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FERNANDO SAVATER

Az	örvendő	képzelet
Számos	neandervölgyi	 temetkezési	helyet	 találtak,	de	 egyikben	 sem	volt	 nyoma	bármiféle	

dísznek	vagy	a	test	ékesítésére	szolgáló	tárgynak.	Az	első	személyes	díszek	kicsit	később,	csupán	
negyvenezer	évvel	ezelőtt	jelenhettek	meg.	Igen	hosszú	évszázadokon	át	ezek	az	ősi	emberkez-
demények,	„távoli	unokatestvéreink‚’	ahogy	Lord	Dunsany	mondaná,	nem	érezték	szükségét	an-
nak,	hogy	szépítkezzenek	vagy	bármilyen	módon	cicomázzák	magukat...	–	hacsak	nem	múlandó	
ékszerekkel,	falevelekkel	vagy	virágokkal,	melyeknek	füzérei	nem	tanúskodhatnak	erről	a	mai	
kornak.	Megkockáztatnám	a	feltételezést,	hogy	éppen	 így	volt,	ugyanis	nem	tudok	elképzelni	
kimondottan	emberi	lényeket	–	pedig	az	antropológusok	azt	állítják,	hogy	a	neandervölgyiek	azok	
voltak	–,	akikben	ne	lenne	egy	nagy	adag	kacérság,	önigazoló	hiúság,	egyfajta	páváskodás,	az	
őket	körülvevő,	távolról	sem	barátságos	természet	és	az	elkerülhetetlen	halál	késleltetéséért	foly-
tatott	mindennapos	gyötrelmes	küzdelem	nyomása	alatt.

Ebben	az	egyben	legalább	biztosak	lehetünk,	egyértelműen	tudták,	hogy	meg	fognak	halni.	
Végső	soron	felfoghatnánk	őket	cicoma	és	kozmetika	nélküli	embereknek,	de	természetesen	
nem	olyanokként,	akik	ne	lettek	volna	tudatában	halandó	mivoltuknak.	Mivel	bizonyosak	vol-
tak	benne,	hogy	a	halál	előbb	vagy	utóbb	bekövetkezik,	s	küzdöttek	ellene,	ahogy	minden	más	
ellen,	a	nélkülözés,	a	katasztrófák,	az	ismeretlen	keltette	pánik	ellen,	logikusan	levonható	a	
biztos	következtetés,	hogy	a	neandervölgyiek	a	maguk	módján	szépítkeztek,	kellették	magu-
kat,	és	így	vagy	úgy	ugratták	is	egymást.	Bizonyos	emberszabásúak,	anélkül,	hogy	halványan	
is	sejtenék	a	biztos	halált,	már	szinte	megteszik	mindezeket;	azoknak	a	bizonyos	első	embe-
reknek,	lévén,	hogy	azok	voltak,	mindenképpen	ezt	kellett	tenniük.	Kérkedtek	a	halál	és	a	saját	
szükségleteik	előtt	(minden	valódi	szükséglet	megszűnik	a	halállal)	és	díszeikkel	ellentmon-
dásos,	személyes	elragadtatást	fejeztek	ki.	Minek	lehetne	nevezni	ezt	az	elragadtatást?	Életuj-
jongás,	öröm	az	el	nem	múló	létező	miatt,	hála,	amiért	még	a	világon	lehetnek,	bár	félnek	és	
nélkülöznek,	küszködnek,	miközben	tudatában	vannak	a	visszavonhatatlanul	közelítő	végzet-
nek...	Röviden,	egy	francia	kifejezéssel	élve:	joie de vivre. Az	ősemberek	feltételezhetően	elő-
ször	virágokkal	vagy	állati	maradványokkal	ékesítették	magukat,	nyilvánvalóan	csak	később	
díszekkel,	festéssel	és	ruházattal,	majd	művészettel,	irodalommal,	erotikával,	mindazzal,	amit	
a	képzeletük	diktált,	hogy	még	 inkább	kimutassák	az	örömüket.	Amíg	végérvényesen	nem	
tudták,	hogy	meg	fognak	halni,	nem	voltak	emberek,	amíg	nem	voltak	emberek,	nem	ismerték	
az	életöröm	okozta	megindultságot	és	annak	szükségét,	hogy	azt	megmutassák,	megóvják	és	
növeljék	(ékszerekkel,	rítusokkal,	erényekkel,	tettekkel...).	Egyúttal	az	első	naptól	kezdve	oly-
kor	érezniük	kellett	a	nyugtalanságot,	hogy	elveszítik.

Az	öröm	nem	az,	hogy	megelégszünk	azzal,	ami	az	életben	történik,	hanem	magával	az	élet	
tényével	való	megelégedés.	Kifogások	mindig	is	voltak	az	ellen,	ami	velünk,	emberekkel	az	
életben	történik,	a	legősibb	korokban	is,	melyekből	írásos	emléket	őrzünk.	Az	egyik	legrégebbi,	
melyet	megfejtettek,	egy	egyiptomi	sírban	talált	szöveg,	mely	az	Életunt beszélgetése lelkével 
néven	is	ismert,	s	mely	talán	egyfajta	spirituális	végrendelet	lehetett	vagy	egy	nonkonformista	
végső	véleménye	a	világról	és	annak	mikéntjéről.	A	szerző	sajnálkozik	a	lét	rövidsége,	fájdal-
mai	és	küzdelmei	miatt;	kikel	a	hatalmasok	igazságtalansága,	a	katonák	brutális	arroganciája,	a	
kereskedők	kapzsi	ravaszsága,	a	bírók	hivatali	visszaélései,	a	nők	hűtlensége,	a	gyermekek	en-
gedetlensége	ellen.	Végül	azzal	a	fenyegető	megkönnyebbüléssel	fejezi	be,	hogy	minden	olyan	
menthetetlenül	rosszul	működik,	hogy	a	világ	vélhetően	a	végső	pusztulás	felé	közelít.	Ez	az	
ezeréves	tiltakozás	az	azóta	eltelt	évszázadok	alatt	változatlan	gyakorisággal	megismétlődött:	
semmiről	nem	tudunk	többet,	mint	arról,	hogy	mindig	is	mennyire	katasztrofálisan	mentek	a	
dolgok.	Ha	találunk	is	említést	szerencsés	emberekről	vagy	intézményekről,	az	csak	az	amiatt	
érzett	sajnálat	okán	kerül	szóba,	hogy	oly	hamar	eltűntek;	ha	valaki	dicsőíti	a	fennálló	hatal-
mat	vagy	magasztal	egy	kortársat,	levonhatjuk	a	biztos	következtetést,	hogy	pénzért	teszi.	Az	
elégedetlenség	a	legáltalánosabb,	legspontánabb	és	a	legönzetlenebb	reakció,	amit	az	emberek	
mutattak	azt	illetően,	ami	számukra	az	egyes	történelmi	pillanatokban	a	jelen	volt.	Bizonyára	
mindig	is	jó	okuk	volt	rá.	Ugyanazok,	melyek	Borges	fejében	is	járhattak,	amikor	ezt	írta	az	
egyik	őséről:	„mint	minden	ember,	ő	is	rossz	korba	született”.

Az	az	igazság,	hogy	ha	jót	akarunk	mondani	a	világról,	kevés	okos	és	őszinte	dolgot	tudunk	
felhozni.	Általában	azok	a	próbálkozások,	melyek	enyhíteni	akarnak	ennyi	 fájdalmon,	 szá-
nalmasan	törékenyek	és	főleg	felszínesek.	Megérdemlik	azt	a	megvetést,	amivel	a	komoly	úr	
Mingote	egyik	képviccében	fogadta	a	hírt	naiv	és	életerős	feleségétől,	miszerint	újra	március	
huszonegyedike	van:	„Tavasz	van,	tavasz!	...	Pedig	milyen	szomorú	az	élet!”	Ahhoz,	hogy	el-
ítéljük	a	világot	azért,	amilyen,	nem	kell	mást	tennünk,	mint	realistának	lennünk;	ahhoz,	hogy	
felmentsük	és	örüljünk	annak,	hogy	benne	élünk,	kétségkívül	a	képzeletünkre	van	szükség.	
Tegyük	fel,	hogy	az	emberi	képzelet	a	kezdete	minden	örömnek	és	természetesen	a	boldogság	
valószínűtlen	céljának.	Nem	egy	olyan	képzelet,	mely	abba	menekít	minket,	ami	nincs,	ez	szo-
morú	lenne,	hanem	az	örvendő	képzelet,	mely	örömét	leli	abban,	hogy	feltételek	és	aggályok	
nélkül	igenli	azt,	ami	van.

Mert	az	öröm,	minden	rossz	előjel	ellenére,	sértetlen	maradt.	És	mi,	emberek	mással	sem	
foglalkozunk,	minthogy	megmutassuk,	megerősítsük,	elnyújtsuk	és	ha	úgy	adódik,	visszasze-
rezzük.	Mivel	minden	„miért?”	ellene	szól,	arra	a	következésre	kell	jutnunk,	hogy	az	öröm	mi-
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értek nélküli, akárcsak	a	rózsa.	Elégtelen	feltétel,	s	ugyanakkor	sebezhetetlen.	Vajon	mi	lehet	
ennek	az	oka?	Meglepő,	hogy	a	filozófusok	mily	megvető	érdektelenséget	mutatnak	iránta.	
Clément	Rosset	szerint	azonban	–	aki	azon	kevesek	egyike,	aki	foglalkozott	vele	–	jobb	híján	
„a	legkomolyabb	kérdés,	amivel	a	filozófia	valaha	is	foglalkozott”.	A	kérdés	Rosset	szerint	így	
fogalmazható	meg:	„Az	egyik	eshetőség	szerint	az	öröm	annak	a	tűnékeny	illúziója,	hogy	a	
létezés	tragédiája	véget	ért.	Ebben	az	esetben	az	öröm	nem	ellentmondásos,	viszont	illuzóri-
kus.	A	másik	szerint	az	öröm	annak	elfogadása,	hogy	a	lét	menthetetlenül	tragikus.	Ebben	az	
esetben	az	öröm	ellentmondásos,	de	nem	illuzórikus.”	Rosset	„A	legnagyobb	erő”	címet	adta	
a	témával	foglalkozó	könyvének,	mert	az	öröm	minden	más	felett	győzedelmeskedik...	–	anél-
kül,	hogy	tudnánk,	hogyan.	Annak,	aki	ezen	töpreng,	ez	folytonosan	valamiféle	szégyenérzetet	
okoz,	s	talán	ez	az	oka	annak,	hogy	az	öröm	oly	kevés	védelmezőre	talált	a	filozófusok	köré-
ben;	kivételt	képeznek	a	legjobbak:	Démokritosz,	Montaigne,	Spinoza,	Nietzsche.	A	többiek	
úgy	értelmezték,	mint:	gyermeteg	zavar,	a	mélység	hiányának	bizonyítéka,	jelentéktelen	za-
varodottság,	amitől	a	tudás	eltávolít	minket	(„Mert	a	bölcsességnek	sokaságában	sok	búsulás	
van‚’	hirdeti	a	Prédikátor	Könyve),	szándékos	vagy	akaratlan	bűn	a	filozófiai	gravitás	ellen,	
a	 tehetség	 fogyatékosságának	a	 tünete.	Hát	nem	elmagyarázta	már	Arisztotelész	 is,	hogy	a	
kiválóságok	mindig	melankolikusak?	Akárhogyan	is,	elméleti	szempontból	ez	irreleváns,	mert	
nincs	racionális	alapja:	ellenkezőleg,	minden	érv	ellene	szól.	Talán,	tesszük	hozzá	mi,	a	kép-
zelet	mellette	szól.

Ahogy	a	 filozófiai	vizsgálódások	 többsége	 tanítja,	a	valóság	elgondolása	egyenlő	a	hiá-
nyolással.	A	valóságból	hiányzik	valami,	a	lényegi,	és	ebben	a	legkülönfélébb	filozófusok	is	
egyetértenek.	A	valóságból	hiányzik	a	stabilitás,	a	szilárdság,	nem	tartós,	átmeneti,	feltűnik	és	
szélsebesen	eltűnik,	hiányzik	belőle	a	szavahihetőség:	csalóka,	elrejtőzik,	félreérthetően	nyil-
vánul	meg,	ontológiailag	nincs	legitimációja,	létjogosultsága:	jelen	van,	de	nem	tudjuk,	miért,	
és	tudjuk,	hogy	lehet,	hogy	korábban	nem	volt,	mivel	hogy	olykor	el	is	tűnik.	A	valóságnak	
nincsenek	erényei,	mondhatnánk,	nincs	szíve:	kegyetlen,	irgalmatlan,	mindenben	és	minden	
egyes	mozdulatában	önző,	nincsenek	aggályai	és	nem	kíméli	a	gyengéket,	fájó,	amikor	elvesz,	
és	fösvény,	amikor	ad;	durván	őszinte:	udvariatlan.	Mindben	a	legrosszabb,	hogy	a	valóság	
nem	kínál	alternatívát,	ragaszkodik	saját	monoton	egyoldalúságához,	süket	a	megbánásokra	
és	a	jóvátételekre,	visszafordíthatatlan	és	összeférhetetlen.	Ezzel	a	valósággal	nyilvánvalóan	
egyetlen	épeszű	ember	sem	lehet	elégedett.

Innen	az	örömmel	szembeni	filozófiai	megbotránkozás,	mivel	úgy	tűnik,	az	öröm	egyértel-
műen	elégedett	a	valósággal,	úgy,	ahogyan	az	felkínálkozik,	izgatóan	és	megemészthetetlenül	
nyersen,	miközben	semmit	nem	hiányol	(épp	ellenkezőleg,	csak	arra	panaszkodik,	amiből	sok	
van).	Hogyan	képes	ennyire	vak	közönségességet	elkövetni?	Láthatóan	úgy,	hogy	sikerül	töb-
bet	kivennie	–	az	elméletileg	is	elégtelen	–	valóságból,	mint	amennyit	az	felkínál	számunkra.	
Clément	Rosset	így	írja	le	ezt	a	rejtélyes	elégedettséget:	„Azt	mondják,	hogy	a	világ	legszebb	
nője	nem	adhat	mást,	mint	amije	van,	értsük	ezt	úgy,	hogy	hiábavaló	többet	várni	a	valóságtól,	
mint	amit	adni	tud.	Ennek	a	bölcsességnek	ellentmond	az	öröm,	amely	naponta	viszi	véghez	
ezt	a	látszólag	lehetetlen	hőstettet:	nem	mintha	többet	kérne	a	valóságtól,	mint	amit	az	adni	tud,	
hanem	többre	tesz	szert	belőle,	mint	amennyit	józanul	várni	lehetne.”
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Ez	a	megmagyarázhatatlan	képesség,	hogy	megszerezzünk	az	élettől	valamiféle	szubjektív	
többletet,	mely	azt	egyértelműen	kívánatossá	teszi,	az,	amit	„örvendő	képzeletnek”	nevezhet-
nénk.	Ez	mindig	is	kiváltotta	azoknak	a	kirohanásait,	akik	–	teoretikus	vagy	fiziológiai	okból	
–	nem	tudják	ezt	a	legalább	annyira	rekonstruktív,	mint	öncélú	előnyt	kiélvezni.	Az	öröm	elleni	
vád	az	istentelenség,	a	szó	mindkét	értelmében.	Először	is	istentelen,	mert	nem	tanúsít	tisztele-
tet	egyetlen	vallásos	vagy	világi	gyógymód	iránt	sem,	mely	pótolni	igyekszik	azt,	ami	–	mint	
korábban	láttuk	–	„hiányzik”	a	valóságból.	Sem	a	transzcendens,	sem	az	örökkévaló,	sem	az	
örök	igazságok,	sem	a	bölcs	szenvtelensége,	sem	a	halhatatlan,	sem	a	halottak	feltámadása,	
sem	az	igazságot	elhozó	utolsó	ítélet	iránt.	Minden	pótlék,	mely	a	valóság	„hiányait”	támogatja	
és	pótolja,	szükségtelenné	válik,	amikor	jelen	van	az	öröm...,	mert	semmi	nem	hiányzik.

De	istentelennek	kiáltják	ki	az	örömöt	abban	az	értelemben	is,	hogy	nem	mutat	könyörü-
letet	 vagy	 együttérzést	 a	 hozzánk	 hasonlók	 szenvedései	 iránt	 (Schopenhauer	 azt	mondaná,	
hogy	semmilyen	élőlény	szenvedései	 iránt).	Ennek	a	vádnak	a	képviselői	feltételezik,	hogy	
az	öröm	csak	akkor	jogos,	ha	azt	konkrét	kedvező	események	megünneplése	igazolja:	ennek	
hiányában,	vagy	ha	túl	sok	a	szerencsétlenség,	más	fájdalma	fölötti	rosszindulatú	tréfálkozássá	
válik.	Azonban	úgy	 tűnik,	hogy	az	örömöt	éppen	az	 jellemzi	 (és	különbözteti	meg	attól	az	
elégedettségtől,	melyet	bármely	pillanatnyi	–	egoista	vagy	altruista	–	vágyunk	kielégítésekor	
érzünk),	hogy	minden	–	saját	vagy	idegen	–	bánat	ellenére	megnyilvánul.	Nem	mintha	nem	
venne	tudomást	róluk,	hanem	mert	legyőzi	őket,	vagy	inkább	mert	a	gyökereiben	teljesen	elkü-
lönül	tőlük:	mert	nem ismeri,	még	ha	túlságosan	jól	ismeri	is	őket.	A	bánat	abból	fakad,	ami	az	
életben	történik,	az	öröm	pedig	az	életből	magából,	az	élet	tényéből,	és	abból,	ami	kíséri,	hogy	
folytonosan	élőnek	képzeljük	önmagunkat.	A	vád	megnyugtatása	végett	tegyük	hozzá,	hogy	
semmi	sem	indokolja,	hogy	a	vidámak	kevésbé	lennének mozgósíthatók,	mint	a	szomorúak,	
amikor	orvosolni	kell	a	jogtalanságokat	vagy	a	katasztrófákat.	Őket	is	csatasorba	lehet	állítani	
a	világ	jobbá	tétele	érdekében,	ahogy	bárki	mást:	nem	szolgálatmegtagadók,	nem	húzzák	ki	
magukat	(legalábbis	nem	szükségszerűen)	a	közös	emberi	mivoltunkból	fakadóan	ránk	kirótt	
kötelező	szolgálat	alól.	Ehhez	a	szolgálathoz	adják	hozzá,	mint	minden	diadalt	megelőző,	de	
bármely	balsikert	is	kísérő	győzelmi	himnuszt,	örömük	hangjait.

Pontosan	ebben	gyökerezik	az	örvendő	képzelet	etikai	paradoxona.	A	moralisták,	akik	nem	ér-
tik	a	mibenlétét,	feltételezik,	hogy	az	öröm	az	erény	jutalma	kell	legyen,	a	cél,	melyet	a	kötelesség	
hálátlan	és	nehéz	teljesítésével	lehet	megszerezni:	bizalmatlanok	vele,	amikor	túl	hirtelen	jelenik	
meg,	mert	onnantól	nem	tudnak	mivel	vesztegetni.	Még	a	szigorú	Kant	se	mondott	le	arról,	hogy	
tartósan	szert	tegyen	rá,	de	mivel	az	öröm	nyilvánvalóan	nem	szokott	a	morális	sikerek	kísérője	
lenni	ebben	a	siralomvölgyben,	elhalasztotta	egy	jövendő	életre,	melynek	elmaradhatatlanságát	
bizonyítottnak	vélte	a	parancsoló	követelmény	által.	Az	etika	más	mesterei	azonban	meggyő-
zőbb	vagy	kevésbé	instrumentalista	módon	látták	az	ügyet.	Nem	a	morális	út	végén	helyezték	el	
az	örömöt,	annak	jutalmaként,	hanem	az	elején,	annak	megkerülhetetlen	eredeteként.	Az	öröm	
nem	megkoronázza,	sem	nem	támogatja	az	erényt,	hanem	létrehozza	azt,	mint	fennmaradásának	
egyik	módozatát.	Démokritosz	morális	útmutatásai	például	mindig	arra	összpontosítanak,	hogy	
mi	a	legmegfelelőbb	módja	az	eutímia,	vagyis	a	barátságos,	kiegyensúlyozott	és	derűs	lelkiállapot	
megőrzésének.	Spinoza	szerint	ha	érezzük,	hogy	örömünk	racionálisan	növekszik,	az	a	legjobb	
morális	tünet,	s	emellett	a	legpontosabb	tartalom,	melyet	az	„erény”	szónak	adhatunk,	melyet	any-
nyiszor	kapcsoltak	babonásan	a	könnyekhez	és	az	önkorbácsoláshoz.	Nietzsche	a	maga	részéről	
az	örömöt	szükségszerűen	a	valódi	jósághoz	kapcsolja,	és	bár	nem	tekinti	a	legmagasabb	tudás	
megbízható	mutatójának,	biztosít	afelől,	hogy	a	tudás	maga	nem	törhet	becsesebb	babérokra:	„A	
sok	örömöt	átélő	ember	szükségszerűen	jó:	lehet,	hogy	nem	a	legokosabb,	mégis	ugyanazt	éri	el,	
amit	a	legokosabb	minden	okosságával	próbál	meg	elérni.”	Van	az	örömben	egyfajta	öncélúság,	
mely	megkülönbözteti	a	gondolkodás	sikereitől	és	még	a	nélkülözhetetlen	éleslátástól	is,	s	ugyan-
akkor	összekapcsolja	a	képzelet	energiájával:	az	öröm	nem	a	keresésünk	végét	jelenti,	gyakran	
megelőzi	azt	vagy	nem	kapcsolódik	hozzá,	ellenben	egyetlen	morális	vagy	intellektuális	vizsgá-
lódásunk	sem	hagyhatja	figyelmen	kívül,	és	nem	végződhet	nagyobb	magaslatokban.	Nietzsche	
szerint	elképzelhető,	hogy	létezik	öröm	mély	tudomány	nélkül,	de	a	legmélyebb	tudomány	öröm-
teli	kell	hogy	legyen,	„vidám	tudomány	(gaya	scienza)”.

Lehet-e	definiálni	az	örömöt?	Spinoza	a	maga	sajátos	geometrikus	stílusában	úgy	próbálta	
meghatározni,	mint	„egy	szenvedély,	melynek	révén	a	lélek	tökéletesedik”,	mivel	hogy	meg-
növeli	vagy	elősegíti	a	cselekvőképességünket,	ami	azt	jelenti,	hogy	segít	nekünk	a	magunk	
módján	jobbá	válni.	Talán	túl	operatív,	túl	rendszerszerűen	„funkcionális”	ez	a	definíció.	Én	
mindenekelőtt	az	öröm	feltétel	nélküli	igenlő	természetét	szeretném	kiemelni:	többé-kevésbé	
határozott	elfogadása	a	helyünknek	vagy	helyzetünknek	abban,	amit	életnek	vagy	világnak	
nevezünk.	És	ahogy	említettem,	feltétel	nélküli:	az	örömnek	vannak	kifogásai,	stimulálói,	sí-
kosítói,	érzéstelenítői,	rövidzárlatai...	–	de	soha	nincs	elegendő	oka	vagy	elévülhetetlen	felté-
tele.	A	világon	semmi	senki	számára	nem	szükségszerű	ok	az	örömre,	semmi	az	életben	vagy	
a	halálban	nem	áll	elháríthatatlan	akadályként	az	öröm	útjában.	Az	élet	tényén	túl,	azon	túl,	
hogy	tovább	tudjunk	működni,	amit	gondolkodó	tudat	nélkül	megtehetünk,	a	 legtöbb,	mire	
szert	tehetünk	a	létezésből,	az	pontosan	ez:	legyen	kedvünk	igent	mondani.	Ha	egy	kicsit	is	
értjük	az	emberi	vágy	legbensőbb	lényegét,	soha	nem	cseréljük	el	az	örömöt	semmilyen	más	
adománnyal	vagy	vívmánnyal,	mert	bármire	is	vágyunk,	bármit	is	érünk	el,	semmi	sem	moti-
vál	bennünket	jobban,	mint	az,	hogy	életigenlő	élményre	tegyünk	szert.	Amire	Faust	áhítozott:	
„Állj	meg	pillanat,	oly	szép	vagy”,	 lefordítható	arra,	hogy	„most,	 igen”.	A jovialitás,	mely	
Schopenhauer	szerint	az	egyetlen	emberi	tulajdonság,	mely	azonnal	megjutalmazza	önmagát,	
ezért	kapta	nevét	Iovisról	vagy	Jupiterről,	a	legfőbb	istenről.
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Ez	az	igenlő	élmény	összekapcsolódik	a	boldogsággal	és	a	gyönyörrel,	az	öröm	két	másik	
elnevezésével.	Taxonomikus	szemléletben	tekintve	a	boldogság	az	életigenlés	állapota,	az	él-
vezet	az	igenlés	érzete,	az	öröm	pedig	az	igenlés	érzése.	Ha	szeretnénk	egyfajta	hierarchiát	
felállítani	a	három	változat	között	–	nem	azért,	hogy	az	egyiket	előnyben	részesítsük	a	többivel	
szemben,	hanem	hogy	elméleti	nyomatékot	tegyünk	az	egyikre	a	többivel	szemben	–,	számos	
kritériumot	kell	átgondolnunk.	Kétségkívül	a	boldogság	a	 legambiciózusabb,	annyira,	hogy	
igényének	nagysága	kétkedést	kelt	bennünk,	s	talán	vissza	is	hőkölünk.	Boldognak	gondolni	
magunkat	azt	jelenti,	hogy	igent	mondunk	egy	állandó	és	sérthetetlen,	legfőbb	igenlő	erőre	(az	
esetleges	elvesztése	miatt	érzett	nyugtalanságban	nincs	boldogság).	Ezért	a	boldogság	pillana-
ta	a	múlt,	ahol	már	semmi	és	senki	nem	veheti	el	tőlünk,	vagy	a	jövő,	amikor	még	senki	vagy	
semmi	nem	fenyegeti;	a	 jelen	viszont	 túlzottan	ki	van	téve	az	esetlegességnek	ahhoz,	hogy	
egy	ilyen	nagyszerű	dolog	színhelyévé	váljon.	Bárki	állíthatja	a	legmélyebb	meggyőződéssel,	
hogy	boldog	volt	(Arisztotelész	nem	fogad	el	más	boldogságot,	mint	a	halott	emberét,	aki	már	
örökre	sérthetetlen),	sokan	ártatlan	elszántsággal	állítják,	hogy	remélik,	majd	azok	lesznek,	de	
nagyon	kevesen	merik	azt	mondani,	hogy	éppen	azok...	–	mikor mennydörög,	ahogy	Macbeth	
mondja.	Akárhogyan	 is,	beatus ille.	Az	öröm	ugyanakkor	 szimpatikussá	 teszi	 számunkra	a	
botrányt,	mely	még	az	említését	is	kíséri	az	„érdektelenek”	tettetett,	megalapozatlan	fennkölt-
ségével	 szemben.	Amióta	az	érzékiről	való	 lemondás	vagy	annak	megvetése	a	másvilágról	
álmodozók	megkülönböztető	jegyévé	vált,	mindig	többre	becsüljük	majd	az	élvezethez	fizikai	
erővel	áttörő	durvaságot,	mint	az	aszketizmus	finnyáskodásait.	Azzal	szemben,	aki	a	testetlen	
és	örök,	vagy	absztrakt,	vagy	erényesen	kollektív	élvezetek	mellett	áll,	helyénvaló	felvállalni	
a	húsevő	kellemes,	pillanatnyi	hascsikarását,	mely	enyém	és	senki	másé.	De	ha	a	boldogság	
esetében	érdemes	felvetni,	hogy	talán	nem	is	érdemlünk	annyit,	az	élvezetre	azt	mondhatjuk,	
hogy	többre	vágyunk.	Valamire,	ami	folytonosabb,	a	tudatossal	jobban	összeegyeztethető,	ami	
nem	jelent	se	légiesebbet,	se	intellektuálisabbat;	valamire,	ami	nem	csak	arra	van,	hogy	jobban	
érezzük	magunkat,	hanem	arra	is,	hogy	jobban	tudjunk,	jobban	el	tudjuk	képzelni	magunkat...	
Ezért	úgy	gondolom,	hogy	jobb,	ha	az	örömre	tesszük	a	nyomatékot.

Boldognak	lenni,	a	boldogság	akarása	mindenek	felett	–	fel,	 fel…	–,	az	mindig	egyfajta	
könnyedség.	A	való	súlytalanná	válik,	miközben	végig	való	marad,	már	nem	húz	le,	hanem	
lendületet	ad,	hiába	a	feneketlen	mély	szakadék,	ami	fölött	táncolunk.	Egyébiránt	az	öröm	a	
jelenhez	tartozik,	mivel	hogy	senkit	sem	akadályoz	meg	az	örömben	az,	hogy	tudja,	egy	pilla-
nat	múlva	már	nem	lesz	része	benne.	Akárhogyan	is,	bárhogy	is	rangsoroljuk	őket,	jó,	ha	nem	
felejtjük	el,	hogy	a	boldogság,	az	élvezet	és	az	öröm	cinkostársak,	sőt	mi	több,	egyazon	igenlés	
változói.	Kétségkívül	a	teremtő	képzelet	játéka	az,	ami	boldogsággá	nyújtja	az	örömöt,	vagy	
szangvinikusan	élvezetté	sűríti.

Az	 aktuális	 kor	 levegője	 nem	 kedvez	 az	 örömnek.	 Természetesen	 itt	 bármelyik	ma	 el-
képzelhető	 korra	 gondolok.	 Amint	 valaki	 a	 jelenkorról	 kezd	 beszélni,	 azért	 teszi,	 hogy	
megvádolja,	 mint	 áthághatatlan	 akadályt	 az	 öröm	 előtt.	 Ebben	 az	 érvénytelenítésben	 ta-
lálkozik	 össze	 a	 korábban	 említett	 névtelen,	 reményvesztett	 egyiptomi	 szerző,	 a	 censorok,	
mint	 Juvenalis	 vagy	 akármelyik	 milenarista	 forradalmár.	 Peter	 Brown	 történész	 sze-
rint	 az	 első	 keresztények	 számára	 a	 jelenkor	 egy	 „ördögi,	 leigázó	 zsarnokság	 eredménye	
volt,	melynek	minden	emberi	 lény	és	a	valójában	a	világegyetem	 is	alá	volt	vetve”.	Ham-
let	ékesszóló	panaszát	 jól	 ismerjük:	„mily	unott,	üres,	 /	Nyomasztó	nékem	e	világi	üzlet!	 /	 
Phí!	 rút	 világ!”	Korunk	 feszült	 panaszai	 a	 lélektelen	modernitásról,	 a	 nihilizmusról,	 az	 ér-
tékvesztésről,	 a	 létről	 való	megfeledkezés	ugyanazokkal	 a	 sirámokkal	 vannak	 tele.	Mindig	
rosszabbul	vagyunk,	mint	valaha.	A	modern	pillanat	éleseszű	és	kritikus	szerzői	nagy	hírnévre	
tesznek	szert	bánatuk	egyértelműsége	miatt.	Természetes,	hogy	így	van,	mert	a	panaszról	sok	
mindent	el	lehet	mondani,	míg	az	ünneplések	hamar	türelmetlenséget	váltanak	ki.	Az	öröm	ter-
jed,	de	soha	nem	térít,	miközben	a	szorongásnak	követőkre	van	szüksége.	Ezzel	a	tekintélyes	
és	kicsinyes	balsorssal	szemben,	az	öröm	minden	erejével	és	tragikus	kompromisszumával,	
továbbra	is	érvényes	Baltasar	Gracián	barokk	jóslata:	„Minden	a	netovábbig	fejlődött	már,	s	
az	ember	is	a	végsőkig	tökéletesedett.”	S	az	örvendő	képzelet	ráadásul	megérzi,	hogy	ez	min-
dig	is	így	volt.	Ezért	a	hatalmas	képzelettel	megáldott	alkotók,	Picassótól	Fernando	Pessoán	
át	Groucho	Marxig	mind	a	boldogsághoz,	az	örömhöz,	az	élvezethez	érkeztek	el…	még	ha	a	
háború	borzalmairól	festettek,	az	emberek	hétköznapi	butaságán	gúnyolódtak,	vagy	a	melan-
kólia	törékeny	fájdalmáról	énekeltek	is.	Talán	mert	a	halál	az	egyetlen,	amiről	teljesen	biztos	a	
tudásunk,	s	ugyanakkor	az	egyetlen,	amit	valahogy	nem	tudunk	elképzelni.	A	képzeletünkben	
nem	szakad	meg	életünk,	így	hát	soha	nem	engedünk	az	öröm	ragyogásából:	minden	képzelet	
éltető,	s	ezért	a	képzeletét	használó	ember	önmagát	ünnepli…

La	Jornada	Semanal,	1996.	december	15.

Perényi Katalin fordítása




