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VERENA KAST

Öröm,	inspiráció,	remény
(részletek)

Az öröm
[…]	
Ingeborg	Bachmann	egy	szövegéhez	segítségül	folyamodva	szeretném	ráhangolni	

az	olvasót	az	örömre	és	annak	megnyilvánulásaira.	A	Malina egyik	főszereplője,	Iván	
az	életre,	Malina	pedig	inkább	a	halálra	akarja	csábítani	a	regény	harmadik	főszerep-
lőjét,	az	Ént.	Iván	egy	helyütt	így	fogalmaz:	
„...másmilyenek	[ti.	könyvek]	is	kell,	hogy	legyenek,	olyanoknak	kell	lenniük,	mint	

EXSULTATE	JUBILATE,	hogy	az	ember	örömében	majd	kiugorjon	a	bőréből,	hiszen	
sokszor	te	is	majd	kiugrasz	a	bőrödből	örömödben,	miért	nem	írsz	akkor	úgy.	Ezt	a	
nyomorúságot	az	utcára	vinni,	még	szaporítani	a	világban,	ez	azért	visszataszító,	ezek	
a	könyvek	itt	mind	undorítóak.”1 
Az	Én	tehát	olyan	regény	írására	szánja	el	magát,	amelynek	olvasója	a	bőréből	is	

képes	lenne	kiugrani.	Próbáljuk	meg	hát	képszerűen	megjeleníteni	magunk	előtt	az	
arról	szóló	szövegrészt,	hogy	örömkönyvet	kell	írni.	Itt	közvetlenül	egymásra	vonat-
koznak	érzelmek	és	képek:	
„Pezsegni	kezdenek	a	szavak	a	fejemben	és	aztán	egy	villanás,	néhány	szótag	már	

megcsillan,	és	minden	mondatskatulyából	 tarka	vesszők	szállnak	elő,	és	az	egykor	
fekete	pontok	léggömbökké	fújódva	úsznak	fel	az	agykérgemig,	mert	ebben	a	könyv-
ben,	 amely	csodálatos,	 és	 amelyet	kezdek	hát	megtalálni,	minden	olyan	 lesz,	mint	
EXSULTATE	JUBILATE.	Ha	ez	a	könyv	netán	meglenne,	és	egy	nap	meg	kell,	hogy	
legyen,	örömükben	földre	vetik	majd	magukat	az	emberek,	pusztán,	mert	egy	oldalt	
olvastak	belőle,	a	levegőbe	fognak	ugrándozni,	segíteni	fog	rajtuk	a	könyv,	tovább	ol-
vassák	és	a	kezükbe	harapnak,	nehogy	felordítsanak	az	örömtől,	szinte	ki	se	lehet	bír-
ni,	és	ha	kiül	az	ember	az	ablakpárkányra	és	tovább	olvas,	az	utcán	lévőknek	konfettit	
szór,	hogy	csodálkozva	megálljanak,	mintha	egy	karnevál	kellős	közepébe	kerültek	
volna,	és	almát,	diót,	datolyát	és	fügét	dobál	le	az	ember,	mintha	Mikulás	napja	volna,	
kihajol	az	ablakon,	cseppet	sem	szédül,	és	kiabál:	Hallgassátok	csak,	hallgassátok!	
Lássátok	csak,	lássátok!	Valami	csodálatosat	olvastam,	felolvashatom	nektek,	gyertek	
mindannyian	közelebb,	olyan	csodálatos!
És	az	emberek	kezdenek	megállni	és	felfigyelni,	egyre	több	ember	gyűlik	össze,	és	

a	változatosság	kedvéért	Breitner	úr	is	köszön	egyszer,	nem	kell	többé	a	mankójával	
bizonygatnia,	hogy	ő	az	egyetlen	nyomorék,	barátságosan	adjon	Istent	és	jó	napotot	
köhint,	és	a	kövér	kamaraénekesnő,	aki	csak	éjjel	merészkedik	ki	a	házból	és	taxival	
hajtat	el	és	vissza,	vékonyabb	lesz	valamivel,	egy	pillanat	alatt	50	kilót	fogy,	meg-
jelenik	a	 lépcsőházban,	 felvonul,	színpadiasan,	 fuldoklás	nélkül	a	 félemeletig,	ahol	
koloratúrájával	belekezd,	és	húsz	évet	fiatalodott	hangon:	cari	amici,	teneri	compagni!	
És	senki	sem	mondja	lekicsinylően,	hogy	a	Schwarzkopftól	meg	a	Callas-tól	hallot-
tuk	ezt	már	jobban,	és	a	»töltött	fürj«	kifejezés	eltűnt	a	lépcsőházból,	és	a	harmadik	
emeleten	lakók	rehabilitálva	lettek,	egy	intrika	semmivé	foszlott.	Ilyen	sokra	képes	
az	utólagos	öröm,	hogy	van	végre	 egy	 csodálatos	könyv	 a	 földön,	 és	 nekilátok	 és	
keresem	az	első	oldalakat	Iván	számára,	titokzatos	arcot	vágok,	mert	meglepetés	kell	
hogy	legyen	neki.”2

A	nagyszerű	könyv,	amelynek	olvastán	örömében	kiugrik	az	ember	a	bőréből,	nem	
íródott	meg.	[...]
Ez	a	szövegrész	azonban	igen	sokat	elmond	az	örömről	és	az	öröm	fenomenológiá-

járól	is.	Az	alapgondolat	szerint	már	az	örömöt	sugárzó	mű	olvasóját	öröm	fertőzheti	
meg.	Sőt,	ahhoz,	hogy	öröm	töltsön	el	bennünket,	nem	is	szükséges	valami	öröm-
teli	 eseményt	megélni	 –	 ehhez	 elegendő	egy	örömet	 sugárzó	könyv.	Az	Exsultate, 
jubilatéban és	a	Jauchzet frohlocketban	kifejeződő	életérzésről	van	szó,	amely	több	
zeneszerzőt	is	megihletett,	s	amely	a	szövegben	szereplő	latin	szavak	által	közvetített	
alapérzést	is	kifejezi:	valamiféle	fénylés kezdődik,	a	szótagok	felcsillámlanak,	minden	
a magasba	lebeg.	Mint	ismeretes,	nevetéskor	arcizmaink	rendszerint	felfelé	mozdul-
nak.	Tehát	arcunk	is	egy	kissé	a	magasba	„lebeg”.	A	fénylés	és	csillámlás,	amelyről	

1 Ingeborg	Bachmann:	Malina,	Pécs,	Jelenkor,	2002,	44.	o.	(Ford.:	Pete	Nóra.)	
2 Uo.,	45.	sk.	o.
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Ingeborg	Bachmann	beszél,	megragadható	abban	is,	hogy	örömtől	„fénylő	szemről”	
beszélünk.	A	levegőbe	ugrunk,	de	legalábbis	legszívesebben	ugrándoznánk	örömünk-
ben.	Az	öröm	érzésének	köszönhetően	bizonyos	fokig	leküzdjük	a	nehézkedést	–	ezért	
is	számít	az	öröm	komolytalannak.	Az	örömből	fakadó	mozgások	a	magasba	irányu-
ló,	a	függőleges	síkban	végzett	mozgások.	Az	öröm	a	létezés	által	kifejtett	ellenállás	
leküzdésével	kapcsolódik	össze,	s	lehetővé	teszi	számunkra,	hogy	„kilépjünk	önma-
gunkból”,	képessé	tesz	bennünket	a	transzcendálásra,	azaz	túllépni	az	adott	helyzeten.	
Jóllehet	arról	is	beszél	a	szöveg,	hogy	az	ember	„az	örömtől	a	földre	szeretné	vetni	
magát”,	mintha	veszélyes	volna	túlságosan	magasba,	az	ég	felé	emelkedni	–	újra	és	
újra	kapcsolatot	kell	találnunk	a	talajjal	–,	mindenesetre	az	öröm	mindenekelőtt	is	a	
nehézkedés	leküzdésével	függ	össze.	
Az,	hogy	az	öröm	magasba	emel	bennünket	–	magasba,	nem	pedig	egy	meghatáro-

zott	célhoz:	ha	tekintetünk	a	célra	irányul,	nemigen	tudjuk	átélni	az	örömet	–,	arra	is	
utal,	hogy	az	öröm	szorosan	összefügg	a	fantáziával.	Fantáziáláskor	egyrészt	teljesen	
önmagunknál,	másrészt	teljesen	önmagunkon	kívül	is	vagyunk.	A	fantáziának	minden	
bizonnyal	döntő	eleme,	hogy	valami	rajtunk	túlmutatóval	való	összekapcsolódást	su-
gall,	amelyet	neki	köszönhetően	megélünk,	s	amelyben	el	is	veszítjük	magunkat.	Az	
öröm	a	transzcendenciára,	az	aktuális	viszonyok	meghaladására	irányul:	az	örömben	
megváltoznak	a	viszonyok.	Az	örömben	a	fantáziának,	a	szabadság	e	terének	köszön-
hetően	a	hétköznapi	gondolkodáson	is	túllépünk.3
Úgy	látom,	a	‚„kiugrik	a	bőréből	örömében”	kifejezés	azért	is	fontos,	mert	igen	kép-

szerűen	fejezi	ki	az	öröm	egy	további	következményét	is.	Ismerjük	azt	az	érzést,	hogy	
az	örömtől	ki	tudnánk	bújni	a	bőrünkből.	E	szófordulatban	a	megnyúzás	képe	rejlik:	azt	
az	alapvető	változást	jelképezi,	amelynek	köszönhetően	új	bőrbe	kerülhetünk.	Másutt	
megfogalmazott	tételem	szerint	az	öröm	és	a	boldogság	megélése	során	nagy	pszichikai	
változások	mehetnek	végbe.	A	pszichoterápiában	abból	a	feltevésből	indulunk	ki,	hogy	
akkor	lehetségesek	nagy	változások,	ha	valaki	képes	leküzdeni	a	depressziót	és	a	szoron-
gást.	Ez	kétségtelenül	így	van.	Úgy	vélem	azonban,	hogy	nagy	boldogságélmények	is	
megváltoztatnak	bennünket,	s	ezt	fejezi	ki	a	„kiugrik	ma	bőréből”	szófordulat.
Ingeborg	Bachmann	azt	írja	továbbá,	hogy	„a	kezükbe	harapnak,	nehogy	felordít-

sanak	az	örömtől”.	[...]	Épp	az	öröm	esetében	figyelhető	meg,	hogy	egészen	ritkán	en-
gedünk	szabad	folyást	az	érzelmünknek,	mert	ez	gyerekesnek	számít.	A	mi	korunkban	
már	nem	engedhetünk	meg	magunknak	ilyen	gyerekes	örömet!	Kontrollálnunk	kell	
tehát	magunkat,	még	az	ujjunkba	is	bele	kell	harapnunk,	nehogy	hangosan	felkiált-
sunk.	
Majd	pedig	az	ablakpárkányra	ül	az	Én,	hiszen	az	örömet	„szinte	ki	sem	lehet	bírni”.	

Ez	nagyon	fontos	kép.	Ha	valóban	ennyire	magával	ragad	bennünket	az	öröm,	nehéz	
egyedül	lenni,	egyedül	maradni.	Nem	akarunk	visszahúzódni.	Az	öröm	az	az	érzelem,	
amelynek	köszönhetően	nyitottá	válunk,	amely	kinyit	bennünket	–	a	szövegben	ezt	az	
ablak	kinyitása	fejezi	ki.	Az	öröm	cselekvést	is	kíván	–	itt	a	cselekvés	a	szintén	öröm-
mel	megélni	igyekezett	farsangéjszakát	megidéző	konfettiszórás.	A	konfetti	azonban	
ennél	is	többet	foglal	magában:	amikor	örülünk,	tarka	színekben	játszik	a	világ,	nem	
pedig	szürke,	mint	amikor	nyomaszt	bennünket	valami,	amikor	depresszió	tart	hatal-
mában	bennünket.	Az	életöröm	színek	sokaságában	fejeződik	ki.	Az	Én	kinyílik,	tud	
adni	is	valamit:	képes	valamit	az	emberek	közé	dobni,	szavakat,	mondatokat	tud	nekik	
mondani,	kommunikálni	tud	velük.	A	megnyílás	szorosan	összefügg	valami	túláradó	
gazdagságot	 tartogatónak,	 önmagunk	 számára	meg	nem	 tarthatónak	 az	oda-	 és	 to-
vábbadásával.	Ez	felmérhetetlen	következményekkel	jár:	a	földre	húzó	súly	megszű-
nik	nyomasztónak	lenni,	az	emberek	között	a	barátság	kötelékei	szövődnek.	Ezt	azzal	
szemlélteti	a	szerző,	hogy	a	nyomorék	egyszeriben	köszönni	kezd	másoknak,	és	nem	
tartja	többé	különlegesnek	magát	nyomorék	volta	miatt,	hanem	most	már	egyszerűen	
ahhoz	a	közeghez	tartozik.	Szó	szerint	csaknem	teljesen	eltűnik	a	kamaraénekesnőt	
földre	húzó	súly:	50	kg	nem	kevés,	s	azt	egyetlen	pillanat	alatt	veszíti	el.	Talán	azért	
is	szerepelteti	őt	Bachmann,	mert	az	öröm	kifejezésének	fontos	eszköze	az	ének.	Ha	
öröm	ér	bennünket,	inkább	van	kedvük	dalra	fakadni,	mint	egyébként.	
Megkérdeztem	néhány	embert,	milyen	is	az,	amikor	örömet	éreznek.	Egyként	állí-

tották,	hogy	az	éneklés	hozzá	tartozik	ehhez.	Hadd	idézzek	néhány	megnyilatkozást:	
„Olyankor	egyszerűen	gyorsabban	futok”,	„Hármasával-négyesével	veszem	a	lépcső-
fokokat,	s	gyakran	el	is	esem,	meg	is	botlom	közben”,	„Hangosan	és	hamisan	ének-
lek”,	„Hangosan	és	szépen	éneklek”,	illetve	„Fütyülök,	mert	az	éneklés	túl	feltűnő”.
Vegyük	 csak	 szemügyre	még	 egyszer,	mit	 csinálunk,	 amikor	 örülünk!	Az	 öröm	

könnyűségéhez	hozzátartozik	a	játék	a	hangunkkal,	s	így	a	lélegzettel	is,	amely	a	le-

3 L.	Verena	Kast:	Imagination als Raum der Freiheit. Dialog Zwischen Ich und Unbewusstem,	Olten–Freiburg	i.	B.,	
Walter, 1988.
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vegővel	és	a	légiessel	kapcsol	össze	bennünket.	A	regény	énekesnője	által	előadott	dal	
–	„Drága	barátaim,	kedves	társaim!”	–	szövege	azt	sejteti,	hogy	nem	annyira	kirob-
banó	szeretetről,	hanem	inkább	valamiféle	együttlétről	van	szó.	Az	öröm	és	a	szeretet	
kiegészítheti	és	ösztönözheti	egymást.	A	közepesen	nagy	öröm	szorosan	összefügg	az	
emberi	együttléttel:	hirtelen	kötelék	fonódik	emberek	között,	és	nem	becsülhetjük	töb-
bé	alá	mások	értékét.	Paranoiánk	is	megszűnik,	nem	félünk	többé	mindentől	és	min-
denkitől,	nem	érezzük	többé	szükségét	megszólni	a	tőlünk	eltérően	gondolkodókat.	
Ha	a	kifejtett	hatások	összességében	vesszük	szemügyre	az	örömet	(vagyis	nem-

csak	úgy,	ahogyan	Bachmannál	olvassuk,	hanem	ahogyan	sokak	megélik),	akkor	ezt	
mondhatjuk:	örüljetek	hát	végre,	éspedig	azért,	hogy	mindezek	a	szép	emberi	lehető-
ségek	valóra	is	váljanak!	Csakhogy	ez	nem	ilyen	egyszerű.
Az	öröm	személyközi	kapcsolatokat	érintő	aspektusa	azt	jelenti,	hogy	meg	akarunk	

nyílni,	 akarunk	adni	valamit	másoknak,	 s	 így	 szinte	magától	adódik	a	 szolidaritás,	
vagyis	a	barátság,	a	kommunikáció	szükséglete.	
Ám	az	identitásérzés	birtokában	éljük	meg	magunkat	örömre	képes	lényként	is.	Ez	

azonban	szinte	egyáltalán	nem	tudatos	érzés.	Ezért	is	érthető,	hogy	Bachmann	Énje	tá-
volról	sem	írja	le	helyesen	ezt	az	érzést,	hanem	csak	azt,	amit	az	a	világban	kivált.	Az	
öröm	olyan	állapot,	amelyben	valószínűleg	a	 legkevésbé	 töprengünk	önmagunkon;	
amikor	örülünk,	akkor	igazán	mi	magunk	vagyunk,	anélkül,	hogy	el	kellene	gondol-
kodnunk	rajta,	s	hogy	ezzel	valamit	teljesítenünk	kellene.	A	szövegben	igen	világosan	
megragadható	ez	az	önmagunkkal	kapcsolatos	jó	érzés,	amely	abban	is	kifejeződik,	
hogy	az	Én	kiül	az	ablakpárkányra,	és	abban	is,	hogy	már	nem	szédül.	Hadd	emlé-
keztessek	 arra,	 hogy	Bachmann	 egyik	 későbbi	 regényének,	 a	Der Fall Franzának	
a	főszereplője	tériszonytól	szenved.	Azt	fogalmazza	meg	tehát	Ingeborg	Bachmann,	
hogy	ő	(illetve	az	Én)	egy	pillanatra	egészséges:	akkor,	amikor	örül.	
Az	öröm	állapotában	önmagunkkal	kapcsolatban	megélt	 érzés	 a	magától	 értető-

dő	önbizalom	érzése.	Ezt	az	érzést	–	minden	bizonnyal	a	legjobbat,	amely	eltölthet	
bennünket	–	 az	váltja	ki,	 hogy	az	öröm	e	pillanatában	képesek	vagyunk	elfogadni	
magunkat,	a	világot	kívül	és	belül	egyaránt.	Ez	az	elfogadásnak	a	változásra	is	nyitott	
szituációja.	E	magától	értetődő	önbizalomnak	alkotóeleme,	hogy	jelentősnek	tartjuk	
magunkat	(s	ehhez	nem	kell	különösebben	annak	is	lennünk).	Ebben	az	örömérzésben	
ráadásul	éppenséggel	magától	értetődő,	hogy	van	jelentőségünk.	E	magától	értetődő	
önbizalom	és	a	jelentőségérzés	(amihez	nem	kell	szükségképpen	fontosaknak	is	len-
nünk)	következtében	nyitottak	vagyunk,	kinyílunk.	Ez	is	az	önmagunkon	való	túllé-
pés,	a	 transzcendencia	egy	aspektusa:	ebben	az	állapotban	nem	kell	önfejűen	meg-
vonnunk	énünk	határait,	hanem	nyugodtan	megnyílhatunk.	Az	örömben	megszűnik	a	
bizalmatlanságunk,	az	örömben	naivak	vagyunk,	nem	gyanakszunk.	Nem	számítunk	
„a	rosszra”,	s	ezért	nem	zárkózunk	be	eleve,	elővigyázatosságból:	valami	kellemesre	
számítunk,	s	ezért	reményteli	várakozással	nyílunk	meg	rá.	Ha	pedig	mégis	bekövet-
kezik	valami	rossz,	akkor	fokozottan	megsebzettnek	érezzük	–	hiszen	annyira	véd-
telenül	hagytuk	–	magunkat.	Sokan	úgy	védekeznek,	hogy	nem	engedik	meg	maguk	
számára	az	öröm	luxusát,	nehogy	könnyen	sebet	kapjanak.	Ez	nagyon	költséges	véde-
kezés.	A	magától	értetődő	önbizalomból,	a	jelentőségből,	amelyhez	nem	kell	minden	
áron	ragaszkodnunk,	a	nyitottságból	és	a	világra	és	másokra	való,	ebből	adódó	kinyí-
lásból	ugyanis	a	tettre	kész	vitalitás	és	bizonyos	fokú	fölényesség	érzése	is	fakad.	Az	
örömben	úgy	érezzük,	felnőttünk	a	feladatainkhoz,	s	a	nehézségeinkkel	is	meg	tudunk	
birkózni.	Az	öröm	megélése	önmagunkkal	kapcsolatos	kifejezetten	kiegyensúlyozott	
érzést	 is	adhat	nekünk,	olyat,	amilyet	egyébként	gyakran	csak	sok	kompenzálással	
vagy	túlzott,	nárcisztikus	önbecsüléssel	tudunk	elérni.	Ezt	az	örömben	átélt	jó	önérté-
kelést	tekintjük	a	„normális”	állapotnak,	azaz	többnyire	egyszerűen	nem	is	érzékeljük.	
Az	öröm	pillanatában	az	az	érzés	van	jelen,	hogy	egyek	vagyunk	önmagunkkal,	hogy	

egészek	vagyunk.	Ez	pedig	a	tettekre	sarkalló	vitalitás,	sőt	talán	a	szabadság	érzését	is	
megadja	nekünk.	Az	örömmel,	még	a	csendes	örömmel	is	összekapcsolódó	mozgás	is	a	
magasba	törő	mozgás,	a	könnyedség	mozgása:	ilyenkor	könnyebbnek	érezzük	magun-
kat,	mint	általában,	és	a	dolgokkal	is	egy	kicsit	könnyedebben	tudunk	bánni.	
Ezt	az	örömet	nem	 lehet	beosztani,	nem	 lehet	vele	 takarékoskodni.	Nem	mond-

hatjuk	ezt:	„Most	örülök,	s	ezt	az	örömet	megtartom	néhány	napig.”	Ha	így	gondol-
kodunk,	már	el	is	illant	az	öröm.	A	fantáziának,	de	mindenekelőtt	az	emlékezés	ké-
pességének	köszönhetően	lehetőségünk	van	visszaidézni	magunk	számára	az	egykori	
örömszituációkat.	Nincs	 szükségünk	 ugyanis	mindig	 új	 örömre.	Gyakori	 jelenség,	
hogy	az	egykor	átélt	örömet	lényegesen	felnagyítja	az	emlékezet.	Ahhoz,	hogy	tud-
junk	gondolni	az	örömre,	a	képzeletben	kell	újra	felelevenítenünk	azt:	így	még	utólag	
is	teljesen	ki	tudjuk	élvezni.	
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Mi vált ki örömet?
 
Az	öröm	gyakran	fáradozásaink	és	tevékenységeink	mellékterméke,	s	olyankor	van	

részünk	benne,	amikor	egyáltalán	nem	is	számítunk	rá.	Többnyire	akkor	következik	
be	az	öröm,	amikor	teljesen	képesek	vagyunk	feloldódni	valamilyen	tevékenységben.	
Ahhoz,	hogy	 feloldódhassunk	valamilyen	 tevékenységben,	ösztönzést	kell	 tudnunk	
meríteni	belőle	saját	képességeink	kiaknázására.	Egész-voltunk	ilyenkor	elhatalma-
sodó	érzését	nevezi	Csíkszentmihályi	„flow”-állapotnak.4	Ennek	az	állapotnak	az	a	
kitüntető	jegye,	hogy	úgy	követik	benne	egymást	a	cselekvések,	hogy	a	cselekvőnek	
nem	kell	tudatosan	közbeavatkoznia.	Ilyenkor	gyakorlatilag	nem	érzékelhető	válasz-
tóvonal	sem	a	cselekvő	és	a	külvilág,	sem	a	múlt,	a	jelen	és	a	jövő	között.	Ahhoz,	hogy	
elérhessük	az	egész-voltnak	ezt	az	alkotó	folyamatban	kiteljesedő	állapotát	–	erre	a	
megállapításra	jutott	Csíkszentmihályi	–,	semmiféle	külső	jutalmat	sem	eredményező	
tevékenységeknek	adjuk	át	magunkat	(táncolunk,	hegyet	mászunk).	Ez	az	életérzés	
maga	épp	elég	jutalom.	Az	általa	készített	interjúkból	arra	a	következtetésre	jut	a	szer-
ző,	hogy	azok	érik	el	a	flow-állapotot,	akik	örömmel	csinálnak	valamit.5 
Kiegészítésképpen	megfordítva	 is	 érvelhetnénk:	mindenkor,	 amikor	 feloldódunk	

tevékenységünkben	 –	 legyen	 bár	 szó	 munkáról	 vagy	 játékról	 –,	 tevékenységünk	
örömmel	tölt	el	bennünket.	Arról	a	jelenségről	van	szó,	hogy	a	nagyfokú	önbizonyos-
ságunkban	megfeledkezünk	magunkról.	Az,	hogy	feloldódhatunk	valamilyen	cselek-
vésben,	tevékenységben,	láthatólag	az	örömet	kiváltó	szituációk	alapvető	feltétele	–	
legyenek	bár	mégoly	különbözőek.	A	saját	kompetenciánk,	saját	ügyességünk	miatt	
érzett	öröm	összefügg	a	munkában	és	játékban	való	feloldódással,	de	összefügg	azzal	
az	örömmel	is,	amelyet	saját	képességeink	határainak	felmérésében	lelünk.	
Fontos,	nagy	örömmel	kecsegtető	tartomány	a	kiötlés	vagy	felfedezés	birodalma.	A	

kreativitás	teljes	tartományáról	van	szó.	
Egy	másik	tartomány,	amely	öröm	forrása	lehet,	a	viszony,	a	testi	szerelem,	a	gyen-

gédség,	a	társas	együttlét	tartománya.	E	tartomány	is	olyan	szituációkat	tartogat,	ame-
lyekben	elmosódnak	az	én	határai:	egymásba	olvadunk,	kölcsönös	emberi	melegséget	
érzünk	egymás	iránt.	
Ebben	az	összefüggésben	gyakran	megemlítik	az	ajándékozni	tudás	és	a	másoknak	

örömet	szerzés	örömét.	Általában	elmondható,	hogy	mások	bennünk	lelt	öröme	na-
gyon	ösztönzi	a	mi	önmagunkban	lelt	örömünket.	A	kapcsolatokban	öröm	kiváltója	
lehet	egészen	általánosan	az	adásból,	de	valami	nem	 is	 reméltnek	a	megkapásából	
fakadó	öröm	is.	Az	adni	tudás	öröme	azonban	–	ilyenkor	egyszerre	munkál	az	adás	
és	az	én	határainak	megnyitása	–	oda	is	vezethet,	hogy	az	örömben	többet	adunk,	és	
magunkból	is	többet	kiadunk,	mint	amennyit	akarunk.	
Különleges	örömnek	lehetünk	tanúi	olyankor,	amikor	a	kapcsolatban	és	a	kapcsolat	

révén	formálódik	valami:	körvonalazódnak	eszmék,	látható	magatartásbeli	változások	
játszódnak	le	stb.	Így	világos	lesz,	hogy	az	öröm	nemcsak	a	személy,	a	(társadalmi)	
környezet	 és	 a	 belső	 világ	 összhangja,	 hanem	 ehhez	 a	 gyarapítás	 és	 a	 gyarapodás	
mozzanata	is	társul.	
Egy	másik	nagy	tartomány,	amelyből	öröm	fakadhat,	az	érzéki	élvezeté:	az	evés,	ivás	

és	szexualitás	tartománya	ez,	de	a	természet	érzékeléséé	is,	valamint	a	művészet	befo-
gadásának	és	az	általunk	szépnek	látott	dolgok	és	emberek	szemlélésének	tartománya.	
Úgy	látom,	lényeges,	hogy	ne	csak	a	nagy	örömet	tartsuk	örömnek,	hanem	tuda-

tosuljon	bennünk,	milyen	sok	kis	örömet	élünk	át	újra	és	újra,	amelyek	talán	jelen-
téktelennek	hatnak,	de	mégsem	azok:	ilyen	például	–	tudatosan	érzékelve	–	a	bazsa-
likom	csodálatos	 illata.	Amikor	örülünk,	nem	reflektálunk	magunkra	–	egyszerűen	
csak	örülünk.	Fontos	azonban,	hogy	egyre	jobban	tudatosítsuk:	az	adott	időpontban	
egy	pillanatra	örültünk.	
Csíkszentmihályi	megvizsgálta,	hogyan	hat	a	hétköznapokban	a	kis	flow-élmények	

hiánya,	és	az	alábbi	megállapításra	jutott:	
„Az	az	ember,	aki	csak	instrumentális	cselekedetekben	él,	és	nem	tapasztalja	meg	a	

kifejezés	spontán,	belső	áramlását,	olyanná	válik,	mint	egy	robot,	amelyet	a	földönkí-
vüliek	arra	programoztak	be,	hogy	az	emberi	viselkedést	utánozza.”6

Pszichés	kiegyensúlyozottságunk	szempontjából	éppenséggel	a	kis	örömök,	a	cél	
nélküli	tevékenységek	is	lényegesnek	tűnnek:	a	„boldogságfülkék”,	amelyeket	saját	
magunknak	alakíthatunk	ki.	

4 Csíkszentmihályi	Mihály:	Flow – az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája, Budapest,	Akadémiai,	1997,	22.	
o.	(Ford.:	Legéndyné	Szabó	Edit.)

5 Uo.,	208.	sk.	o.
6 Uo., 244. o.
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Az „öröméletrajz” rekonstruálása
Amikor	életrajzunkról	beszélünk,	múltbéli	események	–	a	„tegnap	történései”	–,	a	

velük	összekapcsolódó	érzelmek,	remények,	vágyak,	de	magatartásmódok	is	felele-
venednek.	Annyira	megelevenedik	a	múlt	a	jelenben,	hogy	a	múlt	gyakran	utol	is	ér	
bennünket:	érzelmileg	újfent	átélhetjük.
Emlékezni	ebben	az	összefüggésben	annyit	tesz,	mint	azonosulni	a	múlttal,	ugyan-

akkor	 távolságot	 is	 tartani	 tőle	 –	 egészen	 egyek	 vagyunk	 azzal	 a	 személlyel,	 akik	
egykor	voltunk,	de	meg	is	változtunk,	képesek	vagyunk	távolságot	tartva	visszapil-
lantani.	Az	azonosulás	és	a	távolságtartás	egyidejű	képessége	a	tudatosodási	folyamat	
két	lényeges	mozzanata.7
Harminc–negyven	éves	korunkra	normális	esetben	már	végtelen	sokszor	elmesél-

tük	életrajzunkat.	Gyakran	a	valóságos	életúttal	több-kevesebb	hasonlóságot	mutató,	
„elbeszélésre	szánt	életrajzot”	is	alkottunk,	attól	függően,	mennyire	játékos	a	gondol-
kodásunk,	mennyi	fantáziával	vagyunk	megáldva,	milyen	benyomást	akarunk	kelteni,	
hogyan	akarunk	megmutatkozni.	Ennek	szellemében	fogalmaz	ekképp	Max	Frisch:	
„Mindannyian	kiötlünk	magunknak	előbb	vagy	utóbb	egy	történetet,	melyet	az	éle-
tünknek	tekintünk...”8

Ha	mármost	 egy	 bizonyos	 perspektívából,	 egy	 bizonyos	 kérdésfeltevés	 alapján	
vesszük	 újra	 szemügyre	 az	 életrajzunkat,	 az	 eddigiektől	 egészen	 elütő	 aspektusok	
válhatnak	 láthatóvá.	Korábban	egyáltalán	nem	észlelt	 események	vagy	mindig	 tel-
jesen	normálisnak	tartott	változások	kerülhetnek	ezáltal	új	megvilágításba.	Ha	tehát	
megpróbálunk	valamilyen	öröméletrajzot	rekonstruálni,	akkor	letérünk	a	megszokott	
pályákról,	és	a	megszokott	fogalmakat	sem	használjuk.	Így	ismét	új,	talán	egyenesen	
általunk	kiötlött	történettel	találkozunk.
Normális	 esetben	 a	 nehézségek	 szempontjából	meséljük	 el	 anamnézisünket:	 el-

meséljük,	hogyan	alakultak	ki	a	nehézségek,	amelyekkel	ma	küzdünk.	Az	örömélet-
rajzban	azonban	egészen	másra	irányul	a	figyelem:	hogyan	éltem	meg	az	örömet	az	
életemben?	Hogyan	hárítottam	el	az	örömet?	Hogyan	gátoltak	meg	benne?	Mi	lett	az	
örömből	életem	során?	Növekedett-e,	vagy	pedig	fogyatkozott	az	örömem?	Ekkor	a	
személyiségnek	rendszerint	egészen	más	aspektusai	világítódnak	meg,	mint	egy	szok-
ványos	 anamnézisfelvétel	 során.	Mindazonáltal	 fontos	 változások	 is	 láthatóvá,	 sőt	
érzelmi	jelentőségüket	illetően	még	kézzelfoghatóbbá	is	válnak,	mint	amikor	szokvá-
nyos	anamnézissel	van	dolgunk.	
Az	„örömbiográfia”	ilyen	rekonstrukciójának	értelme	nemcsak	abban	rejlik,	hogy	

segít	 felfedeznünk,	mi	 is	 lett	örömünkből	életünk	folyamán,	hanem	abban	is,	hogy	
újra	és	újra	azonosulunk	a	múlt	örömszituációival:	azonosulunk	például	magunkkal	
mint	örömet	 átélő	gyermekkel,	vagy	éppenséggel	–	ha	összegyűjtöttük	mindazt	 az	
örömet,	amiben	életünk	során	részünk	volt	–	önmagunkkal	mint	örömre	képes	ember-
rel,	amilyenné	egyéni	fejődésünk	formált	bennünket.	
Az	ilyen	„örömbiográfia”	rekonstrukciójának	az	eszközei	részben	saját	emlékeink,	

részben	másokéi,	amelyeket	elbeszélésből	ismerünk	meg.	Sok	minden	ugyanis,	amit	
saját	emlékünknek	gondolunk,	mások	elbeszélése	–	szülőké,	testvéreké,	osztálytársa-
ké,	barátoké.	Fényképek,	naplók,	régi	játékok	lehetnek	a	megélt	öröm	felidézésének	
hordozói.	Az	öröm	pillanatait	megörökítő	rajzok	és	képek,	de	akár	az	örömmel	kap-
csolatos	álmok	is	az	öröm	további	tartományait	nyithatják	meg	előttünk.	
Az	öröm	és	az	emlékezés	elvileg	szorosan	összefügg	egymással,	ezért	is	kínálkozik	

szinte	magától	„örömbiográfiát”	rekonstruálni.	
Hadd	idézzünk	Max	Frisch	naplójából:	
„A	boldogság	mint	a	mindent	felemésztőn	lángoló	tudat:	ezt	a	pillanatot	sohasem	

fogod	elfelejteni.	A	látvány	már	megvan,	az	élmény	még	nincs.	Olyanok	vagyunk,	
akár	az	exponált	film,	melyet	az	emlékezés	dolgoz	majd	ki.”9

Úgy	 látom,	ez	az	örömmel	kapcsolatban	 is	 fontos	megállapítás.	A	boldogság	–	az	
öröm	egyik	véglete	–	annak	a	„mindent	felemésztőn	lángoló	tudatával”	kapcsolódik	ösz-
sze,	hogy	az	adott	pillanat	felejthetetlen	lesz.	Voltaképp	csak	utólag	tudatosul	bennünk,	
mi	történt	valójában	ebben	az	oly	fontos	pillanatban,	s	az	örömet	igazából	csak	a	rá	való	
emlékezésben	észleljük	igazán,	éljük	meg,	élvezzük	ki,	az	emlékezésben	formáljuk	to-
vább.	Bizonnyal	mindannyian	ismerjük	azt	a	jelenséget,	hogy	átéltünk	valakivel	egy	na-
gyon	szép	élményt,	s	utána	egy	levélben	még	egyszer	leírjuk	neki	azt,	ami	oly	szép	volt.	
Ha	aztán	hasonlóan	örömtől	sugárzó	levelet	kapunk	vissza,	akkor	újfent	megelevenedik	

7 Jürgen	Straub:	Historisch-psychologische Biographieforschung. Theoretische, methodologische und methodische 
Argumentationen in systematischer Absicht, Heidelberg,	Roland	Asanger,	1989,	177.	skk.	o.

8	 Max	Frisch:	Mein Name sei Gantenbein,	Stuttgart,	Europäischer	Buch-	und	Phonoclub,	26.	és	398.	o.
9 Max	Frisch:	Tagebuch 1946–1949, Frankfurt	am	Main,	Suhrkamp,	1985,	109.	o.
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az	emlékezetben	az	öröm,	és	megerősítést	is	kapunk,	hogy	csakugyan	valóságos	volt.	
Egymás	számára	tesszük	jelentőssé	és	kedvessé	az	élményt,	egymás	számára	erősítjük	
fel	az	örömet.	Az	öröm	megélésében	azonban	mégsem	játszik	olyan	nagy	szerepet	az	
emlékezés,	mint	magának	az	örömet	nyújtó	szituációnak	az	észlelése.	Ha	nem	észlelünk	
örömet	nyújtó	szituációt,	az	emlékezet	számára	sem	marad	semmi.	[...]

Az „örömbiográfia” rekonstrukciójának 
következményei
Az	örömbiográfia	kapcsolatba	hoz	bennünket	önmagunkkal	mint	olyasvalakivel,	

aki	 örül,	 illetve	 aki	 képes	 az	 örömre.	Az	 emlékezésben	megelevenítődik	 az	 öröm,	
s	ezzel	olyan	helyzetek	elevenítődnek	meg	újra,	amelyekben	egyetértésben	voltunk	
önmagunkkal	és	a	világgal,	készen	álltunk	megnyílni,	másokkal	kommunikálni,	ame-
lyekben	megéltük	azt,	hogy	az	élet	olyasmit	is	adhat	nekünk,	ami	túlmutat	azon,	amire	
számítottunk.	Az	örömben	egésznek	érezzük	magunkat,	úgy	érezzük,	összekapcsoló-
dunk	másokkal,	éspedig	a	világ	olyan	megélésében,	amely	nem	várt	teljében	is	meg-
mutatja	nekünk	az	életet.	[...]
Az	örömbiográfia	rekonstruálásakor	arról	tudunk	meg	valamit,	hogyan	fejezzük	ki	

az	örömet;		arról,	hogyan	változott	életünk	folyamán	az,	ahogyan	örülünk.	Eközben	
tudatosodhat	bennünk,	milyen	magatartást	tanúsítottunk	abból	a	célból,	hogy	a	lehe-
tő	legtöbb	örömet	biztosítsuk	a	magunk	számára.	Ezután,	rekonstruált	örömbiográfi-
ánkat	szemügyre	véve,	ráébredhetünk	arra,	mit	–	és	hogyan	–	teszünk	ma	örömünk	
optimalizálása	céljából:	például	úgy	módosítjuk	magatartásunkat,	hogy	ennek	követ-
keztében	több	örömünk	legyen,	vagy	pedig	azért	vállalunk	bizonyos	erőfeszítéseket,	
mert	ezek	örömet	idéznek	elő,	sőt,	akár	valamiféle	örömkört	is	elindítanak	bennünk.	
Magától	értetődően	arra	is	ráébredünk,	melyek,	illetve	melyek	voltak	a	különlegesen	
nagy	örömünket	kiváltó	szituációk.	Ha	nagyon	pontosan	ismerjük	örömünk	kiváltó-
it,	 segítenek	 felismerni,	 hogyan	változtathatjuk	meg	hangulatunkat	 úgy,	 hogy	 több	
örömben	legyen	részünk.	Például	ha	 tudjuk	magunkról,	hogy	egy	fényképezőgépet	
kezünkbe	véve	azon	nyomban	belefeledkezünk	a	fényképezésbe,	akkor	–	ha	épp	túl	
sivárnak	 látjuk	az	életet	–	elegendő	kézbe	vennünk	egy	fényképezőgépet.	 Ilyenkor	
kicsit	tovább	tart,	amíg	feloldódunk	a	fényképezésben,	de	bízhatunk	benne,	hogy	e	
tevékenység	derűsebbé	tesz,	nagyobb	örömre	hangol	bennünket.	
[...]
Majd	pedig	azt	derítjük	ki	az	örömbiográfia	rekonstruálásakor,	hogyan	tartjuk	kor-

dában	örömünket.	Civilizációnkban	hozzá	tartozik	a	felnőttséghez,	hogy	amikor	kap-
csolatot	 létesítünk,	nem	engedjük	csapongani	érzelmeinket,	azaz	cenzúrázzuk	őket.	
Kérdésünk:	hogyan	értük	el	életünkben	az	érzelem	fölötti	kontrollt?	Nem	vagyunk-e	
túl	szigorúak?	Nem	fojtjuk-e	el	túlságosan	is	örömünket,	ha	eszményünk	az	érzelem-
mentesség?	Ki	adta	ehhez	a	mintát?	
Azt	is	megállapítjuk,	hogy	vannak	az	öröm	ellen	ható,	az	örömöt	tompító,	további	

közreműködésünk	nélkül	is	munkáló	érzelmek.	Ilyen	a	szorongás	–	a	szorongás	és	az	
öröm	összetűzésbe	kerülhetnek	egymással.	Ez	nem	jelenti	azt,	hogy	minden	esetben	
szükségképpen	a	szorongás	győzedelmeskedik.	Összetűzésbe	kerülhet	az	örömmel	a	
bűnösségérzés	is.	Csökkenti	továbbá	örömünket,	ha	nem	tudjuk	mással	megosztani	
(akár	azért	nem,	mert	mi	magunk	nem	vagyunk	elég	nyitottak,	hogy	ki	merjük	fejez-
ni;	akár	azért	nem,	mert	mások	meggátolnak	ebben	bennünket).	Ez	történik	akkor	is,	
amikor	valaki	kívülről	fokozza	le	örömünk	értékét.
Azt	is	megtudjuk	az	örömbiográfiából,	hogy	az	öröm	képességét	a	gond	és	a	fáj-

dalom	is	befolyásolja.	Ám	furcsamód	másképp	éljük	meg	őket,	mint	elsőre	gondol-
nánk.	Arra	számíthatnánk	ugyanis,	hogy	a	fájdalmak	és	a	gondok	megakadályozzák	
az	öröm	átélését.	Ennek	 azonban	 inkább	 az	 ellenkezője	 igaz:	 épp	 azoktól	 halljuk	
ismételten,	hogy	azokban	a	pillanatokban,	amikor	enyhül	a	fájdalom,	az	élet	is	jobb	
lesz,	 akiknek	 sok	 fájdalom	 jutott	 osztályrészül.	Sokan	még	a	 fájdalmak	dacára	 is	
tudnak	örülni	valaminek.	Amikor	nagy	veszély	fenyegeti	az	életet,	nem	tűnik	el	egy-
szerűen	az	öröm,	hanem	ellenkezőleg:	bizonyos	örömszituációkat	különös	élesség-
gel	észlelhetünk.	Ezek	azonban	gyorsan	el	is	múlnak,	és	ismét	a	fájdalom	veszi	át	
az	 irányítást.	Nem	úgy	van,	hogy	gondjaink	egyszerűen	elfedik	örömünket.	Gon-
doljunk	csak	a	háborús	helyzetekre:	gyakran	az	a	benyomásunk	 támad,	hogy	épp	
a	gondokra	és	kegyetlenségekre	adott	válaszul	a	pillanat	kiélvezésének,	a	pillanat	
nyújtotta	örömök	átélésének	képessége	is	kifejlődött.	Az	öröm	képessége	szorosan	
összefügg	a	pillanat	élvezésével,	azzal	a	beállítódással,	amelyet	elsajátítva	nem	azt	
kérdezzük	szüntelen,	hogyan	is	lesz	majd	holnap,	s	főleg	nem	gondoljuk	úgy,	hogy	
minden	csakis	rosszabbra	fordulhat.	
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Rejtőzés című	versének	3.	versszakában	Eduard	Mörike	mesterien	fogalmazta	meg	
a	fájdalom	és	az	öröm	megtapasztalását:

 
Néha	észnél	sem	vagyok,
és	az	öröm	fénye	bágyadt
gyászon	át	süt	rám,	a	bánat
szívem	mélyén	úgy	sajog.10

[...]

A káröröm
Az	örömbiográfia	rekonstruálása	során	csak	ritkán	említődik	meg	a	káröröm,	jól-

lehet,	ha	kifejezetten	rákérdezünk,	kiderül,	hogy	fontos	szerepe	van.	Mivel	azonban	a	
káröröm	olyasmi,	aminek	„nem	illik”	munkálnia	bennünk,	úgy	teszünk,	mintha	hírből	
sem	ismernénk.	Ám	ez	mit	sem	segít:	a	káröröm,	a	valaki	más	baján	érzett	öröm	él	és	
virul.	Az	öröm	és	a	kegyetlenség	interakciójával	van	itt	dolgunk.	Így	világossá	válik,	
hogy	az	öröm	is	kétarcú	érzelem:	nemcsak	akkor	érezhetünk	örömet,	ha	a	szolidaritás	
szálai	 fűznek	 bennünket	 valakihez,	 hanem	 az	 is	 örömünkre	 szolgálhat,	 ha	 teljesen	
uralmunk	alatt	tartunk,	ha	gyötrünk	valakit,	valamint	akkor	is,	ha	látványosan	szakí-
tunk	vele.	A	kárörömet	és	a	szadizmust	könnyen	átjárható	határ	választja	el	egymástól.	
[...]

Aki	kárörömet	vált	ki	–	vagy	eleinte	irigységet	ébreszt	–,	azt	mindig	különleges	
emberként	írják	le:	különösen	tehetséges,	különösen	szorgalmas,	különösen	arrogáns,	
különösen	sikeres	stb.	Mindig	átlagon	felüli.	Ez	nem	kell,	hogy	feltétlenül	megfeleljen	
a	konkrét	valóságnak:	az	irigy	személy	projekciója	is	lehet.	Előfordul	ugyanis,	hogy	
azért	nem	aknázunk	ki	olyan	képességeket,	amelyekkel	mi	magunk	is	rendelkezünk,	
mert	szívesebben	élünk	középszerűen,	mivel	ez	nem	igényel	túl	sok	munkát,	és	sok	
kockázattal	sem	jár.	Ebben	az	esetben	nagy	tehetség	rejlik	ugyan	bennünk,	de	el	van	
fojtva.	Ezt	aztán	kivetítjük	másokra,	és	a	bennük	valóra	vált	tehetség	ellen	kell	felven-
nünk	a	küzdelmet.	Az	irigység	jelenthet	kihívást:	ha	látunk	egy	tehetséges	embert,	ám	
mi	magunk	elhatároztuk,	hogy	az	átlagosan	tehetségesek	életét	éljük	–	noha	ez	talán	
nincs	 teljes	 összhangban	 egyéniségünkkel	 –,	 akkor	 bosszant	 ez	 az	 ember.	Állandó	
kihívást	jelent,	amelyet	valahogyan	meg	kell	szüntetnünk.	Legtöbbször	lekicsinyel-
jük	a	kihívást	 jelentő	személyek	 teljesítményének	értékét	 stb.	Az	 irigység	azonban	
nemcsak	a	teljesítménnyel	összefüggésben	érhető	tetten:	ha	mások	megvalósítják	azt,	
amiről	mi	magunk	lemondunk,	akkor	irigykedünk	rájuk.	Ha	pedig	kiderül,	hogy	bár	
különlegesnek	láttuk	az	irigyelt	személyt,	mégsincs	benne	semmi	különleges,	a	gyötrő	
irigységérzés	átadja	a	helyét	az	örömnek,	közelebbről	a	kárörömnek.	
A	káröröm	az	elégtétel	érzésében	gyökerezik,	abban	a	tudatban,	hogy	mégiscsak	

van	igazságosság	a	földön.	Az	irigység	forrása	ugyanis	az	az	élmény,	hogy	nincs	igaz-
ságosság.	A	 káröröm	 ezzel	 szemben	 annak	 átélése,	 hogy	mégiscsak	 érvényesül	 az	
igazságosság:	mindenkinek	egyformán	megy.	Az	isteneknek	nincsenek	kedvencei.	Ez	
persze	azt	is	jelenti,	hogy	rendben	vagyok	úgy,	ahogy	vagyok,	sőt:	az	adott	pillanatban	
én	vagyok	szerencsésebb	helyzetben.	
Nyilvánvaló,	hogy	a	káröröm	a	versengés	 irigységtől	megittasult	 szellemében	 is	

gyökerezik.	Az	öröm	által	 kiváltott	 önbizalom	összehasonlításból,	 nem	pedig	 saját	
tevékenységünkből	 táplálkozik.	Az	összehasonlítást	általában	szocializációnk	során	
tanultuk	meg,	így	az	irigységből	fakadó	rivalizálást	is	(a	produktív,	a	kooperatív	riva-
lizálás,	a	kölcsönös	ösztönzés	helyett).	Már	kisgyerekként	találkozunk	az	összehason-
lítással:	ki	a	nagyobb?	(Mintha	bizony	ez	értékmérő	volna.)	Ki	tud	gyorsabban	futni?	
Ki	csinálja	jobban?	Ez	a	szinte	kényszeres	összehasonlítás	–		amelynek	következtében	
végül	egyetértés	születik	arról,	hogy	a	nagyobbnak,	a	jobbnak	stb.	joggal	nagyobb	az	
önbecsülése	–	végzetes	következményekkel	jár	ránk	nézve,	hiszen	az	önbizalomnak	
igazából	az	önmagunkkal	kapcsolatos	jó	élményből	kellene	fakadnia.	Amikor	valami-
lyen	munkát	végzünk,	szinte	mindegy,	hogy	más	is	végzi	ugyanazt,	s	ha	igen,	jobban-e	
vagy	rosszabbul.	Hiszen	mi	magunk	végezzük	ezt	a	munkát.	Ha	az	az	érzésünk,	hogy	
valami	jót	teszünk,	akkor	jól	érezzük	magunkat.	Ám	ha	egyszer	csak	azt	gondoljuk,	
hogy	valaki	mégis	jobb	ebben	nálunk,	ismét	elillanhat	az	öröm.	
Az	értékességet	vagy	értéktelenséget	fürkésző	kényszeres	összehasonlítás	társadal-

milag	 is	végzetes	következményekkel	 jár:	mindennek	egyre	nagyobbnak,	hatalma-
sabbnak,	egyre	impozánsabbnak	kell	lennie.	Ezzel	azonban	csak	időlegesen	érjük	el	a	

10 	Rónay	György	fordítása.
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kívánt	célt,	az	önbizalmat,		hiszen	mindig	rögtön	akad	más	–	még	hatalmasabb,	még	
sikeresebb	stb.	–	személy	vagy	intézmény.
A	kooperatív	rivalizálásnak	természetesen	megvan	a	maga	helye	a	fejlődésben.	Kü-

lönösen	a	testvéri	rivalizálás	segíti	a	személyiség	kifejlődését,	az	egyéniség	kialaku-
lását:	a	gyerek	ráérez	saját	erejére,	de	korlátait	is	megtapasztalja.	Valóban	produktív	
azonban	csak	akkor	lesz	a	versengés,	ha	azt	is	megélhetik	a	gyerekek,	hogy	bár	újra	és	
újra	alulmaradnak,	ugyanolyan	értékesek	és	mindannyian	ugyanúgy	segítik	egymást;	
s	hogyha	rendszerszinten	az	egész	családban	az	elfogadás	légköre	uralkodik.	Az	vi-
szont	már	súlyos	probléma,	ha	a	rivalizálás	az	élet	törvényévé	lesz.	Míg	a	kooperatív	
rivalizálás	sok	öröm	forrása	lehet	–	saját	képességeink	megtapasztalásának	és	a	közös	
versengésnek	köszönhetően	–,	addig	az	irigység	diktálta	rivalizálás	lehetetlenné	teszi	
az	örömet.	A	közös	öröm	élménye	lehetőséget	kínál	a	rivalizálásban	munkáló	irigység	
leküzdésére	és	a	szolidaritásérzés	felkeltésére.	Az	irigység	által	diktált,	vérre	menő	
rivalizálás	viszont	megakadályozza	az	öröm	közös	átélését	és	egymás	stimulálását.	
Az,	hogy	az	öröm	és	az	irigység	kifejezetten	antagonisztikus	ellentétek,	már	akkor	

szemet	szúrt,	amikor	azt	kérdeztük,	mi	gátolja,	mi	fosztja	meg	értékétől	az	örömöt.	Az	
ok	a	két	érzelemnek	az	önbizalomra	gyakorolt	hatásában	keresendő.	Az	örömben	tel-
jes	összhangban	vagyunk	önmagunkkal,	a	környező	világgal	és	saját	élethelyzetünkkel.	
Ilyenkor	természetes	önbizalom	munkál	bennünk.	Amikor	irigykedésre	kényszerülünk,	
azt	adjuk	a	világ	tudtára,	hogy	nem	vagyunk	összhangban	magunkkal,	hogy	az	önma-
gunkról	alkotott	kép	szerint	másmilyennek	kellene	lennünk,	de	legalábbis	a	környező	
világnak	meg	kellene	változnia.	Az	irigység	annak	jele,	hogy	nem	fogadjuk	el	önma-
gunkat	–	az	esetek	többségében	annak	a	szigorú	követelményeket	támasztó	énideálnak	
a	hatására,	amely	végső	soron	azt	szeretné	tőlünk,	hogy	mindent	mi	csináljunk	„jobban”	
vagy	a	„legjobban”,	mi	legyünk	a	„legszebbek”	(l.	Hófehérke)	stb. 
Ebből	a	nézőpontból	okoznak	bosszúságot	azok,	akik	tudnak	örülni;	ugyanők	azon-

ban,	jóllehet	be	nem	vallottan,	a	csodálat	tárgyai	is.	El	kell	tehát	rontani	örömüket,	de	
még	jobb,	ha	a	sors	rontja	el.	
A	káröröm	egészen	közel	van	a	szadizmushoz.	Nagy	különbség	azonban,	hogy	a	

kárörvendő	nem	maga	okoz	szenvedést	valakinek	–	ezt	a	terhet	barátian	leveszi	vál-
láról	a	sors.	A	szadistának	viszont	magának	kell	előidéznie	a	szenvedést,	s	vállalnia	
is	ezért	a	felelősséget.	A	kárörvendő	még	további	teher	alól	is	mentesül:	ő	maga	nem	
tesz	semmi	rosszat	–	a	„rosszat”	a	sors	engedi	meg,	a	rossz	mások	tette.	Eleinte	még	
bűnösségérzés	 sincs	 bennünk.	Egyszerűen	 csak	 tudunk	örülni	 annak,	 hogy	másnál	
valami	félresiklott.	Erkölcsi	meggyőződésünk	azonban	később	bűntudatot	ébreszt,	s	
ekkor	rádöbbenünk,	hogy	a	káröröm	az	öröm	megengedhetetlen	fajtája.	Egy	pici	kár-
öröm	még	megengedett	–	ebben	„az	emberek”	egyetértenek	–,	de	túl	sok	már	nem.	
A	 kárörömhöz	 igencsak	 kétarcúan	 viszonyulunk:	 eszünkkel	 elutasítjuk	 ugyan,	

mégis	akadnak	egész	közösségek,	amelyeket	a	káröröm	egyesít.	[...]

A létezés ünnepi öröme 
[...]
A	létezés	ünnepi	öröme	az	„örök	jelen	életérzése”.	Ezzel	az	életérzéssel	az	öröm	

leírásakor	 találkoztunk,	 és	 ahogy	közeledünk	 a	 lelkesültséghez	 és	 az	 eksztázishoz,	
egyre	határozottabban	körvonalazódik.	Ez	az	érzés	nem	a	jövőre	irányul,	a	múlthoz	
is	viszonylag	kevés	köze	van:	ez	az	érzés	a	pillanat	érzése.	Ezért	is	kell	tudnunk	elen-
gednünk:	az	öröm	érzete	nem	állandó	érzelem.	Az	örök	jelen	életérzésében	nem	töp-
rengünk	azon,	mi	lesz	holnapután,	vagy	mi	volt	valaha.	S	ettől	kezdve	nagy	esélyünk	
van	rá,	hogy	kilépjünk	abból,	ami	már	mindig	is	volt:	a	jövőért	érzett	örök	gondból,	
amely	oly	fantáziátlanná,	oly	aggódóvá	tesz	bennünket.
A	létezés	ünnepi	öröméhez	hozzátartozik	továbbá	a	létezés	magától	értetődő	igen-

lése,	illetve	vele	összefüggésben	az	a	hit,	hogy	az	életben	változás	következhet	be;	a	
hit	abban,	hogy	az	élet	könnyű	is	lehet,	hogy	mérhetetlenül	sok	kincs	vár	még	felfede-
zésre,	s	hogy	energiánk	talán	kimeríthetetlen.	Amit	a	pszichopatológia	gondolatroha-
násnak	nevez,	azt	az	Én	nagyobb	fokú	kontrollja	esetén	kreatív	gondolkodásnak,	gon-
dolat-	és	ötletgazdagságnak	is	nevezhetjük.	Ha	ehhez	némileg	fokozottabb	ösztönzés	
is	társul,	szinte	szárnyakat	kapunk.	Ilyenkor	ihletettségről	beszélünk.	
[...]	Ezek	az	érzések	akkor	fokozódnak	őrületté,	ha	az	Én	nem	képes	többé	egyen-

súlyt	teremteni	(például	valóságérzékét	mozgósítva).	A	létezés	ünnepi	örömének	álla-
potában	nyitottak	vagyunk	a	tudattalanra.	Ezért	támad	ilyenkor	annyi	ötletünk,	hiszen	
azok	a	tudattalanból	érkeznek.	Amikor	megnyílunk	a	tudattalanra,	akkor	jól	struktu-
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rált	énkomplexumra11	és	igen	teherbíró	csoportra	vagy	akár	rituálékra	is	szükségünk	
lehet.	Ezek	hozzásegítenek,	hogy	a	hétköznapi	életbe	is	becsempésszük,	ami	belülről	
birtokba	veszi	életünket.	Ha	engedjük,	hogy	a	megigézettség	és	az	ihletettség	magával	
ragadjon	és	 túlröpítsen	bennünket	 a	megszokott	hétköznapokon,	 akkor	ezt	követő-
en	újra	a	kézzelfogható	valóság	felé	kell	fordulnunk:	formába	kell	öntenünk,	valóra	
kell	váltanunk,	amit	megéltünk,	de	legalábbis	el	kell	tudnunk	viselni	a	világgal	való	
esetleges	összeütközést.	Épp	erre	nem	képes	azonban	a	beteg	ember.	De	a	kevésbé	
beteg	sem	képes	rá	–	az	ilyen	szituációban	ugyanis	a	nagyra	növesztett	én	hatására	
cselekszünk.	Márpedig	ilyenkor	nem	tűrünk	ellentmondást,	a	hétköznapok	legkisebb	
ellenállását	sem	tudjuk	elviselni.
A	beteg	és	a	nem	beteg	állapot	között	képlékeny	határ	húzódik:	amikor	hirtelen	egy	

félelmetesen	jó	gondolatunk	támad,	ihletettség	ragad	el	bennünket	és	olyan	hangulat	
lesz	úrrá	rajtunk,	hogy	izgatottan	megpróbálunk	valamit	formába	önteni.	Ha	ebben	
a	pillanatban	betoppan	életünk	párja	és	ránk	parancsol,	hogy	nyírjuk	le	a	füvet,	nem	
kell	mániákusnak	lennünk	ahhoz,	hogy	azonnal	dühöngeni	kezdjünk.	A	létezés	ün-
nepi	örömének	vágya	mélyen	emberi	vágy.	Sokat	is	teszünk	azért,	hogy	fellépjen	ez	
az	életérzés:	a	böjtölés,	a	meditáció,	a	kocogás,	a	tánc	egyaránt	erre	szolgál.	Például	
a	tánc	és	a	kocogás	esetében	mintha	épp	a	hosszan	végzett	egyenletes	mozgás	vál-
tana	ki	eksztatikus	hatást.	A	sámánok	hosszú	ideig	tartó,	monoton	dobolással	idézik	
elő	az	eksztázist.	A	zene	képes	emelkedett	hangulatot	közvetíteni,	és	szinte	minden-
ki	tudja,	milyen	zene	ébreszt	benne	jó	hangulatot.	Azért	hallgatunk	zenét,	akár	nagy	
hangerővel	is,	hogy	tettrekészek	legyünk:	hogy	késztetés	kezdjen	munkálni	bennünk.	
A	fokozott	késztetést	a	testi	fittséggel	próbáljuk	elérni.	A	fitness-boom	nem	annyira	
az	egészségtudatosság	fokozódásával	 függ	össze	(hiszen	a	 fitness-életmód	vélhető-
leg	épp	egészségtelen),	hanem	azzal,	hogy	azt	az	érzést	adja	meg	nekünk,	hogy	több	
energia	és	késztetés	munkál	bennünk.	A	létezés	ünnepi	öröme	nemcsak	a	lélek,	hanem	
a	test	ügye	is:	az	érzelmek	mindig	testben	is	maniszfesztálódnak.	Azért	igyekszünk	
megőrizni	fittségünket,	hogy	végre	eksztázisba	kerülhessünk.	De	a	testi	vonatkozás	
önmagában	nem	elég.	
A	gondolatgazdagságra	való	törekvéssel	is	stimulálhatjuk	magunkat:	kötődhetünk	

szellemileg	 kimondottan	 inspiráló	 emberekhez.	 Mindig	 akadnak	 olyanok,	 akikből	
csak	úgy	áradnak	a	gondolatok.	Hatásuk	 igencsak	 felvillanyozó	 lehet.	Felkeressük	
őket,	hogy	beszélgessünk	velük,	s	megtapasztalhatjuk,	hogy	szemlátomást	életerő	tölt	
el	bennünket	–	ám	dühöngünk,	ha	várakozásunk	ellenére	mégsem	áraszt	el	bennünket	
a	gondolatok	özöne.	Aki	olvas,	az	tudja,	hogy	vannak	gondolatok	sokaságát	árasztó	
könyvek	is:	ha	beléjük	feledkezünk,	felismerjük,	mennyire	gazdagítják,	mennyire	ösz-
tökélik	saját	gondolatainkat	a	könyv	gondolatai.	Ha	nem	sikerül	így	megéreznünk	az	
élet	teljességét,	akkor	esetleg	ajzószerekkel	próbáljuk	meg	ugyanazt	elérni.	Voltakép-
pen	azért	tesszük	kockára	életünket,	hogy	minél	vitálisabbak,	minél	tettrekészebbek	
legyünk.	A	felfokozott	késztetés,	a	gondolatok	áradó	gazdagsága	vagy	egyszerűen	az	
eksztázis	valószínűleg	csak	általában	az	életérzés	kicsúcsosodását	jelenti:	azt	a	végle-
tesen	intenzív	életérzést,	az	elevenségnek	azt	a	végletes	érzését,	ameddig	egyáltalán	
eljuthat	az	ember.	A	mámor,	az	eksztázis	és	a	kreativitás	a	kézzelfogható	valóság,	a	
szigorú	előírások,	a	mindennapi	határok	meghaladására	szolgál.	Ez	alapjában	véve	
nem	jelent	mást,	mint	hogy	újra	és	újra	átlépjük	az	interiorizált	határokat,	s	ezáltal	
más	emberekké	válhatunk.	A	mámorban,	az	eksztázisban	és	az	ihletettségben	egyút-
tal	más	emberekké	is	akarunk	lenni,	éspedig	egészen	nyilvánvalóan	olyanokká,	akik	
tettrekészebbek,	akik	elhivatottnak	érzik	magukat	a	cselekvésre,	akiknek	energiájuk	
is	van	hozzá,	és	akik	hisznek	a	változásban	–	sőt	olyanokká	is,	akik	tudnak	remélni.	
Nem	egyszerűen	olyanokká,	akik	várnak	valami	meghatározottat,	hanem	olyanokká,	
akik	remélnek.	
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