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A boldogság olyan alapvető emberi tapasztalat, mely éppen roppant
értelemgazdagsága miatt állandóan fogalmi tisztázásra szorul. Erre há-
rom okból is feltétlenül szükség van. Először is, maga a boldogság ter-
mészetes módon reflexióra késztet bennünket, vagyis ahhoz, hogy ki-
teljesedjék, s valóban azzá váljék, ami, teljesen tudatába kell kerülnünk,
hogy micsoda, honnan ered, s mire hív meg bennünket. Másodszor —
amint ezt Arisztotelész is helyesen látta —, minden ember boldogságra
törekszik.1 A boldogság bölcseleti tisztázásával tehát közelebb kerül-
hetünk embervoltunk lényegéhez, mely nemcsak e törekvésben, ha-
nem magában a boldog-létben mutatkozik meg a maga teljességében.
Harmadszor, s éppen ebből következően, minden kultúra számára alap-
vető szükséglet a boldogság mibenlétének rendszeres bölcseleti kifej-
tése, hiszen kultúrán egyebek mellett olyan átfogó értelemösszefüggést
értünk, mely az emberi élet minden részletére kiterjedően megkü-
lönbözteti a helyes, vagyis az emberi természet kiteljesedéséhez vezető
törekvéseket a helytelenektől, s egyúttal utakat kínál a teljes és értékes
emberi élet megvalósításához.

Mindebből leszűrhetjük, hogy a bölcselet és boldogság között nem
csupán esetleges, hanem mindkét jelenség lényegét átható viszony
áll fenn,2 mi több, egyik sem áll fenn a másik nélkül. A kölcsönös vi-
szony két oldalát így jellemezhetjük: amennyiben a filozófia képte-
len érdemi felvilágosítást adni a boldogság természetéről, méltatlanná
válik hivatásához; olyan felszínes okoskodássá silányul, mely elsiklik
min den ember konkrét életének központi kérdése felett. Másfelől,
a bölcselet nem lehet puszta külsődleges eszköz a boldogság lényegi
termé szetének feltárásához; magának a bölcselkedésnek is valami-
képpen boldoggá kell tennie, máskülönben a filozófia kívül esne alap-
vető embe ri törekvéseinek körén.3 Minél boldogabb valaki, annál job-
ban igényli e különös létállapot megértését, s másfelől, minél jobban
megragadja, miben rejlik tulajdonképpeni boldogsága, annál haté-
konyabb a boldog ság keresésében, és annál tudatosabban s mélyebben
képes azt megélni.

Amint ezt a dolgozat címe mutatja, nem akármilyen, hanem a ‘spi-
rituális boldogság’ bölcseleti megragadására vállalkozunk. Érdemes
tehát egy következő lépésben a lelkiség, a lelki élet és a filozófia kap-
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csolatát is górcső alá venni. Itt is a fentiekhez hasonló szoros ösz-
szefonódást észlelhetünk.

A lelki életnek elemi része a bölcselkedés, a filozófiai igazságok
keresése és közlése. Mindazon igazságok, melyek a lélekben intuí-
ció, vagyis belátás révén feltárulnak, ahhoz, hogy valóban teljes for-
májukban, s mélységükben feltérképezhessük őket, rendszeres és
dialogikus bölcseleti munkára hívnak. Ez utóbbi egyes fázisaiban más-
más feladatokkal kell szembenéznünk attól kezdve, hogy a belátást
hű nyelvi formába öntjük, azon keresztül, hogy megvizsgáljuk, mi-
lyen igazságot képvisel a hagyomány viszonylatában, egészen az élet-
világbeli konkrét tanúságtétel4 mikéntjének meghatározásáig.

Másodszor, a filozófia nemcsak része a lelki életnek, hanem egye-
nesen az a tudomány, mely a lélek mint olyan természetének feltá-
rására hivatott. A filozófia e tekintetben kétségtelenül elmélyültebb
s átfogóbb feladatra vállalkozik, mint a pszichológia, mely a lelki fo-
lyamatokat, azok összhatását, sajátos viszonyaikat vizsgálja. A filozófia
ugyanis a lélek egészét mint olyat tárja fel, méghozzá nemcsak ön-
magában, s egészlegességében, hanem mindahhoz való viszonyában,
ami tőle különbözik, vagyis ami nem-lélek. A filozófia ennyiben a me-
tafizikai s antropológiai kutatást is magában foglalja, olyan megala-
pozó vizsgálódás tehát, amely a pszichológiát is magába foglalja.
A filozófiai, s különösen a vallásbölcseleti alapvetés min denekelőtt
azonban egyfelől előkészíti, másfelől összegzi a lélek erede tére vo-
natkozó teológiai, vagyis a vallási valóságra irányuló elemzéseket.

Harmadszor, a bölcselkedés már mindig is egyfajta lélekgondo-
zás.5 A filozófiai munka, legyen bár kutatás, tanítás, írás vagy elmél -
kedés, a dolgok igazságának odaadó szemléleteként a lélek legfőbb
javát szolgálja, már csak azért is, mivel e legfőbb jó tisztázásra szo-
rul, hogy mind teljesebb elismerést nyerjen. A valódi bölcselet, mi-
közben kétségtelenül az igazság feltárásának és elismerésének igé-
nye hatja át, aligha csupán a biztos tudás megszerzésére törekszik.
A bölcseleti ismeretet a filozófus még csak nem is pusztán birtokolni,
vagy felhasználni, alkalmazni akarja, hanem megélni.6 Az igazság át-
élése, érvényre juttatása, tehát tanúsítása7 éppannyira a filozófia ele-
mi funkciója, mint a modernitás óta egyoldalúan hangsúlyozott igaz -
ságkeresés, a szüntelen kutakodás, melynek sokszor már ideje sem
marad a tűnődésre.8

Minthogy a filozófia alapvetően lélekgondozás,9 lelki gondozássá is vál-
hat. ‘Lelki gondozás’-on itt a másik szeretetteljes filozófiai vezetését ér-
tem. A vezetés ténye még nem feltétlenül eredményez kiegyensúlyo-
zatlan kapcsolatot, amennyiben a vezető tudatában marad, hogy maga
is vezetett. Egy hatalmi viszony esetleges torzulásait orvosolhatja egy
szeretetviszony kettős asszimetriája. A vezetettség itt ugyanis minde-
nekelőtt két dolgot jelent. Először is, a filozófus maga az igazság szol-
gálatára szegődik. Másodszor a másik személy, még ha vezetett is, min-
dig teljes és kimeríthetetlenül értelem-gazdag, autonóm valóságként
jelenik meg a ‘mester’ számára. A vezető minden lépését tanítványá-
hoz kell igazítania, aki nélkül nem tárulna fel számára az az önmagán
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túli transzcendens valóságdimenzió, amelyben folytonos dialógusban
egyesülve útitársakként kell eligazodniuk.

A filozófia tehát nemcsak a saját lelkünk, vagyis önmagunk személyes
javát keresi, hanem mindenekelőtt magának a léleknek, s ezért a sze-
mélynek mint olyannak a javát is.10 Éppen ezért valamilyen elemi kö-
zösségi dimenzió már a keresés fázisában is jellemzi a filozófiát.

Amikor most a boldogságra összpontosítunk, először is annak leg-
közelebbi s legáltalánosabb formájából, vagyis nyelvi megjelenéséből
indulunk ki. Nem bocsátkoznék etimológiai fejtegetésekbe,11 csupán
azt emelem ki, hogy minden nyelv másképpen s mást ragad meg,
és tesz közszemlére a boldogság emberi alaptapasztalatából. Ennek
részeként különösen érdekes az, ahogyan elkülöníti egymástól a va-
lódi boldogságot a hozzá csupán hasonló, vagy vele egyenesen szem-
benálló (ellentétes és ellenkező) formáktól.

Induljunk ki a magyar nyelv gazdagságából szemügyre véve boldogság
és boldogulás különbségét. A boldogulás igéből képzett főnév, vagyis
a személy tevékenységét emeli ki. Aki boldogul, az maga keresi a bol-
dogságát, mindenekelőtt azáltal, hogy megoldást keres problémái-
 ra, gondjaira. A boldogulás elsődlegesen tehát nem lélekállapot, ha-
nem olyan, akár életformává tehető cselekvési stratégia, amelynek
keretében az illető szándékainak megvalósítását — noha egy ellen-
séges, problematikus környezetben kifejtett erőfeszítések árán —
még is siker koronázza.

A boldogság azonban aligha azonosítható az ilyen értelemben vett
tevékenységgel. Figyelemreméltó módon a boldogság ugyanis ‘eltölt
bennünket’. Elfogadni s megélni a boldogságot, melyből részesülve
egész lényünk átalakul, olyan aktus, mely merőben különbözik attól,
hogy valaki kutatja a maga boldogságát, igyekezvén egyre jobban
boldogulni. Tisztázásra vár tehát a kérdés, milyen viszony áll fenn
a boldogság mint lélekállapot s a boldogulás mint ennek elérésére irá-
nyuló tevékenység között. Formálisan szemlélve a következőket ál-
lapíthatjuk meg: 1) A boldogság nem azonos a boldogulással. 2) A bol-
dogság ugyanakkor nem is független a boldogulástól. 3) Boldogulás
és boldogság viszonya nem egyszerű ok-okozati viszony.

Ez utóbbi azzal magyarázható, hogy a boldogság nem a külsődle-
ges jólét természetes velejárója,12 vagyis a jólét és a boldogság közé be-
ékelődik a helyzetünket értékelő ítélet szabadsága. A boldogság — anél-
kül, hogy pusztán szubjektív terminusnak tartanánk — mégis csak
magában foglal egy a személyes sorsunkra vonatkozó értékítéletet: sem-
miképpen sem puszta érzelem. Kétségtelen, hogy ez az értékítélet nem
teljesen független az illető személy külsődleges élethelyzetétől. E te-
kintetben azonban meglepő összefüggésekkel is találkozhatunk:
akadnak olyan nemes lelkű emberek, aki éppen a legnagyobb meg-
próbáltatások és a látszólag szomorú elhagyatottság idején fedezik fel
a valódi boldogságot. Ennek valóssága noha az időben, az emberi lét
temporalitásában mutatkozik meg, lényegét, vagyis forrását tekintve
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mégis érintetlenül hagyja az idő múlása. Bármilyen szubjektív legyen
is a boldogság konkrét ‘élménye’, az élményben feltáruló valóság,
vagy is az, ahonnan úgymond a boldogság eljön hozzánk, önmagában
teljesen intelligibilis és változatlan lényegiség, ősforrás, mely éppen ilyen
minőségében teremti meg a fenomenológiai s bölcseleti reflexió lehe-
tőségét. Mi több, maga a boldogság mint kiemelten világos adódás-
tapasztalat magában hordja a bölcselkedés elodázhatatlan igényét.

Boldogulás és boldogság különbsége és összefonódása legtisztáb-
ban a külső tevékenység és a szemlélődés viszonyát tekintve ragadható
meg. E gondolat értelmezéséhez röviden tisztáznunk kell a kulcsfo-
galmakat. Érdemes egyfelől megkülönböztetni egymástól az aktus és
a tevékenység fogalmát, másfelől fel kell mutatnunk a szemlélődés
és a diszkurzív gondolkodás eltérő természetét. Minthogy a boldogu-
lás egyértelműen tevékenység, azt hihetnők, az ettől világosan különböző
boldogság teljes passzivitást feltételez. A boldogság megélése ezzel szem-
ben számos érzelmi, intellektuális és spirituális aktust és értékválaszt
magában foglal. Ezek egyike, s a klasszikus filozófiai hagyomány sze-
rint a boldogság lényegéhez legszorosabban kötődő aktus a szemlélő-
désé. A szemlélődés a tudati tárgy olyan tevékeny felidézése, felvonul-
tatása a lélek belső szeme előtt, amelynek során az a maga teljességében
tárul fel (selbstoffenbaren) a tudat előtt. A szemlélődés tehát mindenek -
előtt abban különbözik a diszkurzív gondolkodástól, hogy nem egy
meghatározott szempontból tekint a tudati jelenségre, hanem annak
feltáruló valóságára válaszolva azt egészében befogadja, s mintegy el-
merül a jelenség önadott (self-given) egészleges értelmében. A szem-
lélődés tehát nem a pontról pontra előrehaladó, kérdésekre választ ke-
reső reflexió, hanem a receptivitás képessége.13 A befogadás itt egyfajta
figyelmes, s ezért aktív nyitottságot jelent, melyre többnyire éppen az
elmélkedés, a dolog értelmének, lényegi jegyeinek tudati felsorakoz-
tatásával során teszünk szert.

A fentiekben a boldogság megjelenését, a jelenség feltűnését vizsgáltuk.
Egy következő lépésben most megélésének módjára összpontosítunk.
Arra keresünk választ, milyen viszonyban áll a boldogság az öröm-
mel (joy-alegría), az élvezettel (pleasure-gozo) és a vidámsággal (cheer -
fulness), melyekkel éppoly gyakran összetévesztik, mint amilyen gyak-
 ran tévesen azt képzelik, semmi köze ezekhez.

Kezdjük azzal, hogy felelevenítjük e jelenségek különbségét. A pusz-
ta élvezet nem azonosítható teljesen a boldogsággal. Ezt két érvvel is
bizonyíthatjuk. Először is, az élvezetnek mindig konkrét intencioná-
lis tárgya van, amennyiben mindig valamit élvezünk. Érdemes kiemelni,
hogy az élvezet korántsem mechanikus ok-okozati összefüggésen ala-
pul, hanem számos készség és érzékenység kell az adott tárgy, illet-
ve annak sajátos élvezeti értékének felismeréséhez s befogadásához.
Addig tart az én önátadása nyomán kialakuló élvezet, amíg az adott
intencionális tárgy e tulajdonsága jelenvaló a tudat számára, s az erre
vonatkozó értékítélet érvényben marad. Amikor pedig teljesen átad-
juk magunkat az élvezetnek, akkor az élvezet tárgya valóságmezőnknek
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a környező jelenségeket is meghatározó középpontjává alakul, tehát
az adott pillanatban ez lesz az értelmesség kritériuma, s mércéje.14

Ezzel ellentétben a boldogság ‘intencionális tárgya’, vagyis a bol-
dogság oka nem írható körül; valahogy mindig ködbe vész, vagyis még
akkor sem tekinthető egy tárgy valamely tulajdonságának, ha a bol-
dogság konkrét kiváltó oka történetesen ez az adottság. A boldogság
minden konkrét kiváltó okát meghaladóan magára a valóságra mint
olyanra vonatkozik, a boldogság ugyanis szükségképpen meghaladja
saját kiindulópontját: intencionális tárgya egyre táguló értelmi mezővé
alakul. A boldogság így mindig egy sajátos értelemfejlődést, az ér-
telmesség horizontjának folyamatos bővülését eredményezi.

Minthogy a boldogság visszaható, reflexív állapot, vagyis nemcsak
boldogok vagyunk, de ezt tudatosan meg is éljük, magában foglal egy-
fajta értékítéletet. Fontos belátni, hogy ez utóbbi magára a valóság ter-
mészetére, s ezért a valóság teljességére vonatkozik. Másodszor, éppen
mivel a valóság mint olyan fennáll, noha a boldogság élményszerű-
sége, vagyis szubjektív megtapasztalása egy bizonyos időszakra kor-
látozódik, ez a befogadás s nem a ‘tárgy’ sajátos természetéből adódik.
Másként fogalmazva, minden boldogság inherens módon, vagyis sa-
ját belső értelmét tekintve korlátlanul fenn kíván maradni. Mi több,
a boldogság mindaddig fenn is áll, amíg képesek vagyunk ugyan olyan
beállítódással viszonyulni a benne felsejlő, éltető és örök értelemhez.

E lényeges különbségek ellenére is azt mondhatjuk, hogy nem nél-
külöz minden alapot az élvezet összekeverése a boldogsággal. Aho-
gyan az élvezet során is pozitív beállítottsággal viszonyulunk a tárgy-
hoz, úgy az elénk táruló valóság végső értelmét illetően a boldogságot
is ilyen alapbeállítottság jellemzi. Mi több, ahogyan az élvezet alanya
is átengedi magát a tárgyának, úgy alapbeállítottsága (Grundeinstellung)
a boldog embert is önátadásra készteti.

A boldogság esetén az önátadás gesztusa minőségileg mégis más,
hiszen a boldogság mindig megilletődést vált ki belőlünk, amennyiben
egész valónkban érint és szólít meg bennünket. Amikor elönt ben-
nünket a boldogság, ez az élmény összekapcsolódik önmagunk tel-
jes elajándékozásával, mely azonban mindenkor szabad válasz. Nem
csupán igent kell mondanunk a boldogságra, hanem a megilletődés
élményének összetettségében éppen a boldogságra kell igent mon-
danunk: a boldog ember nem önmaga java után kutakodik lázasan,
nem saját gondjai és kérdései kötik le figyelmét, hanem egészen bol-
dogságának ‘tárgyánál’ időzik, s teljes emberi valójában elmerül an-
nak szemléletében. Ilyenkor élvezettel járja be a valóság különböző
dimenzióit, miközben egy pillanatra sem téveszti szem elől a létezés
teljességét. A boldogság mint szemlélődés ennyiben sajátos értékítéletet
foglal magában, melynek tárgya a lét teljessége, melyre a boldog em-
ber nem csupán adottságként, hanem adományként tekint. Röviden,
a boldogság a teljes valóság jóváhagyása, s a lélek hálatelt ujjongá-
sa a teremtés sokszor rejtett, még is bizonyos végső jósága láttán.

Mindezek fényében könnyebb dolgunk van, amikor most öröm és
boldogság viszonyának tisztázásába kezdünk. Míg a boldogság „in-

14Ezt az általa
autoleikusnak

nevezett élményt igen
meggyőzően mutatja be
Csíkszentmihályi Mihály

immár klasszikusnak
számító könyvében. Lásd
Csíkszentmihályi Mihály:

Flow. Az áramlat.
A tökéletes élmény pszi -

chológiája. Akadémia,
Budapest, 2004.
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tencionális tárgya” (erről a fentiek értelmében itt csak idézőjelben be-
szélhetünk) maga a lét sajátos adománya, az öröm-érzetet egy konk-
rét, időbeli jelenség vagy esemény váltja ki. A különbség ezen felül ab-
ban is kitűnik, hogy miközben az öröm kizárja a bánatot, a boldogság
egyáltalán nem összeegyeztethetetlen vele. A boldog ember érzelem-
világából aligha hiányozhat a bánat, hiszen sem a valóság-egészre
vonatkozó értékítélete, sem az önátadást is magában foglaló alap be -
állítottsága nem zárja ki, hogy a valóság minden releváns része sajá-
tos természetéből kifolyóan jogos bánatot váltson ki a boldog személy -
ben. Ugyanis épp a boldogság mint alapbeállítódás révén vagyunk
képesek azon események megfelelő szemléletére, melyek joggal tesz-
nek bennünket bánatossá. Ilyen esemény mindenekelőtt a bűnbánat.

A boldog ember érzelemvilága nem sekélyes; nem az a boldog, aki
a felhők fölött él, tudomást sem véve a szenvedésről, s persze nem is
az, aki az ataraxia, a szenvtelenség hamis menedékét keresi. Ugyanakkor
az is igaz, hogy aki valóban, vagyis létállapotát illetően boldog, azt a
valóság teljességére vonatkozó alapvető értékítéletében nem rendíti
meg semmilyen bánat. Éppen ezért semmilyen érzelemtől nem me-
nekül el, s így sokrétű tapasztalata nyomán érzelemvilága is egyre gaz-
dagodik. A boldogsággal együtt járó alapvető beállítottság hozzáse-
gíti ugyanis ahhoz, hogy minden tárgyat, eseményt, az élet minden
drámai pillanatát annak sajátos értéke szerint ítéljünk meg.

Mindazonáltal a boldogság legteljesebb érzelmi kifejezése két-
ségtelenül az öröm. Amint később érvelni fogok, a boldogság min-
denekelőtt az együttlét sajátos formájaként (együttvalóság) értelme-
zendő, vagyis olyan létállapot, melyben a maga teljességében feltárul
előttünk a communio personarum értelme. A szeretett másik jelenlé-
te pedig mindenekelőtt örömmel tölt el bennünket.

Nézzük harmadszor, vajon mi különbözteti meg a vidámságot a bol-
dogságtól. A vidámság, s ellentéte, a szomorúság, egész jellegében me-
rőben különbözik a bánattól és az örömtől, hiszen ez utóbbiak érzelmek,
pontosabban a lélekre visszaható, vagyis centripetális érzelmi válaszok.
A bánat és öröm olyan érzelmi válaszok, melyeket egy adott intencio-
nális tárgy, főként valamilyen konkrét esemény idéz elő bennünk.

A vidámságról és a szomorúságról ellenben nem valamely inten-
cionális tárgyra vonatkozóan beszélhetünk. Itt inkább kétféle lelki ál-
lapotról van szó, vagyis a lélek hangoltságáról, olyan lelki beállított-
ságról, mely ablakot nyit a valóságra. A megtapasztalás módját illetően
minden valóság-tapasztalatra rányomják a bélyegüket, vagy más-
képpen fogalmazva, minden valóság-tapasztalat kötődik bizonyos
lelki állapothoz, mely mint valami filter megszűri azt, hiszen a lélek
már mindig is valamilyen meghatározott, vagyis nem semleges ál-
lapotban van: bizonyos jelenségekre, bizonyos értelem-egységekre nyi-
tottabb, míg mások az adott lélekállapotnak kevésbé megfelelőek, s
így nehezebben tűnnek fel az értelemhorizonton.

A lelki állapotok kétségtelenül változóak, s e változás oka, ellentétben
az érzelmekkel, szemléletileg nehezen tisztázható. Minden lelki álla-
pot-változás olyan összetett adottság, mely számos lelki folyamat ered-
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ménye; ezek egy része a tudat azon részében zajlik, melyet csak kü-
lön erőfeszítéssel, vagyis sajátos módszereket alkalmazva emelhetünk
át a világos szemléleti szférába. Ez persze nem jelenti, hogy teljesen ki-
szolgáltatottak lennénk a lelki állapotoknak, főként amennyiben ezek
az önreflexió keretében is felszínre törnek. A lélek egyik csodálatos tu-
lajdonsága éppen az, hogy egyebek között saját állapotához is képes
szabad viszonyt kialakítani, vagyis adott esetben akár szembe is sze-
gülhet saját „hangulataival”.

A boldogság mindenekelőtt abban különbözik a lelki állapotok-
tól, hogy örök, s kifogyhatatlan forrásból táplálkozik. Némelyek azt
gondolhatják, hogy a boldogság-élmény szintén rendelkezik időbeli
korlátokkal, érdemes azonban egy lépéssel tovább menve feltenni
a kérdést, vajon e korlátok nem kizárólag a befogadó oldaláról je-
lentkeznek-e? Belefáradhatunk-e a boldogságba, előfordulhat-e,
hogy kiutat keresünk belőle? A boldogság akkor illan el előlünk, ha
szem elől tévesztjük forrását. Emiatt tehát a boldogság a vidámságtól
merőben eltérő temporális struktúrával rendelkezik. A vidámság
ugyanis lényegszerűen véges, értelmét éppen az adja, hogy olyan fel-
fokozott lelki állapotot jelent, mely különbözik a normálistól. A bol-
dogság azon ban a lélek kiteljesedett, vagyis természetes(en termé-
szetfeletti) állapota, melyet éppen ezért nem fenyeget semmiféle
hangulatváltás.

A boldogság abban is eltér a lelki állapotoktól, hogy a lelket nem
csupán egy sajátos szempontból, vagyis hangulatát, han goltságát il-
letően, hanem egész mivoltában jellemzi. A boldogságot éppen ezért
létállapotnak nevezhetjük, mely a lelket a maga kiteljesedett formá-
ja szerint létében jellemzi. Míg a boldogság mint lelki állapot a lélek
aktuális harmóniájára utal, vagyis inkább arra, hogy érezzük magun -
kat, addig a létállapotszerű boldogság annak nyomán tölt el bennün -
ket, hogy sikerül sajátos viszonyba kerülnünk a létezéssel mint ado-
mánnyal, s ezen keresztül magával az Adományozóval. A létállapotról
akkor beszélünk, ha egy sajátos alapbeállítódásnak köszönhetően az
együttlétből, pontosabban az együttvalóságból kiindulva értelmezzük
mind önmagunkat, mind a feltáruló valóság teljességét.

A boldogság mint lelki állapot nem összeegyeztethetetlen sem a vi-
dámsággal, sem a szomorúsággal. A vidámságnak és a szomorúság-
nak kétségtelenül megvan a maga ideje s helye (vö. Préd 3,1). Amíg a
vidámság, illetve a jókedv a külső valóságra nyit ablakot, addig a lé-
lek szomorúsága befelé, a lélek belső szemléletére, a belső világban való
elmélyedésre hív meg. A boldog s kiteljesedett lélektől egyik sem ide-
gen, mi több, mindkettő a boldogság megélésének más-más aspektu-
sait tárja fel. Ez persze korántsem zárja ki, hogy időről időre — éppen
a teljesség jegyében — ne kellene hol a parttalan, s talán nem éppen
helyénvaló vidámság ellen küzdenünk, amennyiben az arra készteti
a lelket, hogy tudomást sem véve a szenvedésről, a felszínen marad-
va, elvegyüljön az élet színes kavalkádjában. Másfelől persze, éppígy
a boldogság beragyogta teljesség fényében az olyasfajta szomorúság-
tól is óvakodnunk kell, mely veszélyesen közel vezet bennünket a két-
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ségbeeséshez, s ezzel a boldogságban adott communio personarum fel-
oldásához.

A boldogság jelenségének pontosabb megragadásához most a boldogság
intencionális tárgyát kell gondosabban szemügyre vennünk. Beveze-
tő elemzésünk e tekintetben is útmutatással szolgálhat. Hasonló je-
lenségekkel összevetve ugyanis beláttuk, hogy a boldogság oka nem
egy konkrét életvilágbeli, mulandó jelenség. Másfelől már Arisztotelész
is helyesen ismerte fel, hogy a boldogság semmilyen önmagán kívüli
célra nem irányul. Ennyiben tehát nem valamely konkrét dolog, vagy
életvilágbeli esemény miatt, s nem is valamiért vagyunk boldogok.

Felmerül tehát a kérdés, vajon a boldogság a lélek önélvezete-e csu-
pán? Már fentebb beláttuk, hogy a boldogság nem lehet élvezet, mint-
hogy nem egy jelenség (legyen akár maga a lélek), hanem a valóság
teljességéről alkotott értékítélet foglal magában. Abszurd lenne tehát
azt gondolni, hogy a boldog ember önmaga lelkének örül, saját lel-
ke boldogítja, s nem valamely tőle különböző forrásra irányulva ta-
lál rá a boldogság. Ez az értékítélet a teljes valóság feltárulásának ta-
pasztalatán alapszik, s az abban megmutatkozó igazságra vonatkozik.
Egész valóságot, vagyis a lét totalitását meg kell különböztetnünk itt
a lét s a valóság teljességétől. Az egész valóság a létezők összességét,
vagyis a teremtett világot jelenti. A boldog ember persze nem csak,
s még csak nem is elsősorban azt ismeri fel, hogy az egyes létezők a
maguk természete szerint jók, s a totalitás, vagyis a valóság egésze
örvendezésre ad okot. Nem egy kozmikus tapasztalatról van szó, ha-
nem egy a személyes találkozás élményére épülő belátáson: a való-
ság teljessége, vagyis a legteljesebb formában létező valóság átéléséről.
A boldog ember azt éli meg, hogy a teljesebb lét, a természetének ki-
teljesedése jó, s ezért a legteljesebb létnek, a jóság forrásának, mely-
ből mindezt ajándékként kapja meg, szintén csak jónak, méghozzá
kimeríthetetlenül s végtelen jónak kell lennie.

Ezt az igazságot azonban csak olyan tapasztalat tárhatja fel előtte,
amely részlegessége ellenére is a teljességre utal, von Balthasar kife-
jezésével, megsejteti velünk az egészet a töredékben. A tapasztalatnak
e sajátos formája mindenekelőtt a személyes találkozásokat jellemzi.

A teljes valóságot megvillantó személyes találkozás során, amennyiben
ezt nem korlátozzák a szemlélő előzetes ítéletei és beállítódása, a szem-
lélődésben szabadon megmutatkozhat a személy mint olyan valósá-
ga. A másik személye olyan ismeretelméletileg kitüntetett valóság,
amelyre mindennél teljesebb módon nyitottá válhatunk. A másik sze-
mélyének ontológiai és ismertelméleti kitüntetettsége abban is meg-
nyilvánul, hogy a személy nem csupán része a kozmosznak, hanem
maga is mikrokozmosz: a valóság a maga teljességében tükröződik
benne.15 Az emberi személy ugyanakkor nem csupán visszatükrözi
a valóságot, hanem lénye által kifejezésre is juttatja, és megnyilvánítja
azt, ami abban legvalósabb, s ami áthatja és rendezi a valóság egészét.
Ez az emberi személy által megnyilvánított transzcendens valóság nem
más, mint az emberben munkáló és rajta túlcsorduló isteni szeretet.

IV. A boldogság
fenomenológiája

15Giovanni Pico de la
Mirandola: De la dignidad

del hombre. Editoria
Nacional, Madrid, 1984.

(Magyarul lásd: Az ember
méltóságáról. In: Rene-
szánsz etikai antológia.

Gondolat, Budapest,
1984, 214.)
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A boldogság éppen ezért elmélyedés a communio personarumban,
vagyis a személyek szeretetteljes közösségét jellemző létállapot; nem-
csak részesülés e személyes közösséget átható szeretetből, hanem az,
ahogyan a személy egész valójában, vagyis megszólított létében ki-
teljesedve egészen válasszá válva felel is e találkozásban feltáruló tel-
jes valóságra. A boldogság a megfelelő szeretetteljes válaszadás létállapota.

Amennyiben a boldogság a teljes valóságra irányul, úgy kétségtele-
nül a szenvedést is magában foglalja. Akit a teljes valóság feltárulá-
sának szemlélete tesz boldoggá, kétségkívül nem menekül el a szen-
vedés elől, és nem is tagadja annak tényét. Másfelől azonban nem is
merül alá a szenvedés élményében kizárólagos valóságnak tekintve
azt. Közösségvállalásként éli meg a szenvedést. Ha őt éri bánat, vagy osz-
tályrésze szenvedés, tanúságot tesz annak igazságáról a másik sze-
retett személy előtt, akihez épp ez által kerülhet közelebb. A szenvedés
magányába szédülve ugyanis a másik személyt is elvesztené. De ak-
kor sem fordít hátat a szenvedésnek, ha a másikat éri fájdalom, hi-
szen éppen ott, éppen a nehézség tovaszökő értelménél találhat rá a
másik sebzettségében megmutatkozó igazságára.

A boldogság ennyiben mindig elmélyülés is a szenvedésben. A kö-
zösség megélése nyomán felszökő boldogság jelöli ki ugyanis azt a vég-
ső értelmi horizontot, melyen a szenvedés tulajdonképpeni értelme fel-
tárulhat. A boldogság éppen ezért laetitia, átlényegülő szenvedés.

Nézzük pontosan mit jelent a boldogság mint ‘laetitia’, vagyis mi-
lyen beállítódásra s viszonyulásra késztet bennünket a valódi boldogság
a szenvedést illetően. E viszony több, egymástól világosan elkülöníthető
és bizonyos értelemben egymásból kibomló szakaszokra tagolható.
Ahogy lépésről lépésre haladva kerülhetünk közelebb a következő fel-
ismeréséhez: In laetitia, nulla dies sine Cruce.16

Amennyiben a boldogság mint sajátos létállapot bizonyos aktusok
révén nyilvánul meg s teljesedik ki, a boldogság a szenvedést illető-
en valóban belső tevékenységgel párosul. Ennek elemzésében irány-
adó, hogy teológiai értelemben a boldog ember a megváltás fényében
éli meg szenvedését. Nemcsak a végső értelem elővételezése szükséges
a szenvedés megértéséhez, hanem és mindenekelőtt egy olyan kö-
zösség, olyan communio personarum tevékeny megélése is, amelyben
az emberi személy egyszerre képes átélni önmaga kicsinységét, s a meg-
alapozott bizalmat egy nála végtelenül becsesebb és szerető személy
iránt, akinek már mindig is megelőlegezett szeretete révén kiteljesedhet.
A szenvedés tehát a végső és teljes közösséget elővételező tapaszta-
latok révén nyer értelmet: abban, ami noha még nem teljességgel, de
már most is valóságosan jelen-való.

A szenvedéssel való szembesülés azonban még az ilyen közösség
tagjai számára is a boldogság próbája. Az első lépcsőfok, az első re-
leváns aktus maga a szenvedés mint olyan helyes (f)elismerése. Eh-
hez visz közelebb a szenvedés értelmének sajátos kérdőre vonása. Noha
ajkunkra az a kérdés tolul roppant erőszakosan, miért, vagy mi vég-
re szenvedünk, sokkal inkább a szenvedés mibenlétét, vagyis azt kell

V. A boldogság
mint ‘laetitia’

16In laetitia, nulla dies
sine cruce! „Örömben

nincs nap Kereszt nélkül!”
– Szent Josemaria

Escrivá buzdította így
magát, hogy „nagylelkűen

s mindig jókedvvel
hordozza az Úr terhét,

még ha ez sokszor azt is
jelenti, az árral szemben

kell úszni”. (1945. február
2-án kelt levél; lásd
Andrés Vázquez de
Prada: The Founder
of Opus Dei. Vol. II.
Scepter Publishers,

New York, 2001, 21.)
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megértenünk, mi az a lényeg-összefüggés, amelyben a szenvedés a
maga csorbítatlan természetével egyáltalán feltárulhat. A mibenlét kér-
dése, az isteni-emberi dráma tág összefüggésének helyreállítása
nyit ja meg a teret a szeretet-közösség tapasztalatának előtérbe helye -
zéséhez. A végső lényegösszefüggés tehát egy interperszonális és drá-
mai viszonyrendszer. Csak elhivatott lélekkel, szabadon belevetve ma-
gunkat ebbe az alfától ómegáig, teremtéstől az eszkatonig húzódó
roppant drámába, születhetnek a bölcseleti dimenzión is túlmutató
konkrét válaszok a szenvedésre. A két szélső pontot, melyek között
feloldhatatlan ellentét feszül, a másikra bízott reményteljes szenvedés és
a magába zárkózott ember kétségbeesett gyötrelme jelenti.

Bármilyen nehéz legyen is a szenvedés elfogadása, a puszta bele-
törődés még kevés a boldogsághoz, s legfeljebb a lélek törékeny egyen-
súlyát állíthatja helyre. Aki szeretetteljesen és egészen átélve a megváltás
drámáját, igent mond a keresztre, az félelem nélkül, gyermeki módon
tekinthet az ajándékul visszakapott valóságra. Furcsa módon, ha csak
ki nem egyensúlyozza lépteinket a vállunkra vett kereszt, akár a leg-
kisebb fájdalom láttán is minden lépésnél elbizonytalanodik a járásunk.

A következő lépés, vagyis az engesztelő szenvedés keresésének gya-
korlata ismét egy újabb lelki szintet jelöl, és sajátos, az Istennel való
legszorosabb egyesülés tapasztalatát igényli. Erre utal Krisztus, ami-
kor röviddel halála előtt a boldogságról beszél a tanítványoknak: „Eze-
ket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és
teljes legyen az örömötök” (Jn 15,11).

Edith Stein a boldogságnak e legteljesebb és végső fokáról lelke-
sültségében is óvatos szavakkal szól, kijelölve az irányt mindazok
számára, aki valódi boldogságra vágynak:

„Az önkéntes engesztelő szenvedés az, ami valóban bensőleg egyesít ben-
nünket az Úrral. Amikor sor kerül rá, már egy Krisztushoz fűződő lé-
tező viszonyon alapszik. Hiszen az ember természeténél fogva menekül
a szenvedés elől. És a szenvedésnek a fájdalom perverz élvezetéből fa-
kadó mániákus akarása teljes egészében különbözik az engesztelő szen-
vedés óhajtásától. Az ilyen élvezet nem spirituális törekvés, hanem ér-
zéki vágy, s nem jobb, mint más érzéki vágyak, sőt tulajdonképpen
rosszabb is, mivel ellenkezik a természettel. Csak olyasvalaki, akinek
lelki szemeit felnyitották a világi események természetfölötti viszonyaira,
vágyakozhat arra, hogy szenvedésével engeszteljen, s ez csak olyan sze-
mélyek számára lehetséges, akikben Krisztus szelleme lakozik, akik-
nek tagokként életet adott az Úr, csak azok részesülnek erejéből, ér-
telméből és vezetéséből. Az engesztelés tettei csak szorosabban kötnek
bennünket Krisztushoz, ahogyan szorosabb kötelék fon össze minden
olyan közösséget is, mely egy ügyön fáradozik, s ahogyan a test tag-
jai is organikus egységben dolgozva fokozatosan mind jobban eggyé
válik (…) a kereszt szeretete egyáltalán nem mond ellent annak, hogy
valaki Isten szerető gyermeke legyen. Ha segítünk Krisztus keresztjét
cipelni, az erős és tiszta örömmel tölt el bennünket, s azok, akik képesek
erre, s ezt akarják, Isten leghitelesebb gyermekei (…) Csak az isteni fő-
vel együtt tehet szert az emberi szenvedés engesztelő hatalomra.”17

17Edith Stein:
Essential Writings.

(Ed. John Sullivan OCD.)
Orbis Books, New York,

2002, 130. (Kiemelés és
ford. tőlem – Sz. M.)
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