
HANKISS ELEMÉR: 
A NINCSBŐL A VAN FELÉ
Gondolatok az élet értelméről

Nehéz dolog egy olyan korban könyvet írni az
élet értelméről, amikor e szókapcsolat már ön-
magában furcsa reakciókat vált ki. Egyik római
professzorom úgy fogalmazott, hogy az „élet ér-
telméről” szóló prédikációk elöregedtek, a poszt-
modernben okafogyottá váltak. Ezt mintha alátá-
masztaná az a tény, hogy több elméleti tudós
pozitivista módon lecsupaszította az értelemre vo-
natkozó kérdést: mivel az életnek nincs empirikus
módon igazolható értelme, ezért az ezt firtató kér-
dést csakis szubjektív „magánügyként” lehet ke-
zelni, nincs rá értelmes és filozófiai értelemben
igaz válasz. Minden ember maga tudja, mikor,
mitől, miként jó neki, s ha van tudomány, ami az
értelemprobléma terén felléphet, az csakis a pszi-
chológia, a tudományos lélekgondozás lehet.

Már emiatt a szellemi korkép miatt érdeklő-
déssel vehetjük kezünkbe Hankiss Elemér leg újabb
könyvét, amelyben a szerző elbújik az általa ke-
lekótyának nevezett N.N. alteregója mögé. N.N.
egyfajta általános alany, amely egyszerre sze-
mélyes, a hankissi élettapasztalat hordozója,
mégis lehetővé teszi, hogy az író „bizonyos tá-
volságból is szemügyre vehesse az életet”. A kö-
tet N.N. száguldozása az életen át, keresve itt, ta-
lán találva ott, belekapva hol ilyen, hol olyan
gondolatok model lekbe, „…nem kell hát egészen
komolyan venni, amit gondol és mond”. A szer-
ző ennek megfelelően választja ki a hibridként jel-
lemzett műfajt: nem filozófiatörténeti szöveg-
gyűjtemény e kötet az élet értelmére vonatkozó
bölcseleti megnyilatkozásokból, hanem egy em-
ber életén, életeseményein keresztül a nagy böl-
cseleti értelemválaszok megmutatása, egziszten-
ciális keretben való elhelyezése.

A könyv fejezetei jól, frappánsan, olvasási él-
vezetet nyújtóan, mélységes emberi érzékeny-
séggel, szelíd humorral megírt elmélkedések.
Nem hosszúak és fárasztóak, éppen egy gondo-
latfutamnyiak. Ezen a téren Hankiss írói bravúrt
is végbevisz: önálló monográfiákban elemzett va-
lóságokat képes közérthetően, világosan, mégis
a lehető legteljesebben megfogalmazni. Egy he-
lyütt idézi Voltaire-t: „Lehet, hogy Isten olyan ko-
médiás, akinek a közönsége nem mer nevetni”.
Mi biztos nem leszünk így a könyv olvasása köz-
ben: N.N. utazásainak nagy drámájában számos
alkalommal elmosolyodunk a bölcsen nevettető
komédiáson. Ugyanakkor vannak pillanatok,
amikor egyszerűen csak leeresztjük a könyvet, s

pár pillanatig magunk elé révedünk: eszmélünk
és ráeszmélünk. Akár még meg is indulunk, az-
zal a jó értelemben vett megrendültséggel a szív-
 ben, amit az élet kivált az azt tudatosan megélni
akaró emberből, a születő filozófusból, aki kri tikus,
aki kérdez, de aki éppen ezért képes rácsodálkozni
is mindarra, ami belső odüsszeiájának egyes ál-
lomásain új módon tárul a szemei elé.

N.N. úgy indul meg a könyvben a maga útján,
ahogyan minden egyes élet: születik. Tojásból ki-
bújás, kölyökkutyák nekiiramodása után ott áll előt-
tünk a gyermek a család védettségében, a harmó-
niában, a királyfi- (vagy éppen Jézus Krisztus-)
öntudattal a szívében. N.N. belép a világba. Elke-
rülhetetlen ezután az ébredés, a miért? kérdések
sora, az elvesztett harmónia tapasztalata, ami a cso-
dálkozást döbbenetté formálja át, megmutatva, mit
is jelent a reménytelenség. Itt a Nincs, amiből el le-
het indulni a Van felé. Hankiss biztos kézzel, nagy
műveltséggel választja ki az írókat, költőket, ze-
neszerzőket, akik eleven módon mutatják meg a ki-
üresedettség, az értelmetlenség korunkba már be-
leégett érzését. N.N., a felnőtt korba az ’50-es, ’60-as
években belépő alany előtt két út körvonalazódott:
vagy védekezett az értelmetlenség tudata ellen (ez
a könnyebb út), vagy „vállalkozhatott a csaknem
lehetetlenre. Arra, hogy megpróbálja megkeresni, fel-
fedezni, a maga számára megfogalmazni élete, az em-
beri élet értelmét.”

A könnyebb út, a védekezési mechanizmusok
bemutatását egy Bertrand Russeltől vett idézet
kezdi meg: „A legtöbben inkább meghalnának,
mintsem gondolkodnának. Sokan meg is halnak.”
A védekezők, a rinocéroszok kikerülik a követ-
kezményekkel járó kérdezés, a konzekvens vé-
giggondolás rázós pályáját, s kidolgozzák a min-
dennapi stratégiákat: a vállrándítást, az önvakítást,
a zajt, a rinocérosz-létet követi a hatalom, gaz-
dagság, siker. Illúziók és védekezéssé alakított, ki-
csavart valós értékek sora következik, míg az út be-
letorkollik az elkerülhetetlenbe: a felejtésbe.

N.N., az élve gondolkodó, gondolkodva élő ezen
a ponton elveszíti a fonalat, s ebben a pillanatban
megindul a bolyongás. Odüsszeuszi utazása,
kalandjai megannyi szigetre elsodorják, amelyek
értelemőrzőknek, értelemadóknak tűnnek: ezek
között ott vannak a (szent) tárgyak, a város, a
templom, a színház, de a könyvtár, a könyvek is.
Az objektumok szigetei elviszik az utazót a szub-
jektumok által képviselt szigetekig: a dialógusig, a
mesterekig és prófétákig. Innen kicsi és hatalmas
ugrás az Isten felé vezető, aki mint végső és abszolút
értelemforrás jelenhet meg — N.N. a fellegekben jár,
a szó szoros és átvitt értelmében is. Hankiss ebben
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a fejezetben elgondolkodtató felsorolását nyújtja az
istenképeknek. Na persze nem a tisztán teológiai-
elvontaknak, hanem ezekkel együtt a megélteknek,
a nemcsak fejben, de szívben létezőknek is. Az alap-
vetően pozitív istenleképezések fokozatosan adják
át a terepet a kritikusaknak, végül az akár negatí-
vaknak is. Az Istennel való kapcsolat keretében ki-
csiben is lejátszódik N.N. nagy életfolyamata: a szü-
letés, az ébredés, a kritika fázisai e helyen is
kitapinthatóak. Ezen útszakasz zárása Az Istenen túli
Isten, egy elgondolkodtató intuíció a szavakon, ké-
peken, fogalmakon, a vallásban definiált Istenen túli
mélységes, igazi, létteljes Istenről.

A hankissi alterego ekkor átéli a „kozmikus” for-
dulatot, amely kontinensünk szellemtörténetében
is lejátszódott, amikor a filozófia és a kozmológia uni-
verzuma feltárult, és új távlatot adott az értelem-
kérdésnek, egészen az ember kozmikus szerepé-
nek a gondolatáig. Ez a fizikai dimenzió a biológiai
fordulatba vezet tovább, ahol az élet jelenik meg
mint az értelem forrása. Teremtés, evolúció, fejlődés,
tudat és univerzum — olyan szempontok ezek,
amelyek túl természettudományos jelentőségükön,
döntő hatással voltak és vannak az emberi élet ér-
telmére vonatkozó kérdésre. De épp az élet bio-
lógiai szemlélete szembesít a végső kérdéssel: tény-
leg jobbak, értékesebbek vagyunk, mint bármelyik
létforma? Kijelenthető-e bárminemű emberi több-
let-létértelem? A fordulatok sorában a civilizációs
a soron következő, ahol a különféle szimbolikus
szférákban (mágia, mítosz, transzcendencia, tör-
ténelem, tudomány), kulturális alakzatokban ke-
resi N.N. az élete értelmét.

Itt érünk el a nagy cezúrához, a sivatag ta-
pasztalatához. Hiszen az egymásba fonódó etapok
után N.N.-nek szembesülnie kell a civilizációk el-
fáradásával, a rombolás jelenségeivel s azokkal az
igen sötét, már-már profán apokaliptikákkal, ame-
lyek feltárják a lét rettenetét (Pascal). E fejezet vé-
gén idézi Cseh Tamás egy dalát a szerző, ahonnan
(a szöveget író Bereményi Géza javaslatára) a kö-
tet címe ered: megyek a nincsből a van felé.

Ezzel megérkezünk a kötet leghosszabb feje-
zetéhez, amely a Kiutak — Magatartások címet vi-
seli. Hisz pontosan erről van szó: az értelemkér-
désre adott válasz nagyon sokszor nem a reflektált
elméletben, hanem valamiféle szükségszerű em-
beri magatartásban ölt testet, amely kiemeli az
alanyt az értelmetlenség börtönéből. Ilyenek pél-
dául a bátorság (ideértve a fortitudo tartalmát is),
az autonómia, az életöröm, a világépítés és szo-
lidaritás, vagy éppenséggel a hit is, amely em-
berek milliárdjainak ad bizonyosságot, tájéko-
zódási pontot, rendező elvet. „Ki állíthatja azt
biztonsággal, hogy tévednek, illúziókban ringatják
magukat?” — teszi fel a kérdést Hankiss. Pascal
fogadás-elméletére emlékeztet megfontolása,

miszerint: „S még ha tévednek is, a vallásos hit
ember milliárdok számára tette az életet elvisel-
hetőbbé, gazdagabbá, szebbé (…). És ez akkor is
igaz, ha a vakhit időnként pusztító erővé, mér-
hetetlen szenvedések forrásává vált az emberi tör-
ténelem során.” A magatartásformák között
megtaláljuk még a megismerés kalandját, a „já-
ték” világát, a kérdezést vagy harmóniát is.

A kötet végén N.N. raportra jelentkezik. Meg-
erősítést nyer az elején már rá alkalmazott jelző:
bizony, csapongó egy lélek ő. Kérdezni jobban sze-
ret, mint megkapni a választ, szereti a keresőket,
de tart a megtalálóktól, kedveli a titkokat, „a fil-
mek, regények végén a semmi országútján elinduló
emberi sorsokat”. Mi a válasz az értelemkérdésre?
Furcsamód a kettősség, az ambivalencia: „Elviselni
az életnek és a halálnak, az örömnek és a féle-
lemnek, az élet értelmének és értelmetlenségének,
az ikaroszi magasba szárnyalásnak és mélybe
zuhanásnak ezt a kettősségét: ez az egyik legne-
hezebb feladata az embernek.” Tudatosul bennünk
a Nincs, s valahogy odafordulunk a Van felé, hogy
keressük azt. Eközben „a Lét és a Nemlét isme-
retlen szakadéka felett táncolunk”, „ez a kettő
együtt és egyszerre határozza meg életünket”.

Mindazonáltal mindvégig vagyunk. N.N. min-
den egyes pillanatban volt, kérdezett, keresett,
ahogy Hankiss Elemér is, aki végül nem követ-
te a megborzongató példát: elkészült kéziratát
nem dobta a tűzbe. Van a könyv is, amelynek a
végére értünk. A Nincs vesz körül minket, de ada-
tik nekünk néhány évtized, amikor elidegenít-
hetetlenül a Van erőterében állunk. Minden kér-
désünk, az értelemre vonatkozó is bír egy
vékonyka, könnyen elszakadó gyökérrel, amely
a Vanba köti őt, s onnan nyeri számára a vizet, a
táplálékot, amely által fel tud nőni az előtte álló
utazáshoz. Remélem, Hankiss Elemér nem ha-
ragszik meg rám, hogy ismertetésem végén a sa-
ját értelemválaszom egy elemét kötöm ide: terem-
tettségem, vagyis a Nincs (az ex nihilo) és a Van
(Isten) közötti feszültségben állásom titka tárult
fel előttem teljesebben e könyv olvasása közben.
Hisz élni nekem ennyi: már kilépve a Nincsből,
még nem belépve az igazi Vanba, keresem az igaz-
ságot, amely revelatus et absconditus.

Hankiss Elemér könyve gondolkodásra késztet.
Filozófia, a szó legteljesebb értelmében: mint sze-
retés és keresés, mint úton levés, mint „életböl-
cselet”. Pontosan ezért szól mindannyiunkhoz
hittől, világnézettől függetlenül. Az ember hang-
ja, aki emberként akarja megélni életét. Ezért hát
minden ember a maga személyességében s szemé -
lyek közöttiségében olvashatja, N.N.-ben olykor ta-
lán saját magát is felismerve. (Osiris, Buda pest, 2012)
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