
Az élet értelmére
vonatkozó kérdés
I.

Két évtizeddel ezelőtt, 1991-ben publikáltam egy kis könyvecskét
Az élet értelméről címmel.1 Azt próbáltam némileg körüljárni benne,
hogy a 19–20. század némely nagy gondolkodója számára hogyan
jelent meg e kérdés, milyen válaszokat kaphatunk tőlük, s ezek
közül ma mi hasznosítható. A bevezetőben eltöprengtem azon, mit
is jelent maga a kérdés. Az élet értelméről elmélkedni úgy, hogy el-
kerüljük a szépelgő banalitásokat, a szentimentális érzelgősséget,
az épületes vagy kenetteljes frázisokat, aligha könnyű dolog, írtam.
Válaszadási kísérleteink tartalmazhatnak igazságokat — az élet
célja, mondhatjuk Madáchcsal vagy akár Vörösmartyval, a küzdés
maga —, ám fennáll a veszély, hogy mondandónk szentenciasze-
rűen hat, átütőerő híján.

Az élet értelmére vonatkozó kérdés közelebbi szemügyrevételkor
ama kérdések közé tartozik, melyekkel közvetlenül szembenézni túl
nagy feladatnak tűnik. Valahogy úgy vagyunk vele, mint Robert
Musil a „szellem” szóval: hogy mi a „hűség szelleme”, a „férfias szel-
lem”, azt többé kevésbé tudni véljük; de ha a „szellem” szó csak úgy
mezítelenül áll önmagában, rögvest elbizonytalanodunk.2 Esetünk-
ben Musil azt mondhatná: arra még valamelyes bizonyossággal kísé-
relhetünk meg válaszolni, ennek vagy annak mi az értelme az életben
— de magának az életnek? S nem feledhetjük filozófus kortársának s
több szempontból szellemi rokonának, Ludwig Wittgensteinnek a
megjegyzését sem. „Az élet problémájának megoldását”, írta Witt -
gen stein, „az ember ezen probléma eltűnéséből veszi észre.” „Vajon
nem ez-e az oka annak”, hangzik elgondolkodtató kérdése, „hogy
azok az emberek, akiknek a számára az élet értelme hosszas kétely
után világossá lett, nem tudták azután megmondani, miben is áll ez
az értelem?”3 Nem arról van ilyenformán szó, hogy ne lehetne az élet
értelmére vonatkozó kérdést megoldani — bizonyára igen sokan meg
is oldották már —, hanem arról, mennyire lehet a megoldást racioná-
lisan közvetíteni, közölni. Lehet-e és mennyiben az élet értelméről va-
lamit is mondani — s ha igen, milyen nyelven —, ha egyszer Witt gen -
stein csöppet sem ok nélkül vélhette: az összes tudományos kérdés
megválaszolása után életproblémáinkat még csak nem is érintettük?4

A kis könyv gondolati barangolásának egyik vezető szempontja az
volt, hogy az egyes ember számára milyen mértékben adatott meg
valamilyen általánost megvalósítani, milyen a viszony aközött, ahogy
az egyesben, az egyesért élünk — egyedi, ha úgy tetszik evilági, véges
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dolgokért evilági, véges dolgok közepette, nemkülönben önmagun -
kért mint véges individuumokért más véges individuumok közepette
—, s aközött, ahogy az általánosban, az általánosért — valami egye-
sen túlmenőért — élünk.

Kierkegaard ebben a tekintetben figyelemre méltó álláspontot kép-
viselt. Ha az egyessel foglalkozni annyi, mint az általánostól elfor-
dulni, akkor az általánoshoz való odafordulás annyi, mint az egyes-
től való elfordulás. Ezt a magatartást Kierkegaard a misztikusról adott
leírással szemléltette. A misztikus számára, írta, „az egész világ ha-
lott, ő beleszeretett az Istenbe”.5 A misztikusnak, aki „a magányos
életet választja”, az a vágya, hogy „belopódzkodhasson Istenbe” —
miáltal nem menthető fel „egyfajta tolakodás alól az Istenhez való
viszonyában”. „Ki tagadná azt”, kérdi Kierkegaard, „hogy egy em-
bernek teljes lelkéből és minden gondolatával szeretnie kell Istent,
sőt (...) hogy ez maga az üdvösség? Ám ebből egyáltalán nem kö-
vetkezik az” — fűzi hozzá —, „hogy a misztikusnak meg kell vet-
nie a létezést, a valóságot (...).” A misztikus hajlamos lehet azt állí-
tani, hogy „a végesség bűn”, s „a valóság akadály”. „Ezért ha
megkérdeznénk tőle, hogy mi az élet értelme, akkor talán így válaszolna:
az (...), hogy megismerjük Istent, hogy beleszeressünk.” Csakhogy,
veti ellen Kierke gaard, „ez nem válasz a kérdésre, mert itt az élet ér-
telme mint mozzanat s nem pedig mint szukcesszió van értelmezve”.
Az élet értelme a misztikus attitűdben a maga pontszerűségében je-
lenik meg. A misztikus így elvileg nem tud felelni arra a kérdésre,
mi az időbeliség jelentősége az emberi életben, hiszen nem tud mi-
hez kezdeni vele. Márpedig, írja Kier ke gaard, „éppen az jelenti a vé-
ges szellem nagyságát, hogy neki az időbeliség jutott osztályrészül”.6

Kis könyvem gondolati barangolása kettős tanulsághoz vezetett.
Egyrészt ahhoz, hogy a megfelelő, helyes élethez nincs szükség ab-
szolút tudásra. Amiatt, hogy tudásunk korlátolt, a tudomány összes
törvényét nem ismerjük, s így nem tudjuk az anyagot kedvünk sze-
rint alakítani, vagy hogy a világegész titkaiba nincs belátásunk, s jö-
vendő sorsunk számunkra ismeretlen — nem kell elcsüggednünk.
E tudatlanság a kockázattól nem mentes egész emberi életet teszi le-
hetővé, s kölcsönöz neki szabadságot, egyszeriséget és méltóságot.

A másik tanulság az volt, hogy az egyes kedvéért ne feledkez-
zünk meg az általánosról. Az általánost feledve az egyesbe zuhanva
élni — kétségbeesés, az ember szintje alá süllyedés; az általánosra
függesztett szemmel az egyesen átgázolni, az általánost az egyesbe,
egy egyesbe helyezni — fanatizmus, az emberi korlátokon való ön-
hitt túllépés. A feladat a kettő közti csöppet sem könnyű egyensúlyt
megtalálni — melyre azért nincs általános recept, mert ez az egyen-
súly egyáltalán nem a tudás tárgya (amennyiben pedig az, úgy e
tudás hézagos), továbbá azért sem, mert a gyakorlati élet konkrét-
ságában kell mindenkor megvalósítani.

5Soren Kierkegaard:
Vagy-vagy. (Ford. Dani
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Budapest 1978, 873. sk.
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6Uo. 882. skk.
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II.

Kanadai kollégám, a kiváló hermeneutika-kutató és Gadamer-bio-
gráfus Jean Grondin 2003-ban francia, 2006-ban német nyelven pub-
likált egy kis könyvet ugyanezzel a címmel.7 Mindkét könyv — az
övé és az enyém — joggal viseli ugyanazt a címet, miközben alig
van bennük valami közös. Más filozófiatörténeti szerzőkkel, más
„hősökkel” foglalkoznak, más gondolati utat járnak be, más gondo-
lati ívet írnak le. Grondin könyve fölöttébb hasznos, gondolatéb-
resztő munka, mindenkinek ajánlhatom. Mindabban, amit etikáról,
vallásról ír, sok megszívlelendő dolog rejlik (egyik utolsó könyve
egy több nyelven megjelenő vallásfilozófia). Megérdemelné, hogy
hosszabban írjak róla, de itt nincs erre mód. Két gondolatkört sze-
retnék csupán kiemelni belőle.

Egyrészt Grondin utánajár annak, hogy maga a kérdés mint kér-
dés mikor és hogyan vetődött fel — hiába, filozófusok már csak ilye-
nek, a válaszok előtt magára a kérdésre irányítják figyelmüket —,
más szóval, hogy az élet értelmére vonatkozó kérdés mikor merült
fel értelmes kérdésként egyáltalán. Az értelemre vonatkozó kérdés
ugyanis nem mindig ebben a formában, s nem ilyen drámaian te-
vődött fel. A klasszikus filozófia nem a dolgok „értelméről”, sokkal
inkább „céljáról” beszélt — minden dolog „végéről”, „végcéljáról”.
Ez a ma már számunkra szokatlannak tűnő beszédmód Arisztote -
lész re és Platónra nyúlik vissza, akik a legfőbb jóról beszélnek. Ami -
re a görögök gondolnak, az, ami felé a dolgok törekednek, így az
ember a boldogságra törekszik, úgy, ahogy a szem a látásra. Az élet
értelmének fogalma viszonylag későn merült fel, ez pedig azt elő-
feltételezi, hogy ez az értelem nem nyilvánvaló immár. Korábban
aligha merülhetett fel, mivel az emberi élet önmagától a kozmosz-
nak és a céloknak ama rendjébe illeszkedett, melybe illeszkednie kel-
lett.8 A késői újkorban az értelem fogalma kínálkozott arra, hogy az
esendővé vált célfogalom helyébe lépjen.

A filozófiatörténeti kutatás mai állása szerint valószínűleg Friedrich
Nietzsche (1844–1900) volt az első, aki „az élet értelme” kifejezést hasz-
nálta. Egy 1875-ben született töredék ben Nietzsche azt írta, csak há-
rom egzisztenciaformában marad az ember individuum: mint filozó-
fus, mint szent és mint művész. Tudósként, filológusként, a görög
partikulákról szóló tannak mi köze lehetne is „az élet értelméhez”? Az
élet értelmének fogalmát Nietzsche láthatóan az individuum erős fel-
fogásával kapcsolta össze: az életnek egy olyan individuum számára
van értelme, aki saját életét képes maga alakítani, akinek ilyenformán
azután „értelmes” az élete, mivelhogy „értelmet adott neki”. Az „erős
individuum” azonban az újkor terméke, ahogy az „önalakítás”, „ön-
megvalósítás” gondolata is csak az újabb idők produktuma. Descartes-
tól kezdve (aki szerint a világ puszta res extensa) minden értelem a szub-
jektumtól ered, a szubjektum az egyetlen olyan lény, amely értelmet
képes megérteni és értelmet képes adni egy olyan univerzumnak, mely

7Jean Grondin: Du sens
de la vie. Essai philo -

sophique. Montréal,
Bellarmin, collection

«L’essentiel», 2003. Uő.:
Vom Sinn des Lebens.

Göttingen: Vandenhoeck
& Ruprecht, 2006.
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spanyol és flamand

nyelven is.

8Ugyanebbe az irányba
mutatnak a fiatal Lukács
György meggondolásai,

lásd A heidelbergi művé-
szetfilozófia és esztétika.
A regény elmélete. (Ford.
Tandori Dezső.) Magvető,

Budapest, 1975, 494.: a
görögségben „nincs még

bensőség, hiszen Odakint
sem létezik”; a lélek „sose

gondol arra, hogy keres-
nie kell önmagát”, „nem

ismer önmagában szaka-
dékot”; a görög csak vála-
szokat ismer, kérdéseket
nem”. 496.: „Egynemű vi-

lág ez”, „a lélek még a
világban áll”. „S ha azon a
körön túl, amelyet a jelen-

levő értelem csillagképei
az átélhető és megformá-
landó kozmosz köré von-
nak, érezhetők is fenye-
gető és érthetetlen erők,

az értelem jelenlétét még-
sem képesek visszaszorí-

tani; megsemmisíthetik
az életet, de soha össze
nem kuszálhatják a létet”
(Kiemelések F. M. I.).  Az
újkorban ezzel szemben
„Kant csillagos égboltja
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nélküle ennek híján volna. Ebbe a paradox szituációba taszít minket
a modern tudomány: megteremti az élet értelmére vonatkozó kérdést,
s ugyanazzal a lélegzettel mindenfajta választ lehetetlenné látszik ten-
ni — manapság senki sem álmodik már arról, hogy az emberi szub-
jektum volna az értelemadás abszolút ura, ennek ellenére egy a vilá-
got átható értelem evidenciája, úgy tűnik, elveszett.

Grondin kiemeli s hangsúlyossá teszi azt, ami az én munkámban
csak kimondatlanul, hallgatólagosan van jelen a háttérben — a kérdés
eredetét. Az élet értelmére kérdezni annyi, mint az emberi élet értel-
mét firtatni: az emberét, vagyis az egyénét. A „Mi dolgunk a világon?”
kérdés hasonlóképpen ezt látszik sugallni: mi dolgunk, nekünk em-
bereknek, azaz nekünk egyes embereknek, indivuduumoknak a vilá-
gon. A kérdés nem arra irányul, mi az emberiség életének az értelme,
mi az emberiség dolga a világon (bár erre is rá lehet kérdezni), hanem
arra, mi az egyéni élet értelme, mi az egyén dolga a világban. Ez a
kérdés pedig korhoz kötött. Ha az egyes ember oda jut, hogy feltegye
a kérdést élete értelmére — ennek feltétele az, hogy életének értelme
megszűnt immár magától értetődő lenni. Mégis, ha egyszer a kérdés
mint kérdés feltevődött, nem lehet immár kitérni előle — mit tehe-
tünk ebben a helyzetben?

Rossz végéről fognánk meg a dolgot, írja Grondin (s ez volna a má-
sik kérdéskör, amit érintenék), ha elsietve azt hinnénk, életünknek min-
denekelőtt is értelmet kell adnunk — nekünk kell értelmet adnunk
—, mintha az élet ezen értelemadás előtt nem rendelkeznék semmi-
féle értelemmel. Az élet értelmét illető kérdés talán rosszul van felté-
ve mindaddig, amíg arra kérdezünk rá, milyen értelmet kell nekünk adni
neki. Az értelmet ugyanis nem annyira kigondoljuk vagy megalapoz-
zuk, mint inkább újra felfedezzük és elfogadjuk. Az értelem feltör
— mint forrásból a víz. Ennek közegében élünk, ehhez kötődünk. Kö-
tődés nélkül senki sem él, bármennyire szeretné alkalmasint tagadni
is: már mindig is kötődünk másokhoz, magunkhoz, eszmékhez, va-
lamiféle jóhoz, amely életünknek értelmet kölcsönöz. A kötés, kötődés
fogalma a „religio”-hoz, a valláshoz vezet át — különösképpen ma azon-
ban elháríthatatlannak tűnik a kérdés: vajon nem az emberiség letűnt
korszakáról van szó? A vallástól teljesen emancipált emberiség eszméje
csak kétszáz éve létezik, írja Grondin, ezen emancipációval párhuza-
mosan pedig különféle valláspótlékok léptek a helyébe, a kérdés azon-
ban feltehető: vajon a vallás tényleg teher és iga? Akik ezt állították,
végül is csak egy másik vallást állítottak a helyébe.9

Grondin tézise így hangzik: nincs élet reménység nélkül. Ha azt
mondom: „várlak ma este 8-ra”, ez annyit tesz: „remélem, hogy el-
jössz” — az élet számára immanens, magát feledésbe burkoló re-
ménység második természetünkké vált. Az emberi életnek egy olyan
értelemmel kell megelégednie, mely sohasem fordítható át bizonyos-
ságba, mégis képes arra, hogy belőlünk jobb embereket faragjon. Az
embernek a jót kell tennie — s jól tennie azt, amit tennie kell.10 Úgy kell
élni, mintha az élet megítélés előtt állna. Az életnek több értelme van

immáron a tiszta megis-
merés sötét éjszakájában

ragyog, és nincs magá-
nyos vándor — mert az új
világban embernek lenni

annyit tesz: magányosnak
lenni —, akinek megvilá-

gítaná az ösvényt” (499.),
„az egység széthullott,
nem létezik többé a lét

spontán teljessége” (500.).

9Jean Grondin: Vom Sinn
des Lebens, i. m. 102. sk.

Ezt hangsúlyozza
Grondin azóta megjelent

vallásfilozófiai
könyvében is.

10Az erkölcsi tudás, az
arisztotelészi phronészisz,

írja Gadamer, olyan
tudás, „mely úgyszólván

nem érzéki látás. Mert ha
látnunk is kell egy

szituáción, hogy mit kíván
tőlünk, ez a látás nem azt
jelenti, hogy a szituációban
láthatót mint olyat észlel-

jük, hanem azt jelenti,
hogy megtanuljuk

cselekvésszituációként
látni, s így annak a

fényében látni, ami helyes.”
(Hans-Georg Gadamer:

Igazság és módszer.
Ford. Bonyhai Gábor.

Kossuth, Budapest,
1984, 227.)
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akkor, ha reményben éljük le — egy jövendő ítélet reményében —,
s az értelmes élet az, amely az értelmes élet reménységéhez kötődik.

A kanti kérdés, „Mit szabad remélnem?”, ily módon abba a kér-
désbe fordul át: „szabad-e nem remélnem?” Mihelyst a jó megszólít
bennünket, a „miért”-re vonatkozó kérdés túl későn érkezik: a jó az,
ami életünket értelemmel tölti fel11 — hangzik Grondin könyvének
egyik tanulsága.

„Mi dolgunk
a világon?”
Költőóriásunk válasza tökéletes: „Küzdeni erőnk szerint a leg ne -
mes bekért.” Vörösmarty is említi versében a bölcsek és a költők
műveit. Régen a költők és a filozófusok versengtek, melyikük a böl-
csesség igazi birtokosa és képviselője. Beláthatjuk, mindkét szel-
lem, de rajtuk kívül is minden nemes lelkű ember megpillanthatja
az ember rendeltetését.

A filozófus ezt a józan ész fényénél igyekszik megvilágítani. A kér-
dés a filozófus számára otthonos, ha tisztában van hivatásával. Ta-
nulmányai és elmélkedései során sorra megismerkedik azokkal a kér-
désekkel, amelyek a legfontosabbak az ember életében. Ügyelni kell
azonban arra, hogy a megismert nagy eszmék ne váljanak formálissá,
ezeket ne kész válaszokként kezeljük, hanem ezeknek a segítségével
rátaláljunk a magunk életére és saját szemléletünkre, ahogy a nagy fi-
lozófusoknál, különösen a görög bölcseknél és a keresztény gondol-
kodóknál látjuk. Az eszméket átélni és személyessé fordítani, illetve
az elveket az életünkből kibontani — ez a nagy feladat. Ez azért is
nehéz, mert amikor a nagy témák terítékre kerülnek, óhatatlanul
eszünkbe jut egy sereg nagyszerű gondolkodó a maga nevezetes ta-
nításával, bölcs intelmével, s hajlamosak vagyunk ezeket egyszerűen
leltárba venni és hangoztatni, mialatt életünk talán érintetlen marad
ezektől. Mégis azt hiszem, ha helyesen ápoljuk a bölcsességet, a nemes
és igaz eszmék beleépülhetnek életünkbe és felfogásunkba.

A filozófus a világra és az emberre tekint. Igyekszik megérteni a vi-
lágot és az embert, majd szeretné megtalálni az ember helyét a világ-
ban, végül szeretné megérezni, hogy felfogásából milyen helyes tett kö-
vetkezik. Más szóval sejtésem szerint a bölcsesség akkor közelít, amikor
belátjuk a világ menetét, megértjük az ember természetét, kimondjuk
és megtesszük, amit kell, és nem mondjuk ki és nem tesszük meg, amit
nem szabad. Ugyanerről egy másik megközelítésben azt mondanám,
az ember dolga, hogy igazságot és mértéket találjon. Még jobban le-
egyszerűsítve, az ember feladata az, hogy helyesen szeressen.

11Jean Grondin: Vom Sinn
des Lebens, i. m. 125.
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