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Hankiss Elemér, Az emberi kaland 

Nekrológ helyett 

Többször tanácsolták nekem életem nehéz időszakaiban, hogy fogjam fel kalandnak azt, ami 
történik velem. Hankiss Elemér is bölcsen kalandnak tekintette tudósként és közéleti 
szereplőként elviselt megpróbáltatásait. Az emberi kaland című könyvében az emberiség 
történetéről osztja meg velünk gondolatait; az emberi kultúra kalandos változásáról, és a 
változásban a maradandóságról. 

Hankiss Elemér úgy tekint az emberiségre, mint egy idegen világba csöppent közösségre, 
melynek minden törekvése arra irányul, hogy számára élhetővé tegye a fenyegető környezetet. 
Ez az igyekezet nem csak a föld és eszközök megmunkálását, házak építését, egyszóval a 
fizikai világ átalakítását jelenti, hanem a kultúra szóval jellemezhető szimbolikus formák 
kialakítását. 

„… az ember nem tud élni anélkül, hogy ne fejezze ki magát [szimbólumokban]. A 
különböző kifejezésformák [vagyis a különböző szimbolikus formák] új szférát 
képeznek… Az emberi kultúra egésze leírható úgy, mint az ember folyamatos 
önfelszabadításának folyamata. A nyelv, a művészet, a vallás, a tudomány 
különböző fázisai ennek a folyamatnak. Az ember mindezekben egy új hatalmat 
fedez és mutat föl – azt a hatalmat, hogy képes felépíteni saját világát, egy 
«eszményi» világot.”1 

„Aligha lehet kétséges az – írja Hankiss –, hogy a szimbolikus védőszférák léte élet és halál 
kérdése az emberi közösségek számára. Ha ezek a szimbolikus szférák megsérülnek, súlyos 
spirituális és társadalmi válság alakulhat ki.”2 E bevezető után a szerző néhány példát ad 
ezekre a krízisekre. A könyvben nem említi korunk példáját, melyet sokan a Gutenberg-
galaxisról a Zuckerberg-galaxisra való áttérésnek neveznek – szerintem igazságtalanul, mert 
az internetet nem Zuckerberg alkotta meg, és még csak nem is a leghasznosabb oldalát hozta 
létre az internetnek. Egy HVG-beli interjúban3 beszél erről a válságról Hankiss Elemér. „Nem 
könnyű ez az átnyergelés. [Gutenberg-galaxisról a Zuckerberg-galaxisra] – mondja az 
interjúban –De hogy egy másik ilyen problémát említsek: sok áldással és bajjal jár az is, amit 
a világ „számszerűsödésének” szokás nevezni. Ma ugyanis lassan már mindent számszerű 
képletekkel és statisztikákkal írunk le. Kollégáim többsége kvantitatív szociológiával 
foglalkozik, ami fontos és dicséretes, de azt is jó tudni, hogy a számok hálóján átfolyik, 
átcsurog az „életvilág” nagy része. A számok egyelőre nem tudják megragadni az élet 
mindennapi gazdagságát, színeit, érzéseit, titkait.” Ezzel teljesen egyet értek, de feltétlenül 
meg kell jegyeznem, hogy a matematika, és a reáltudományok szerves – ha nem az egyik 
legfontosabb – részei annak, amit Hankiss Elemér szimbolikus védőszférának nevez. Ezen 
ismeretek hiánya fájón érezhető még az olyan hatalmas humán műveltséggel rendelkező 
embernél is, mint Hankiss Elemér. E kis kritikai megjegyzés nem jelenti azt, hogy ne 
olvasnám nagy élvezettel a szerző műveit, a címben idézettet egyenesen letehetetlennek 

                                                           
1 Hankiss Elemér kiemelése Ernst Cassirer német filozófustól. Hankiss Elemér, Az emberi kaland, Helikon, 
2014, 76-77. oldal 
2 H. E. id. mű, 87. oldal 
3 http://hvg.hu/kultura/20140818_mintha_ujra_egy_zatony_fele_sodrodnank 
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tartom. Mindössze a matematika iránt érzett elfogultságomat, és hiányérzetemet próbáltam 
kifejezni. És szerintem túl pesszimista az alábbi meglátása a szerzőnek: 

„Nem zárhatjuk ki annak lehetőségét, hogy ki vetve szimbólumhálóinkat a 
valóságra, valami ténylegesen belekerült a hálónkba. Arra utalok ezzel az esetlen 
metaforával, hogy miközben építettük, konstruáltuk szimbólumrendszereinket, 
szimbólumstruktúráinkat, esetleg a valóságos világ tényleges 
összefüggésrendszereinek, struktúráinak egy-egy mozzanatára is rábukkantunk. 
Ahogy korábban a matematikával kapcsolatban mondtuk, lehet, hogy 
szimbólumrendszereink nem pusztán "találmányok", kitalációk, hanem: 
felfedezések.4 Felfedezései valaminek – összefüggésnek, struktúrának, törvénynek 
–, amely ténylegesen létezik "ott kint", függetlenül" gondolatainktól, fikcióinktól, 
konstruktumainktól.”5 

Véleményem szerint nem csak nem zárhatjuk ki, hanem épp ellenkezőleg; minden 
meglátásunk – legyenek azok mítoszok, vagy tudományos hipotézisek – a valóságban 
gyökerezik. Eltérő valósághűséggel, különböző valószínűséggel, de minden 
szimbólumrendszerünk a világunkat modellezi. Épp a matematika az, ami segít ennek a 
látásmódnak az elérésére, arra, hogy kitalációinkban sokkal inkább a felfedezést lássuk, és ne 
a találmányt. 

                                                           
4 Gondoljunk arra, hogy a jelenlegi tudásunk végső határait ostromló matematikai, fizikai és kozmológiai 
elméletek is többnyire csak hipotézisek, nem föltétlen bizonyulnak majd minden viszonylatban igaznak. 
Törvényszerűen és logikailag természetesen összehasonlíthatatlanul jobban megalapozottak, mint a mítoszok, de 
ami ismeretelméleti státusukat illeti, van valami rokonság köztük és a látomások mítoszok között. 
5 H. E. id. mű, 409-410. oldal 


