világ-

ban való eligazodásnak a legf�bb eszköze. Ezzel a megismerésképpel mind 

Kassner, mind Hamvas határozottan szembehelyezkedett. Az erre irányuló 

refl exió Hamvasnál, mint tudjuk, visszavezet a hagyomány megismerésképé-

hez, és Kassner is ebbe az irányba tette az els� lépéseket. Els� fi ziognómiai 

írásaiban � is, akárcsak Hamvas, a görög hagyományhoz nyúl vissza, de korán 

megismerkedik az óind szellemiséggel, a hinduizmussal és a buddhizmussal 

is. Mindketten úgy vélik, az ókor embere, az antik személyiség még közelebb 

állt az ember univerzális eszményéhez. Kassner ideálja az erkölcsi személy, 

aki tudatosan és felel�sséggel alkot és cselekszik. Ezért úgy gondolja, újra 

tisztázni kell a személy, a személyiség és ezzel együtt a mérték fogalmát. Ennél 

a fogalmi tisztázásnál vissza kell nyúlni a görögséghez. Az antik fi lozófi a egyik 

fontos vonása az önmagában elégséges személy, az „autarkhosz” tételezése. 

De Kassner nem elégszik meg a lelki szabadságban él�, az önmagában elég-

séges egyén ideáljának a felvázolásával, hanem a világ egészében a mértéken 

keresztül otthon lev�, beágyazódott embert tekinti ideálnak, aki maga is kerek 

egész. Szemben a modern emberrel, aki magányos, meghasonlott, a  világ-

ban és a világ dolgaiban önmagát keresi, aki meg akarja valósítani, s�t meg 

akarja haladni önmagát, az antik személyiség otthon van a világban. 1911-ben 

jelenik meg Az emberi nagyság elemei cím� nagyesszéje, ebben ezt olvashat-

juk: „Az antik embert a teljesség jellemzi és a cél szem el�tt tartásával, a tett 

révén igyekszik saját teljességét felmérni és meghatározni, ezért a legtöbb 
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sajátsággal rendelkez�, a  legkülönlegesebb ember természetszer�leg a leg-

nagyobb, � a legmagasabb célkit�zés, a  legmesszebbre mutató cél embere, 

a parancsoló, a törvényhozó, a király. […] Az antik személyiség jellemz�je te-

hát a teltség, mint ahogy az emberi test is telt, akárcsak a tenger, csordultig 

telt, akár a csillagok, az állatok, akár a virág. Ez a személyiség nem is annyira 

személyes, inkább – tulajdonképpeni értelemben – elemi. Ezért nem szakítható 

el a gyökereit�l, mert az Egészben gyökeredzik, és mindenütt, minden pon-

ton saját origójával érintkezik, rejtélyes rokonságban a tengerrel és a földdel, 

a virágokkal és a csillagokkal. Sorsa valójában saját bens�ségessége, és csak 

annyit jelent, csakis annyit, amennyit saját mértéke által jelent. Vagyis nem 

érzi szükségességét és nem is lehetséges számára, hogy meghaladja önma-

gát. Vajon a tenger, a csillagok, a virágok áhítoznak-e arra, hogy meghaladják 

önmagukat? �k az egészben léteznek, titkuk pedig meghatározottságukban 

rendeltetésükben rejlik.”

Azt látjuk tehát, hogy ez az ókori ideál még szoros egységben él az egész-

szel, léttel, a dolgokkal. Hamvas szerint a modern individuális én, ha gondol-

kodik, abban merül ki, hogy önmagát a dolgoktól elvonja, elválasztja, vagyis 

gondolkodásával absztrahál. Nála a megismerés tehát mint humanizálatlan 

absztrakció jelenik meg. A megismerés az univerzális, szellemi én dolga – véli. 

Ez az univerzális én része a világmindenségnek. Az � feladata megvalósítani 

azt, ami ebben a világban csak fogyatékosan érvényesül, az � feladata realizál-

ni, helyreállítani a lét rendjét. Az éberséggel, tehát a valósághoz való radikáli-

san más viszonyulással. Ez egy különleges, káprázattól mentes látást feltételez. 

Májá c. tanulmányában Hamvas így ír: „A  májá szanszkrit szó és varázslatot 

jelent. A metafi zika azt mondja, hogy ez az egész látható világ varázslat, májá, 

mert semmi, amit az ember érzékeivel tapasztal, nem valóság. Ha a lény éber, 

nem is káprázik el, csak ha alvajáró. Ezért az érzéki világ, amely valóságosnak 

látszik, nem egyéb, mint az alvajáró káprázata. […] A varázslat a legnagyobb; 

nála csak egy nagyobb van: a valóság. A tárgyak, a lények világa a legnagyobb; 

nála csak egy nagyobb van, mögötte a személy világa. A természet mögött az 

él� a teremt�, a mágikus szubjektum.”

Hamvas szerint tehát a valóság megismerésének feltétele, hogy az egyén, 

a személy kifejlessze magában a káprázatmentes látást. A teremt� szubjektum, 

a felébredt, éber lény, aki fogékony a misztikumra, képessé válik a lét rendjét 

helyreállítani. Ezt, más helyütt, szinte programszer�en, így fogalmazza meg: 

„Nem rendszereket kell alkotni, hanem az ébreszt�elemek folyamatos sorát 

biztosítani.” Miklóssy Endrének fentebb említett, a  hamvasi lét- és valóság-

értelmezést elemz� írásában olvashatjuk, hogy a világ nem objektíve adott 

megismerend�, hanem olyan, amilyenre a megismerés formálja. A  valóság 

tehát nem tárgyi módon adott, nem objektív – azaz odavetett –, hanem valami, 

ami megvalósul.

Kassner ugyanerr�l így vélekedik: „Csak ha az ember a dolgokat képze-

letében önmaga számára folyamatosan, újra meg újra megalkotja és ezáltal 

értelemmel és jelentéssel (léttel) telíti, akkor bontják ki az emberben lényük 

és létük teljes potenciálját. Nekünk, embereknek tisztában kell lennünk azzal, 

hogy a világot immár magunknak kell saját bens�nkb�l megalkotnunk és meg-

formálnunk, ha azt akarjuk, hogy a mienk, ugyanakkor jelenvaló legyen.
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Hamvas a Scientia Sacra c. nagyszabású m�vében a számot mint a való-

ság végs� törvényét vizsgálva megállapítja: „Az Egy – er�, amelynek hatása és 

megnyilatkozása van. Ez a hatás a Kett�. A kett� a központ nélküli szám, maga 

a divergencia, de egyúttal a döntés száma is, vagyis a cselekvés kulcsa. A há-

rom azért kulcsszám, mert tartalmazza a kettes dinamikájában rejl� mértéket, 

vagyis a centrumot: a  három a középpont körüli egység alapszáma. A  világ 

ezért egységes, mert mindazt, ami alkotja bels� er�feszítés tartja össze. Ez a 

három.” Miklóssy Endre szerint Hegel ebb�l a trinitárius egységlogikából alkot-

ta meg a maga dialektikus logikáját. Hegel fi lozófi ai rendszere tulajdonképpen 

a teológia egy formájaként, pontosabban történeti teológiaként értelmezhet�. 

Ehhez Fiorei Joachimnál (1135–1202) kell indíttatást keresni. Joachim a tör-

ténelmet mint három korszak egymásutánját értelmezi, amely a keresztény 

Szentháromságnak felel meg. Az Atya birodalma, amit az Ótestamentumban a 

törvény reprezentál; a Fiúé, amely az egyház által áll fenn, és a szellem biro-

dalma, amely el�ttünk áll.

Kassner A fi ziognómiai világkép cím� m�vének talán legjelent�sebb írá-

sában, a  Három Birodalomban (Die drei Reiche) fejti ki ezzel kapcsolatos 

nézeteit, mintegy saját fi ziognomikus megközelítés� válaszként Joachimra 

és Hegelre. A  tertium daturt Kassner számára azonban semmiképpen sem a 

Szentlélek, a Szentlélek birodalma jelenti, hanem maga az Ember, az embert 

egyedül kitüntet� imagináció, a  képzel�er� mint képmás voltunk lényege, 

a teremt� aktus organonja, az a feszít� er�, amely az Atya és a Fiú világa közt 

helyezkedik el teremt� középként.

Kassner ebben az írásában az ókor mágikus-mitikus térvilágát az identi-

tás világának vagy az Atya világának nevezi. Krisztus áldozathozatalával veszi 

kezdetét a történelmi tudat, az individualitás világa, vagy más szóval a Fiú 

világa. A  kereszténység azt jelenti, hogy a logosz primátusa átadja helyét a 

megtestesült ige primátusának. A világlélek helyébe a személyes lélek lép. Az 

ember többé nem minden dolog mértéke: az abszolút tér véges világa helyébe 

immár a dráma világa lép, egy dinamikus világ, az id� világa, amely telítve van 

a lét és gondolkodás, szellem és lélek, ember és m�ve, ember és szó közötti 

feszültséggel. Joggal állapítja meg Kassner, hogy a gondolat és a tett közötti 

ellentmondás jellegzetesen keresztény jelenség.

A  keresztény szabadság célja, és minden, ami ezzel összefügg, pl. az 

imagináció mint az átváltozás (megfordulás) tudati érzékszerve, ennek a lát-

szat és valóság, az esetleges/véletlenszer� és a lényegi/szükségszer� közötti 

szakadéknak az áthidalása, az egység helyreállítása. Kassner ugyanis a Fiú 

eljövetelét mint a képzel�er� minden mértéket felülmúló fokozását értelmezi, 

amely azáltal, hogy a látó és látvány eggyé válnak, saját mértékévé lesz. Ahogy 

Kassner egy másik írásában megfogalmazza: „…amíg mi keresünk, � járja út-

ját, s el�rehaladva lépte alatt út születik, és ez az út az � mértéke.”

A megfordulás a keresztény mérték fogalmának a forrása, eredete pedig az 

autentikus rácsodálkozásban, ámulatban van (=Thaumazein). A  fi ziognómiai 

látás szinoptikus látást igényel, a  forma és tartalom együtt látását feltételezi. 

A látó és alak vagy forma eggyé válását, ami túlmutat az egyes dolgok puszta 

megjelenési formáján, az imagináció átformáló erejével. Aki látni akar, véli 

Kassner, annak áldozatot kell hoznia, hogy láthasson, meg kell tanulnia le-
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mondani, hogy egy új er�térbe kerülhessen, ahol végbemehet a megfordulás 

aktusa (ez hasonló lelki min�séget jelent, mint a keleti meditációs gyakorlat-

ból is ismert kiüresedés), ami lehet�vé teszi az átváltozást: metamorphosist, 

transfi guratiót, átlendülést egy más alakzatba, az abszolút másba, ami ezáltal 

sajátunkká válik. A fordulat kett�s min�séget hordoz magában: megfordulást 

és megfordítást�/�visszájára fordítást.

Hadas Emese irodalomtörténész a rilkei valóság- és létértelmezésr�l írt 

tanulmányában (in: Palimpszeszt, 1997/3.) kitér Rudolf Kassner fi ziognómiai 

szemléletére: „Rudolf Kassner fi ziognómiájának alapja az alak (Gestalt) fogal-

ma, amely a legmagasabb rend� létintenzitás megtestesülése. Az alak – Kass-

ner meghatározása szerint – nem más, mint az egymást kölcsönösen átható 

és egymással cserél�d� er�k közepe, centruma. A létezés az alakon keresztül 

ébred önmaga tudatára. De az alak létének a képzel�er� (Einbildungskraft) 

terére van szüksége: […] E fogalom (ti. a képzel�er�-imagináció fogalma: D. 

G.) olyan térképz� er�t takar, amely egyszerre foglalja magában a mozgás és 

állapot, az átváltozás és mértékbe foglalás, az emlékezés és id� kategóriáit… 

A dolog (Ding) képzeleti egésszé való átlendítését, átrendezését nevezi Kass-

ner átváltozásnak (Verwandlung) szoros összefüggésben az ún. feler�södéssel/

megemelkedéssel (Steigerung). Mert a dolgok csak az emberi tudatba való át-

emelkedésük révén szabadulhatnak ki kényszer� izoláltságukból, tölt�dhetnek 

fel jelentéssel és válhatnak él� létösszefüggések változataivá.”

Aki megtalálja a bels� mértéket, az egyúttal megismeri, megérti és ma gáé-

vá teszi a látott valóságot, egy teljesen új min�séget, létmin�séget hoz létre, 

mert az imagináció erejével behatol a dolgok lényegébe, centrumába.

Fordulat, megfordulás/megfordítás, átlendítés/átlendülés, mérték, áldozat, 

nagyság, imagináció közép: ezek lesznek Kassner kulcsfogalmai a második és 

harmadik alkotói korszakban. Ezeknek a fogalmaknak a segítségével alkotja 

meg a grandiózus és a 20. században egyedülálló fi ziognómiai világképét, amit 

� egyetemes fi ziognómiának nevez. Amint fentebb láttuk, Kassner kísérletet 

tesz arra, hogy a létez�, alakot öltött, teremtett világ minden manifesztációját, 

beleértve a szellemi, gondolati megnyilvánulásokat is, rendkívül szuggesztív 

hermeneutikai módszerrel ragadja meg. Az elvont, absztrakt dolgoknak nála 

ugyanúgy arcuk van, mint az embereknek, állatoknak, növényeknek, köveknek. 

De a fent vázolt gondolati metódus ismeretében láthatjuk, hogy ez semmi eset-

re sem tévesztend� össze valamiféle panteizmussal.

Paradox módon azt is mondhatjuk, hogy ez az új fi ziognómia magával a 

fi ziognómiával fordul szembe, legalábbis a hagyományos arisztotelészi, illetve 

Lavater által m�velt statikus fi ziognómiával, amelyet Georg Christoph Lichten-

berg (1742–1799) ironikusan így jellemzett: fi ziognómiát tanítani annyi, mint 

homokszemeket számlálni. Ez a megfogalmazás rokon a kassneri szemlélet-

tel. Kassner fi ziognómiájában nincs semmi tudomány – ami nála lényeges: az 

értelmez�, ábrázoló, szemlél�, látó szubjektum és az értelmezend�, vagyis 

látott jelenség imagináció általi egysége, egyesülése a mindig mozgásban lév� 

arcban (tehát alakban, alakzatban, formában), továbbá annak ily módon való 

megragadása. Ennek a mozgásívnek a megjelenítéséhez egy leny�göz� költ�i, 

képi nyelvet használ, sajátos fogalmakkal. Ezt a különös hermeneutikai mód-

szert épp azért nehéz a tudomány kategorizáló keretei közé szorítani, mivel 
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a kassneri nyelvezet egy újfajta világlátás-létértelmezés szintetizáló kifejezési 

formája: benne az értelem, a szem és a szív egyszerre szólal meg (vö. József 

Attila: Rejtelmek, ill. Ars Poetica c. verseit). Kassnernál a kép és a fogalom ál-

landóan váltakozó súlypontozással jelenik meg, folyton cserélve a szerepeket.

Hamvas és Kassner hatalmas, ugyanakkor nem kell�képpen megbecsült 

életm�ve, munkássága – sok más mellett – heroikus kísérlet a metafi zika, 

transzcendencia újraalkotására a Hagyományból (ennek, persze, semmi köze 

a ma divatos „new age”-hez). Legmélyebb szándékuk arra irányult, hogy visz-

szaadják az embernek azt a rangot, ami megilleti, hiszen Képmás mivoltából 

evidens módon következik.

Szüleivel 1930-ban


