
Boda László

EMBERI BOLDOGSÁG

A megújuló keresztény valóságszemlelet feladatának érzi hogy felülvizs
gálja emberi létünk alapkérdéseit. közöttük a boldogság problémáját is. Olyan
témáról van itt szó, amelynek szüntelen visszhangja támad az emberi sorssal
foglalkozó megnyilatkozásokban. Az elmúlt néhány esztendő is arról tanús
koclik, hogy több emlékezetes konferencia tűzte párbeszéd-térnául a boldog
ságot. Olvashattunk a genfi, salzburgi, luxembourgi találkozásokról. (Az utób
bi előadásait a Vigilia 1965 szepternberí száma ismertette.) Az ott fölvetett
gondolatok igen termékenyek, érdemes azonban kísérletet tennünk arra, hogy
a boldogság problémáját úgy vegyük szemügyre. mint a keresztény gondol
kozás megújulásának jellemző példáját. A ma keresztény bölcselője és teoló
gusa ugyanis ebben a vonatkozásban sem éri be a végső kérdések távlatával.

Mindannyian megegyezünk abban, hogy személyiségünk egész lendületé
vel a boldogságet keressük, azt tekintjük életünk céljának. De míben áll ez
II boldogság? Bölcseletileg aligha lehetne Boethiusnál tömörebben meghatá
rozni: "Status omnium bonorum aggregatione perfectus." Kissé kötetlen for
dításban így hangzanék ez: a boldogság a személyiség minden értékét birtokba
vevő és ezzel beteljesülése örömét átélő lélek áltapota. Ez a meghatározás a
fogalom lényegét ragadja meg. Van benne valami a klasszikus szobrok eszmét
tükröző vonásaiból. Valahogy azonban hiányzik belőle az alakulás szempontja.
a földi valóságok, a konkrét emberi egzisztencia életközelsége. Van benne va
larni örök és végleges, de nem mutatja meg a kibontakozás küzdelmét. Emiatt
azután tökéletességében is már-már idegennek érezzük, mert <l ma ernbere
nem elégszik meg a végeredménnyel, kívánesi magára a folyamatra is, és a
létet feszültségekkel telített alakulásában éli át. Igaz, hogy ennek ellenére sem
merül el a pillanatban: keresi létének végső értelmét és ezt meg is találja a
"boldogság" egyetemes válaszában, Annyira egyetemes ez, hogy Szent Agoston
például ugyanazt feleli életünk miértjére, mint a divatos dalok rövidéletű szö
vegei. Abban, hogya boldogság az emberi élet végső értelme, míndannnvian
egyetértünk.

Vörösmarty mesejátékából, a Csongor és Tündéből emlékezetes a sík me
zőben fu tó hármas út. A rejtvényt jelképezi, amely a boldogságat kereső em
bert egzisztenciájanak talán leglényegesebb döntése elé állítja: melyik út ve
zet a boldogsághoz? M1g a közös válasz mintegy harmonikus egyetértésbe tö
mörítette az emberi véleményeket, a "hogyan" és "merre" kérdése egyszerre
megbontja ezt a rendet, és feszültségeket támasztva szembeállítja egymással
a nézeteket, Egy fiatal lány azon a címen veszi el feleségtől a férjet. gyerme
kektől az apát, mert - mint mondja - boldog akar lenni. Erre hivatkozik
minden idők tékozló fiúja, amikor elhagyja az apai házat, hogy megszaba
dúlva az idősek bölcsességétől. egészen maga intézze a sorsát. Boldog akar
lenni az is, aki ösztönei gátlástalan kiélésére rendezi be életét, és az is, aki
lemond természetes vágyainak jogáról, hogy olyan testetlen dolgokkal foglal
kozzék, mint az igazság. Boldogságuk keresésére hivatkoznak a jók is, meg
a rosszak, az ösztön is, meg a szellem, az önzés éppúgy, mint a közösség felé
megnyíló, a másokért élni tudó önzetlenség.

Amilyen könnyed egyszerűséggel adjuk meg tehát a boldogságban létünk
értelmét; olyan ijesztő bonyolultsággal lép elénk a probléma, ha meg is akar
Juk szerezni. A neves termész-utudós, Robert Mayer szavaival el lehet mon
dani: a cél megvan. csak el kell jutni hozzá. S az eltévelyedés lehetőségeí úgy
szólván megszámlálhatatlanok. Ezt tanúsítja a történelmi tapasztalat, ezt tük
röZJik évezredek irodalmi emlékei.
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Utal. és tévutak

Oka ennek nyilván az, hogy az emberi lélek rnélyében ősvágyak gyöke
reznek, amelyek egyben nagy kísértések is. Gátlástalan kielégítésük nem a
boldogsághoz vezet, hanem egyének és közösségek tragédiáit hozza magával.
E vagyak már régóta szimbolikus jelentessel bíró hármas szám keretében
Jelentkeznek. A Szentírásban "a tesi kívánsága, a szemek kívánsága és az
élet kevélysége" néven szerepelnek. Dante Isteni színjátékában három raga
dozó képében jelennek meg: a "párdúc" (kéjvágy), az "oroszlán" (hatalmi erő

szak) és a "nőstényfarkas" (kapzsiság). Vörösmarty a "kincs, hír, gyönyör"
szavakkal fejezi ki ugyanezt a gondolatot. A modern mélylélektan, bár diffe
renciáltabb szemlélettel, szintén három ősi vágy mozgató szerepét hangsúlyoz
za az emberiség életében. Freud a kéjősztönre (libidó) építi mélypszichológiá
ját, Adler a hatalmi ösztönt vizsgálja, Szondy - más ösztönökkel együtt - a
birtoklásra törekvést elemzi.

Az ősi megfigyeléseket tudományos szándékkal feldolgozó mélylélektan
közhelyes ismeretében természetesnek találnók azt a következtetést, hogy az
ember boldogsága egyet jelent e vágyak kielégítésével, .Jciélésével". Am ko
rántsem ez a helyzet, mert az ember természete alapvetöen kettős. Az ember
nemcsak ösztön-lény, hanem a szellemi értékekre is be van tájolva. Vágyódik
a:::: igaz, a jó, CL szép és a szent értéktípusainak személyi birtoklására, lelkiis
merete révén pedig magasabb törvény hordozója. Mindez a lényegéhez tar
tozik, mint legsajátosabb emberi tulajdonsága. Ez a magyarázata annak, hogy
az emberi személyiség éppúgy összeomolhat lelkiismerete elfojtásával, mint
ösztönei elfojtásával. Maga a mélylélektan is oda következtet, hogy az em
berben élő ősi vágyak és a szellemi igények feszültségének egyetlen megol
dása a "szublimáció", vagyis a vágyak .,átszellemesitése", a nyers emberi ter
mészet .Jiumanízálása" a kultúra jegyében. Az ösztönvilágnak alkalmazkod
nia kell a szellemhez. Aláhúzzuk azonban: alkalmazkodás. nem pedig merő

elfojtás és megtagadás, mert ez is lelki ferdülésbe sodor. Példa rá Savonarola,
Fouché, Tolsztoj. Olykor a templomi szószékeket is megkísérti az egyoldalú,
negatívumokban kimerülő ítélkezés, pedig az erény talárjába öltözött, túlzott
elfogultságok sohasem számíthatnak tartós sikerre, legfeljebb múló hangulati
hatást váltanak ki. A szenvedélyek ügyében nem lehet bíró a szenvedély.

Az anyagi javak jelképe s egyben elfogadott értékmérője a pénz. Ezért
lett tárgya a pénz annak a gátlástalan birtoklási vágynak. amelyet annyiszor
megörökített az irodalom. Innen a folyton visszatérő és a fantáziát foglalkoz
tató témák, mint "főnyeremény", a szerencsejátékban szerzett "nagy nyere
ség", a "megtalált kincs" vagy a "váratlan örökség". A könnyebb fajsúlyú iro
dalom megelégszik e vágyak olcsó, irreális és többnyire felelőtlen kielégítésé
vel. Ezt nevezi a mélypszíchológía "vágykompenzálásnak az olvasásban". Az
igényes írásokban - mint például Balzac regényeiben - viszont a nagy anya
gi javak csak eszközei a jellemábrázolásnak.

De boldogít-e a pénz? A tréfálkozó cinizmus válasza: "A pénz nem bol
dogít, ha nincs belőle bőven." Lehet, hogy a közvélemény kaján visszhangja
ez. Mindenesetre bizonyos, hogy a pénz nem boldogít önmagában, hiszen nyil
vánvaló az eszköz jellege. Ha önmagában boldogítana, gazdag emberek nem
kerülnének az öngyilkosok listájára. Pénzért sok minden kapható, de nem
minden. Toulouse-Lautrec, a tragikus sorsú nagy festő életrajzában talán a
legdrámaibb motívum az a sikertelen erőfeszítés, hogy megvásárolja a bol
dogságot, A pénztelenség kétségtelenül nyomasztó teher, de az anyagi jólét
sem feltétlenül melegágya a boldogságnak. Utóbbi környezetből kerülnek ki az
unalomba és csörnörbe hulló, a szellemi értékek iránt érdektelen egzisztenciák,
amelyek hálás témái a mai irodalomnak és filmművészetnek. A készen kapott,
rnunkától és emberi küzdelemtől sterilizált, kényelmes életkeret. a biztos. sőt

esetleg fényűző anyagi bázis szembetűnően negatív eredményei így válnak
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korunk egyik figyelmeztető nevelési problémájává. Úgy tűnik, a boldogság
csak akkor emberi, ha valamiképpen megküzdöttünk érte. A belső értékeket
ki nem bontakoztató, ugyanakkor az anyagi javakban bővelkedő ember olyan,
mint a silány festmény a drága keretben.

A tárgyilagos gondolkodó a jelen társadalom viszonyai között nem kár
hoztatja a pénzt, ám annál inkább int a pénz felhasználásával járó emberi és
közösségi fe;.elősségre. Végtére a pénz ma létfenntartásunk tényezője, amivel
okosan és rendeltetésének megfelelőerr bánni nem is olyan egyszerű. A pénz
nem valami sötét és gonosz erő, vagy ha mégis ennek mutatkozik, akkor az
embert kell rnőgötte keresnünk. A pénz feladata az, hogy szolgáljon, nem pe
dig, hogy uralkodjék a személyiségen, S ha ebben az értelemben használjuk,
akkor nem megrontója lesz, hanem előmozdítója lehet a szernélyí értékeken
nyugvó emberi boldogságnak.

Az emberi lélek másik ősi hajlamának az önérvényesítés ösztönét, a nagy
ravágyást tekinthetjük, amelynek egyik kiemelkedő tárgya a hírnév. Ez sem
önmagában rossz. Akkor válik rosszá, ha az ember öncélúnak tekinti, a lelki
ismeret elhallgattatásával és az erkölcsi törvények rovására törekszik azt el
érni. Egészen durva megnyilatkozása, amikor némelyek rabolni, gyújtogatni
képesek, pusztán azért, hogy nevük és arcképük az újságokba kerüljön, vagyis
a romantikus "hős" pózába meaekülnek a "szürkeség" elől. Mérsékeltebb for
mában a kihívó öltözködés, viselkedés, a kiszínezett vagy kitalált "történetek"
nyújtanak lehetőséget e vágy kiélésére főleg a fiatal évek átmeneti idősza

kában.
A külsőségek túlértékelése azonban nem hiányzik a felnőttek világából

sem. Az ember külsőség-imádatábólélnek minden idők szélhámosai ("a gróf",
"a kapitány", "a professzor", "a doktor"). Ebből rendezik parádéjukat a ha
zugságban fogant, rövid életű illúziók, hogy aztán helyet adjanak a tartós ki
ábrándulásnak. Hollywood, a filmváros, arról is közismert. hogy a sikeres
karrierek csekély száma mellett sokkal több lakója esett az irreálissá nőtt ér
vényesülési vágy áldozatául, Hány boldognak ígérkező házasság nem jöhet
létre a nagyzási hóbort esztelen igényességei miatt, és mennyi megy tönkre
azért, mert a személy jellembeli fogyatékosságait esküvő előtt sikerült elrej
teni .az elegáns ruha, a jó megjelenés vagy egy simán gördülő autó karesszé
riája mögé. Emberi sorsunk egyik legfájdalmasabb jelensége, hogya belső ér
ték annyiszor szemned vereséget a tetszetős külsőséggel szemben. Igaz, a té
vedés előbb-utóbb kiderül, mégis általában már későn ahhoz, hogy jóvá ]P
hessen tenni.

Van azonban termékeny nagyravágyás is, s ennek köszönhető. hogy az
emberi kultúra annyi kiválósága alkotott kiemelkedőt és maradandót. Az ilyen
érték, amely "személyi tulajdon", méltán érdemli ki az elismerést, a hírnevet,
ami mind együttvéve boldogság forrása is lehet. Az erkölcs korlátait ledöntő

vagy látszatokba menekülő nagyravágyás viszont legfeljebb rnúló ösztönkié
Iésig jut, mert hiányzanak mögötte az igazi belső értékek.

A test gyönyörei talán a legáltalánosabb kísértést jelentik a boldogságet
kereső ember számára. A vagyon és a hírnév lehetőséger ehhez képest korlá
tozottak; ha esélyük megvan. akkor is időt, fáradságot és kockázatot igényel
nek. A test élvezeteinek megvan a maguk rendeltetése, a gyönyör is életér
téket jelent. Megfelelő keretbe iktatva az igazi életöröm forrásává válik. A
kultúra sok szépségének ihletője a művészetben is.

Altalában a házasság az a forma, amelyben a nemi ösztön kivirágzik és
gyümölcsöt hoz, s ezzel a személyes boldogság tényezője lesz. A személyi ta
lálkozás emelkedett szövetsége nélikül azonban a házasság is az 'ösztönkielé
gülés színvonalára süllyed, ahelyett, hogy a beteljesülést szolgálná. Maga a
házasság kerete, a "dologi érték" ugyanis nem pótolhatja a "személyi értéket",
elsősorban az egymás javát kereső szeretetet,
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Ha a nemi ösztön teljesen függetleníti magát humanizált kereteitől. aik
kor önző és erőszakos zsarnokká nő, ami a személviség teljes lealacsonyodá
sát, belső szolgaságát eredményezheti, ahogyan Losey filmje, A szolga, ábrá
zolja. A testi élvezet öncélú hajszolása - mint Kecskés Pál professzor mondja
- "az életerők elsorvadásához, kiéléséhez vezet, kifejlődés helyett eltékozolja
az ember jobbra hivatott erőit, képességeit". Mivel idegrendszere elfásul, az
ilyen ember folyvást fokozott fiziológiai ingereket keres, lelki igényei pedig
betöltetlenek maradnak. Nem ritkán természetellenesre forduló nemi vonzó
dás és testi-lelki betegségek járnak nyomában, sőt, végső kétségbeesésben ön
gyilkosság. Boldogság helyett a személyíség züllése következik be. Az az em
ber, akinek "csak a teste" van már, magán hordozza tulajdon életének sír
feliratát.

Személyi értékek belső élménye

Számunkra, keresztény hivők számára elsősorban a humanizált ösztön
világ, illetve a személyi értékek szempontja az irányadó. Emellett kell kitarta
nunk egy olyan korban is, amelynek embere - Heideggerrel szólva - "sza
badjára engedi magát", könnyen rábízta sorsát az ösztönök sodrára és az ér
zékek nehézségi erejére. Már Carrel rámutatott arra, hogy a modern ember
az élvezetekre állítja be magát. A bevezetőben emlitett nemzetközi találkozó
kon is többször elhangzott hasonló megállapítás. A modern technika nyújtotta
kényelem és az erkölcsi elvektől ritkán befolyásolt kereskedelmi lelemény a
"boldogítás" valóságos "iparát" teremtette meg, amely szabott árak mellett
biztosítja sok világvárosban a legkülönfélébb vágyak üzletszerű kielégítését.
Mindezzel szemben a keresztény etika, noha méltányolja a külső értékekre
irányuló törekvéseket is, kötelességének érzi, hogy a hangsúlyt a "dologi ér
tékekről" a "személyi értékekre" helyezze át, és tanúságot tegyen az ember
belső értékei mellett.

A boldogság lényege szerint letki ébmény. Az emberi személyiség kibon
takozásával mélyül el. Ez pedig egyértelmű a belső értékekben való gyarapo
dással. .Ilyen belső értékek: ft bölcsesség, a tudás, a jellem, az erkölcsi ernelke
dettség, a hit, a hivatástudat, az alkotókészség és élménygazdagság, a szeretet,
a belső nyugalom. Érdemes megfigyelni, hogy az érett emberség milyen rokon
vonásokat mutat az érett alkotásokJkal. Személyi kibontakozása során az em
ber is tisztul, elmélyül, egyszerűbb, de tartalomban gazdagabb lesz, szelle
milltebb is, és egyben szabadabb a külsőségektől, akár az érett művek,

A keresztény hivő ennélfogva a maga belső értékeinek kibontakoztatása
útján a tökéletes élet irányában .keresí a boI dogságot, Vannak, akik ezt a tö
rekvést irreálisnak vagy csak kevesek számára megvalósíthatónak tart jálc De
ha a technika valamennyi eszközének tökéletesítése a célunk, miért lenne ez
irreális törekvés épp az embernél? Igaz, nem lehet mindenki nagy tudós, ne
ves művész vagy kiemelkedő jellem, de adva van a lehetőség, hogy a legegy
szerűbb ember is hivatását betöltő, jóakaratú és becsületes legyen, aki szeretni
tud és akit szeretnek, aki a maga szerény életkeretei közőtt is bizonyságot tud
tenni az ember küldetéséről, Végeredményben a boldogság így is megfogal
mazható: a válaszutak kísértései'" megedzett, küzdelemben kivívott, a nyers
ösztönösségből fölemelkedett és személyi értékekre váltott emberség belső él
ménye.

Felmerül itt az a kérdés is, vajon a boldogság fő útvonala egzísztenciánk
határain belül marad-e, vagy túlmegy a határokon a transzcendens felé? Nap
jainik egzisztencialista tájékozódású keresztény gondolkodói sokat emlegetik
az emberi személy megnyíltságát a teljességre. ("Nem elég", "többre vagyok
rendelve".) Jaspers szerínt is ,,amennyiben emberek vagyunk, sosem vagyunk
elégségesek önmagunk számára". A marxista bölcselet a közösségi létre való
utalást észleli ebben. A keresztény létértelmezés azonban meglátja benne a



teológiai vonatkozású transzcendenciát is. Az ember számára létezni ("Sum")
annyi, mint közösségben létezni ("Cum-sum"), de egyúttal - emeli ki Gab
1'iel Marcel - annyi, mint fölfelé létezni ("Sursum").

A mai keresztény gondolkodás szerint - főleg Teilhard de Chardin nyo
mán - rejtett motívumokon is keresztülragyog az ember transzcendens irá
nyú szellemi rendeltetésének számos jele. Mindaz, akiben él az igazság igénye,
aki másokért áldozatra képes, akiben a szerétet. a hűség, a jövőbe vetett hit
eleven; mindazt, aki egy tiszta szándékú eszmére ráteszi életét, kiemelkedik az
ösztönök C'S érzékek kötöttségeiből. egész személyiségével "transzcendál", túl
megy egzisztenciánk határain. Értelmez-ésünk szerint Isten Jelé halad, még ön
tudatlanul vagy tiltakozva is. Mert sokan vannak úgy Istennel, mint az egy
szeri játékos a válogatottsággal. Ez is, ha kérdezték, csak rázta a fejét, nem
hitt benne, csak edzett, keményen és szorgalmasan. "Csak" azt tette, amit
tennie kellett, de azt becsülettel. S egyszer csak ott volt a válogatott keretben,
úgy, hogy maga sem akarta elhinni ...

Az ember önmaga fölé rendelt lény. Földi boldogsága nem pont, hanem
kérdőjel. Túlmutat önmagán, mert innenső boldogsága sohasem zavartalan 
magán viseli a szenvedés stigmáit -, és mert sohasem jut el a teljességig. "Ön
tudatunk mindíg úton van" - mondja Jaspers. Létünk miértjét magunkkal
visszük a halálba, .éppúgy, mint a szeretett lényektől való elszakadás gyógyu
latIan sebeit. Az ember - bármilyen hatalmas feladatot teljesített is életé
ben - befejezetlenül várja végső sorsát: a keresztény hit szerint a "túisó
part" hajnalát, a pesszimista egzisztencializmus szerínt a "semmi" végleges
éjszakáját. .

A keresztény Iétszemlelet előtt lsten a kezdet és a vég. Ű a lét és' az érté
kek teljessége, aki egyedül képes betölteni a szellemi voltánál fogva "végte
lenre nyílt", a "mindent akaró" ember transzcendensre irányuló személyes
vágyát: a teljes és végleges boldogságot.

•

KECSKP;S KÁLMÁN

Három vers

NÉGYSOROS

l.ángolásom pilléreit halomba döntöm
s naptalan szemeimbe rejtem
rgy marék MINDEN a földön
felveszem é3 elejtem

TÚL

Tál a lemeztelenftett fehéren
sivatag repedezik a számon
derekam alá simul a semmi keményen
MegigazHom az álmom

FltLELEM

Repedt oos-pikkely a homlokom
l~esnek arcomról a fények
salétrom-szörnyek a falako.
visszaTÖhőg6 t'Üköricépek
FÉLEK


