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JEAN LAUXEROIS

A	boldogság,	avagy	 
a	Nyugat	zsákutcája

„Tébolyodott türelmetlenségünk rabjai vagyunk.  
A szó, boldogság, e téboly trójai falova. Úgy hiszem, ez  

okozza majd vesztünket.”
René	Char:	Impressions anciennes

I.
A	boldogságot	–	szerencsétlenségére	–	a	Nyugat	találta	föl.	A	vágyak	ezáltal	kerültek	a	látó-

mezőnkön	belülre,	ugyanakkor	a	boldogság	vált	egyén	és	közösség	valamennyi	szertelenségének,	
szenvedélyének	előmozdítójává.	A	Nyugat	valójában	nincs	is	tudatában	annak,	hogy	–	René	Char	
szavaival	élve	–	tulajdonképpen	önnön	„vesztét	okozó”	zsákutcájába	került,	midőn	a	boldogság,	
ilyen	vagy	olyan	jellegében,	a	létezés	alapvető	elemévé	vált.

De	valójában	mit	is	jelent	a	kifejezés:	boldogság?	Noha	a	szó	meghódította	a	Nyugatot,	jelenté-
se	manapság	sem	egyértelmű.	Általános	elterjedésének,	de	az	értelmezése	körüli	bizonytalanság-
nak	okát	is	abban	találjuk,	hogy	története	során	megannyi,	alapvető	fontosságú	jelentésváltozáson	
ment	át.	A	jelenlegi	francia	„bonheur”	szót	eredetileg	két	szóban	írták	(„bon heur”),	jelentését	
tekintve	pedig	„kedvező	előjelet”	értettek	alatta.	A	szókapcsolat	második	tagja	(„heur”)	„kedvező	
fordulat”,	„szerencse”,	„szerencsés	véletlen”	jelentéstartalommal	bírt.	Ez	él	tovább	a	mai	francia	
nyelv	bizonyos	szófordulataiban:	„par bonheur”	–	„szerencsére”,	„au petit bonheur”	–	„véletle-
nül,	vaktában”.	Maguk	a	görögök	is	ebben	az	értelemben	alkalmazták	„eudaimonion”	szavukat,	
melyet	a	mai	napig	automatikusan	„boldogságnak”	fordítunk,	noha	a	„jó,	kedvező	daimonion”-
ra utal.	De	mit	 is	értettek	a	görögök	„daimonion”	alatt?	Semmi	esetre	sem	valamely	ördögtől	
megszállott	ember	„daimonion”-ját,	hanem	egyfajta	isteni	erőt,	bizonyos	szellem	hatalmát,	mely	
kinek-kinek	megannyi	formát	ölthetett	az	életében:	a	Phaidrosz	és	a	Theaitétosz	dialógusaiban	
Szókratész	például	arról	beszél,	hogy	„daimonion”-ja	mindig	vele	van,	s	hogy	szüntelenül	irányít-
ja	őt,	sugalmaz	neki.	A	„daimonion”	egyébként	mindenki	életében	lehetett	jó	vagy	rossz,	segítő	
vagy	ártó,	esetenként	mindkettő	egyszerre.	Akárcsak	az	istenek,	e	démoni	erő	is	független	volt	
az	élők	világát	meghatározó	dimenziótól:	így	az	elrendeltetéstől,	a	sorstól,	az	időtől	és	a	haláltól.	
Az	ókori	görögök	tehát	felettébb	örvendetesnek	vélték,	ha	valakit	jó	szellemének	segítsége	kísért.	
Ugyanakkor	nem	állíthatjuk,	hogy	felfogásuk	szerint	bárki	is	boldognak	lett	volna	mondható,	még	
mielőtt	élete	bealkonyult	volna.	Szophoklész	is	ezt	fogalmazza	meg	az	Oidipusz király	utolsó	
soraiban:

Senki	hát	halandó	embert,	ki	e	földön	várja	még 
végső	napját,	ne	nevezzen	boldognak,	míg	élete 
kikötőjét	el	nem	érte	bánat	nélkül,	biztosan.1

A	másik,	a	boldogság	gondolatával	összefüggő	görög	szó	az	„euprattein”	ige,	mely	a	betel-
jesedéssel,	a	sikerrel	 függ	össze	–	a	halandóknak	megszabott	határokon	belül.	Nem	is	 létezik	
nemesebb	cél	annál,	mint	hogy	siker	koronázza	terveink	megvalósulására	vonatkozó	törekvésein-
ket.	Mindeközben	el	ne	feledkezzünk	arról,	hogy	valóban	boldogok	és	szerencsések	–	„makaroi”,	
mondják	a	görögök	–	csupán	az	istenek,	a	halhatatlanok	lehetnek:	az	ő	üdvözült	boldogságuk	
oly	sokszor	ébresztett	a	földiekben	keserű	féltékenységet.	Ha	az	ember	sorsának	kibontakozása	
és	beteljesedése	lehetséges,	sőt	kívánatos,	akkor	ezzel	kapcsolatban	jegyezzük	meg	azt	is,	ami	
a	delphoi	Apollón-templom	oromzatán	olvasható,	s	amiről	Szókratész	is	említést	tesz:	„gnóthi 
szeauton”.	A	kifejezés	nem	pontosan	azt	jelenti,	mint	ahogyan	a	legtöbbször	fordítják:	„ismerd	
meg	önmagad”.	Tartalma	sokkal	inkább	a	következő:	„ismerd	meg	önnön	határaidat”,	illetve	„ön-
magadat	ne	tartsd	istennek”,	„az	istenek	osztályrészére	ne	vágyakozz”.	Tehát	ne	törekedj	a	bol-
dogságra	sem,	hiszen	az	csupán	az	isteneket	illeti	meg.

Mikor	a	görög	világ	napja	leáldozott,	egy	régebbi	vallási	irányzathoz	köthető	fordulat	követ-
kezett	be:	az	orfizmus	jelentős	és	több	változatban	megvalósuló	térnyerését	figyelhetjük	meg	a	
Földközi-tenger	térségében.	E	közegben	született	meg	az	úgynevezett	hellén,	majd	a	római	„böl-
cselet”,	nem	beszélve	több	más,	gyakran	zavaros	és	homályos,	a	legkülönfélébb	szektákhoz	köt-
hető	elképzelésekről.	A	fordulat	tétje	az	a	boldogság	volt,	amely	már	a	halhatatlanság	lehetőségét	
hordozta	magában.	A	megszülető	kereszténység	 is	ezzel	az	aspektussal	összefüggésben	 tudott	
teret	nyerni,	hiszen	a	paradicsom	gondolatának	hangsúlyozásával	emez	egyfelől	mint	az	ereden-
dő	boldogság	közvetlen	nyoma,	másfelől	mint	az	örök	életre	vonatkozó	eszkatologikus	 ígéret	
élt	az	emberek	tudatában.	Az	ókori	görögök	számára	tökéletesen	értelmezhetetlen	paradicsom 

1 Babits	Mihály	fordítása.
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gondolatához	társult	az	örökké	tartó	boldogság	ígérete,	aminek	következtében	elfogadást	nyert	
a	földi	élet	és	a	túlvilág	szétválasztásának	gondolata:	a	szenvedések	láncolatát	nyújtó	földi	élet	
valósága,	valamint	a	mennyei	lét	ígérete	azon	a	„túlvilágon”,	amit	örök	boldogságként	értelmez-
hetünk.	Ahogyan	arra	A kereszténység szellemében	Chateaubriand	is	rávilágít,	ez	a	kettéosztottság	
alapvető	fontosságú	kulcs	a	keresztény	Nyugat	megértéséhez,	és	számos	következménnyel	bírt	
annak	alakulásában,	ahogyan	a	boldogság	végül	központi	helyet	 foglalt	el	az	európai	szellem	
történetében.	E	fordulatot	valójában	 töréspontként	értelmezhetjük,	hiszen	a	kereszténység,	bár	
akaratlanul,	de	mégiscsak	előmozdítója	lett	a	„boldogság”	valamennyi	megjelenési	formájának,	
változatának,	mely	az	emberiség	történelmében	a	későbbiekben	értelmezést	nyert.	A	keresztény-
ség	volt	továbbá	az,	ami	a	modern	kori	törést	is	előidézte,	mégpedig	azzal,	hogy	nem	állt	ellen	
a	keresztény	boldogságfelfogás	elvilágiasodásának.	Ennek	következtében	az	idők	végezetéhez	
kötődő	paradicsom	egyszeriben	e	világi	színezetet	öltött,	és	történelmi	léptékűvé	vált.	Cioran	a	
lényegre	tapint,	midőn	így	fogalmaz:	amikor	a	XVII.	századtól	kezdve	az	új	idők	utópiái	sorra	
napvilágot	látnak,	akkor	minderre	a	keresztény	paradicsom-felfogás	miatt	kerülhet	sor,	mégpedig	
oly	módon,	hogy	ez	utóbbit	egy	adott	történelmi	és	földrajzi	közösség	hagyományaihoz	alakít-
ják,	és	világi	jegyekkel	ruházzák	föl.	A	forradalmár	Saint-Just	alábbi	kijelentésének	is	ez	képezte	
alapját:	„A	boldogság	alapvetően	új	gondolat	Európában.”	Tulajdonképpen	nincsen	ebben	semmi	
meglepő,	hiszen	az	újkor	forradalmi	lelkesültsége	a	boldogság	gondolatán	nyugodott,	és	ez	adott	
távlatot	az	elképzeléseknek,	valamint	 táptalajává	 is	ez	vált	valamennyi	XVIII.	századi	 francia	
filozófus	elméletének,	akik	–	Voltaire-től	kezdve	Rousseau-n	át	–	a	boldogság	fogalmi	megköze-
lítésének	vizsgálata	során	jó	pár,	félreértésre	okot	adó	vonást	és	számos	ellentmondást	megfogal-
maztak.	Míg	az	utópiától	a	forradalmi	megújulásig	eljutott,	a	boldogság	először	is	mint	igény	és	
szükséglet	fogalmazódott	meg,	hogy	azután	mint	cél	és	feladat	öltsön	formát.	Így	lett	a	jelennek	
zamatot	kölcsönző	egyéni	érzés,	akarat,	ugyanakkor	közösségi	cél	és	a	jövő	iránti	elköteleződés.	
A	boldogság	a	Nyugat	 „kategorikus	 imperatívusza”:	 történelmi	elvárásként	 jelent	meg	a	kez-
detekben,	majd	egyik	utópia	követte	a	másikat,	mígnem	napjainkra	egy	különleges	jogból,	sőt	
nárcisztikus	szükségletből	fakadóan	korunk	emberének	individualista	elvárása	lett.	Az	egyénnek	
boldognak	kell	mondania	magát,	és	boldognak	is	kell	mutatnia	magát.	Nyilvánosan,	minden	áron	
és	minden	körülmény	közepette.	Minden	pillanatban	készen	az	amerikai	 regényíró,	Raymond	
Carver	által	találóan	„boldogság-pirulának”	nevezett	valami	bevételére.	Miért	is?	Azért,	mert	az	
érme	–	manapság	alapvető	szükségletnek	tekintett,	boldogsághoz	való	jog	–	hátoldalára	árnyék	
vetül:	a	depresszióé,	továbbá	a	stressz,	az	idegnyugtatók,	az	altatók	és	a	függés	megannyi	válto-
zatát	ellensúlyozó	tabletták	árnyéka.	Jól	ismert	a	franciaországi	helyzet	ellentmondásossága.	Úgy	
tartják,	Franciaország	az	életöröm	országa.	A	németek	a	„minden	jóval	elhalmozva	él”	kifeje-
zést	már	Goethe	idejében	úgy	mondták:	„él,	mint	az	Isten	Franciahonban”.	Mindennek	ellenére	
ugyanebben	az	országban	rekordot	dönt	azon	gyógyszerek	fogyasztása,	amelyektől	azt	várjuk,	
hogy	a	folyton	késlekedő	boldogságra	vezessenek	el	bennünket.	A	végén	azonban	mindig	ke-
serű	a	felismerés:	az	ígéret	sohasem	teljesül.	Az	ellentmondás	korántsem	véletlen,	sőt,	az	egész	
nyugati	 civilizáció	megszületésének	pillanatától	kezdve	élő	és	 létező.	Elég	 legyen	 itt	 és	most	
csupán	arra	rámutatnom,	hogy	a	reneszánsz	térhódításával	Morus	Tamás	Utópiá-ja	(1516)	és	Dü-
rer Melankóliá-ja	(1514)	a	kor	világába	szervesen	ágyazódnak;	s	arra	is,	hogy	a	forradalmian	új	
utópiákat	mindannyiszor	romboló	hatású	kiábrándulás	követte.	Ez	Flaubert	Érzelmek iskolájá-
nak	nagy	tanulsága	az	1848-as	forradalom	romantikus	ideológiájával	kapcsolatban,	illetve	azzal	
összefüggésben,	amilyen	katasztrofális	következménnyel	 járnak	az	események	a	regény	főhő-
se	által	megjelenített	generáció	életében.	Flaubert	a	Bovaryné	oldalain	is	ábrázolja:	a	boldogság	
gyötrő	szükségletének	alapja	gyermekkori	ellentmondások	szövedéke,	megnyilatkozásai	pedig	az	
idegbaj	elemeivel	rokoníthatók.

A	fő	ellentmondás	filozófiai	jellegű,	és	az	idő	kérdését	feszegeti.	Kétszeresen	is.	Egyfelől	el-
mondható,	hogy	a	boldogság	a	jelenre	irányul,	„hic et nunc”	természetűnek	hirdeti	magát,	azon-
nalinak,	vagy	legalábbis	a	lehető	legrövidebb	időn	belülinek.	Ugyanakkor	a	valóságban	mintegy	
elérhetetlen	délibáb	folyton	távolodik,	úgyhogy	teljességgel	jövőbeli	is.	Hogyan	tekintsünk	te-
hát	arra	a	boldogságra,	amely	mindig	pusztán	csak	ígéri	magát?	Másfelől	viszont	mindenkori	és	
alapvető	sajátossága	az	állandóság	–	formája	kép,	álom	vagy	az	örökkévalóság	áporodottsága	
is	 lehet	–,	noha,	de facto,	 tökéletesen	kiszolgáltatott	a	bizonytalanságokkal	és	a	változásokkal	
szemben,	az	élet	forgandóságával	és	az	emberi	jellem	változékonyságával	szemben.	Miként	is	
tekintsünk	tehát	arra	a	boldogságra,	mely	soha	nem	tartós?	Talán	úgy,	mint	tűnékeny,	egyszerű	kis	
boldog	pillanatra?	Hogyan	értelmezhető	a	boldogság,	amikor	csupán	ígéret:	átmeneti	és	viszony-
lagos?	Ha	a	jelenben	tétován	villódzó,	a	jövőben	pedig	bizonytalanul	körvonalazódó?	A	görögök	
azért	állították,	hogy	bárkiről	csak	élete	végén	jelenthető	ki:	„boldog	ember”,	mert	a	boldogsággal	
összefüggő	legalapvetőbb	kérdés	a	halandó	ember	 létének	vége,	az	elkerülhetetlen	elmúlás.	A	
mindenáron	boldogságra	való	 törekvést	 tehát	–	Baudelaire	A mesterséges mennyországok-ban	
megfogalmazott	 kifejezésével	 élve	 –	 az	 „ember-isten”	 nárcisztikus	 álmának	 alkotóelemeként	
értelmezhetjük?	S	vajon	e	 törekvés	 lényegében	és	alapelvében	mennyire	mond	ellent	a	véges	
emberi	létnek?

II.
Ha	így	áll	a	dolog,	nagy	a	kísértés	arra	–	és	ez	soha	nem	lesz	másként	a	nyugati	világban	–,	

hogy	az	ember	a	sztoicizmus	elvei	mentén	rendezze	élete	menetét.	Így	történt	ez	a	Krisztus	előt-
ti	III.	századtól	kezdve	a	sztoicizmus	görög,	később	pedig	római	változatára	alapozva.	Seneca	
is	ezen	elveket	veszi	át	és	fogalmazza	meg	A boldog életről	és	Az élet rövidségéről	című	írásai-
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ban.	Mindkét	szöveg	kiváló	válasz	azokra	az	ellentmondásokra,	melyek	elválaszthatatlanok	a	
boldogság	gondolatától	és	eszméjétől.	Említett	írásaiban	Seneca	azt	bizonyítja	be	beszélgető-
társainak,	hogy	az	embernek	a	boldogság	útjára	lépnie	mindaddig	lehetetlen	és	kivitelezhetet-
len,	míg	önmagáról	nem	vesz	tudomást:	azaz	míg	önmaga	végességét,	saját	határainak	meglétét	
be	nem	látja.	Ha	az	ember	saját	maga	megismerésére	törekszik,	s	ezáltal	az	erény	útjára	lép,	
csakis	ebben	az	esetben	világlik	föl	előtte	a	boldogság	lehetősége.	De	ez	is	csupán	bölcsessé-
gének	következménye	és	hatása	 lesz.	Felmerül	ugyanakkor	 annak	kérdése,	hogy	e	 sztoikus	
válasz	járható	út-e.	Vajon	napjainkban	is	lehet-e	benne	bizodalmunk?	Járt	út,	avagy	zsákutca	ez	
a	boldogságot	keresőknek?

A	hellenizmus	és	a	római	kor	dekadens	elméleteinek	talaján	szekták,	illetve	számos	babona	
szökött	szárba.	Az	érdem	ugyanakkor	Senecáé,	aki	elsőként	utalt	arra,	hogy	a	boldogság	továbbra	
is	mindent	maga	mögé	utasító	vágya	zsákutca,	amennyiben	az	úton	járók	elfeledkeznek	két	alap-
vető	és	szükségszerű	igazságról:	saját	lelkükről,	illetve	az	időről.	A	lélekről	való	megfeledkezés	
a	boldogság	és	a	gyönyör	összetévesztéséből,	a	hedonista	 felfogás	 térnyeréséből	 fakad.	Bár	a	
gyönyör	nem	más,	mint	tünet	és	megnyilatkozás,	a	hedonizmus	célként	állítja	azt	be,	mivel	a	test	
és	az	anyag	elsőségét	vallja.	Ugyanakkor	–	ahogyan	azt	Seneca	is	félreérthetetlenül	kifejezésre	
juttatja,	és	ami	azóta	is	köztudott	–	a	hedonisták	gyönyöre	mellett	mindig	megcsillan	annak	el-
lentéte:	a	fájdalom.	Ugyanis	a	gyönyör	hajlamos	önmaga	ellen	fordulni,	méghozzá	az	élvezetek	
terén.	Az	élvezet	 természetéből	adódóan	szélsőség.	Hozzá	a	fájdalom,	mint	annak	határa	köt-
hető,	abban	az	értelemben,	hogy	szélsőséges	esetben	a	végletek	fokán	a	gyönyör	szenvedéssel	
párosulhat	–	ahogyan	erről	legjobban	de	Sade-nál	győződhetünk	meg.	A	gyönyör	másik	sajátos	
ellentmondása	az,	hogy	a	lelket	folyton	szenvedélyek	viharába	kormányozza,	mely	szenvedélyek	
mindenképpen	konfliktusokat	gerjesztenek,	ennél	fogva	pedig	az	egyént	valamiféle	függőségbe	
taszítják.	A	görög	„pathein”	és	a	latin	„pati”	igék	jelentésükben	egyszerre	hordozzák	a	szenvedély	
és	a	gyötrelem	„szenvedelmét”.2	A	gyönyör	tehát	nyitott	kapu,	melyen	áthaladva	az	egyensúlyát	
vesztett	és	konfliktusoktól	gyötrődő	ember	a	fájdalmat	ismeri	meg.	Benne	a	harmónia	valamennyi	
változata	örökre	megsemmisül,	hiszen	a	gyönyör	a	változatosságot	és	a	változandóságot	részesíti	
előnyben,	szemben	a	lélek	derűjének	alapelemével,	az	állandósággal.

Állandóság	és	folytonosság	az	időben:	a	dolgok	szükségszerű	velejárója,	hogy	a	lélekről	való,	
imént	tárgyalt	első	megfeledkezés	után	most	e	második	megfeledkezés	is	teljességgel	hiábavaló	
jelleget	kölcsönöz	a	boldogság	gyönyörök	útján	történő	hajszolásának.	Az	állandóságnak	–	ami	
a	lélek	békéjének	legfontosabb	alapja	–	elengedhetetlen	feltétele,	hogy	senki	szem	elől	ne	tévesz-
sze:	nincsen	fontosabb	az	idő	figyelembevételénél,	másképpen	fogalmazva	annál,	hogy	tudatá-
ban	legyünk	a	végesség	tényének,	minden	ember	életének	szükségszerű	távlatával.	E	végesség	
szem	elől	tévesztéséből	következik	az,	hogy	egyesek	a	boldogság	helyett	a	gyönyört	hajszolják.	
Szükségszerűen	így	van,	hiszen	a	keresés	nem	más,	mint	késztetés	arra,	hogy	az	ember	ismétlődő	
élvezetek	mentén	előrefelé	meneküljön.	E	menekülés	pedig	mindannyiszor	az	idő	elvesztegeté-
sének	bizonyul,	közben	pedig	pontosan	úgy	viselkedünk,	mintha	halhatatlanok	volnánk.	E	meg-
feledkezés	paradoxona,	hogy	a	gyönyör	pontosan	önmaga	ellentétét	szüli,	lévén	hogy	–	akárcsak	
a	gyönyör	társául	szegődő	szenvedés	esetében	–	az	élvezetekbe	való	eszeveszett	menekülés	meg	
akar	feledkezni	minden	határról,	ugyanakkor	valójában	a	jövővel	szembeni	szorongást	fokozza.	
A	halál	perspektívája	–	azé	a	halálé,	melynek	létezését	el	akarjuk	hárítani,	s	róla	tudomást	sem	
akarunk	venni	–	elénk	tárul	és	megdermeszti	a	lelkünket,	amely	ennek	következtében	többé	már	
értelmezni	sem	képes	azt.

A	lélek	és	az	idő	tehát	a	boldogság	keresésének	két	legfontosabb	vesztese.	A	keresés	szük-
ségszerűen	 egyfajta	boldogtalanságba	 torkollik,	 utóbbi	 legfőbb	 tünete	pedig	 a	 szenvedés	 és	 a	
szorongás.	Mi	magunk	vagyunk	tehát	saját	boldogtalanságunk	oka,	hiszen	tudatlanok	módjára	
hamis	képet	alkotunk	magunkban	a	boldogságról.	A	sztoikus	bölcsesség	a	dolgok	átértékelésé-
re	késztet	minket:	a	lélek	ébredjen	tudatára	annak,	ami	sajátja,	és	igenis	ragaszkodjon	az	elvá-
laszthatatlanul	hozzá	tartozó,	az	ő	szerves	részét	képező	végességhez.	Ha	így	tesz,	a	lélek	fokról	
fokra	megszabadul	a	boldogtalanságtól	és	annak	kiváltó	okaitól.	A	lélek	akkor	lel	rá	a	járható	
útra,	amikor	új	képzetek	új	fontossági	sorrendjét	állítja	fel,	illetve	amikor	ismét	a	végességével	
összeegyeztethető	szükségleteinek	fonalát	veszi	kézbe.	Ebben	az	esetben	válik	világossá	előtte,	
mi	 is	 az	alapja	minden	boldogság	 legfontosabb	 feltételének:	a	harmóniának,	melynek	 legelső	
kívánalma	az,	hogy	a	lélek	váljék	befogadóvá	a	szükségszerűséggel,	illetve	a	kozmosz rendjével 
szemben.	A	lélekre	hárul	annak	megértése,	hogy	mivel	maga	is	a	világ	e	rendjéhez	tartozik,	azzal	
összhangban	kell	léteznie	avégett,	hogy	miután	először	új	irányultságot	vett,	azt	követően	ráleljen	
önnön	egyensúlyára.	A	harmónia	keresése	és	a	felé	való	haladás	is	abból	a	tényből	fakad,	hogy	
a	lélek	az	egységes	egész	részét	alkotja.	Megszabadulni	a	szenvedélyek	jelentette	kötelékektől	
és	a	rosszul	értelmezett	boldogság	délibábjától	maga	után	vonja	annak	feltételét	is,	hogy	az	em-
ber	véleményében	és	döntéseiben	képes	fölülírni	korábbi,	világgal	kapcsolatos	tapasztalatait.	Ez	
az	a	kizárólagos	vonatkozás,	amellyel	összefüggésben	a	boldogság	új	létjogosultságot	nyerhet,	
amennyiben	elfogadjuk	azt,	hogy	a	léleknek	az	is	feladata,	hogy	keresse	azt,	ami	javára	válik	(a	
„legfőbb	jó”),	továbbá	azt,	hogy	e	„jó”	kizárólag	akkor	érhető	el,	ha	a	lélek	önmagával	kapcso-
latban	harmóniára	lelt.	Ugyanígy	igaz	az	is,	hogy	a	harmónia	felé	nem	vezet	út,	ha	a	lélek	feltétel	
nélkül	el	nem	fogadja	a	köteléket	azzal,	ami	nem	ő:	vagyis	a	világgal,	a	szükségszerűséggel	és	az	
idővel.	Így	lesz	az	út	az	erény	útja,	a	boldogságot	mindig	megelőző,	a	lélek	nyugalmának,	s	végső	
soron	harmóniájának	lehetőségét	adó	erény	útja.	A	boldogság	valóságos	 tünete	a	bölcs	ember	
önbeteljesedés	felett	érzett	öröme,	mely	csupán	az	erényt	kiegészítő	többlet,	az	erény	kibővülése.	

2 A	francia	„pâtir”	ige	annyit	tesz:	szenved,	bűnhődik	valamiért.
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Ily	módon	lesz	az	egyén	egységes	egész,	mely	„egészet”	mint	a	léleknek	az	egyéni	sors	és	a	szük-
ségszerűség	összhangjával,	az	elmúlás	következtében	véges	létezéssel	kapcsolatosan	meghozott	
szabad	döntését	értelmezhetjük.

Ekkor	leszünk	tanúi	a	boldogság	valódi	beköszöntének,	hiszen	a	világmindenséggel	való	egy-
ség	keresése	során	magának	az	időnek	a	megélése	is	változáson	megy	át.	Midőn	a	felismerések	
sorát	követően	a	bölcs	tudata	belátja	a	végesség	valóságát,	a	halál	miatt	való	gyötrődés	végleg	
eltűnik	az	élet	horizontján.	A	bölcs	megszabadul	attól	a	félelmétől,	amit	élete	korábbi	szakaszában	
a	mindennapokra	árnyat	vető	fenyegetésként	élt	meg.	Mikor	a	lélek	függetlenedik	a	jövő	bizony-
talanságából	fakadó	gyötrelemtől,	azt	szabadon	és	 tőle	 távolságot	 tartva	szemléli	–	mindez	az	
elnyert	bölcsesség	jutalma	–,	a	változatlanságban	békességre	lel,	hiszen	nincsen	többé	kiszolgál-
tatva	a	szenvedélyek	viharainak.	A	bölcs	ember	lelke	a	sziklaszirthez	hasonló,	mely	rendületlenül	
áll	a	tajtékot	vető	tengerben.

A	dolgokat	 továbbgondolva	azt	 is	beláthatjuk,	hogy	útján	a	bölcs	a	 jelen	 addig	 ismeretlen	
minőségére	lel.	Az	önmagával	való	törődés	az	idő	jó	kihasználásának	szinonímája	lesz:	ha	önma-
gamra	gondot	fordítok,	az	időre	fordítok	gondot,	és	fordítva.	A	gyönyörök	viszonylagossá,	tehát	
közömbössé	válnak,	mivel	a	más	módon	megélt	idő	lehetővé	teszi,	hogy	a	lélek	önmagához	is	
másképpen	viszonyuljon.	Új,	ellentmondásos	gyönyört	ismer	meg:	a	pillanatét,	mely	maradandó	
és	tartós.	Az	állandóan	ködbe	vesző	jövő	többé	nem	tartja	az	embert	alávetettségben:	megszűnnek	
az	elillanó	jövővel	kapcsolatos	kétségek,	a	jelen	pedig	ettől	kezdve	megnövekedett	jelentőséggel	
bír,	illetve	az	örökérvényű	dolgok	dimenziójának	részét	képezi.	Már-már	az	isteneket	idézi	az	a	
mód,	ahogyan	a	bölcs	a	jelent	annak	állandóságában	megéli.	A	pillanatot	az	örökkévalóság	hatja	
át,	a	bölcs	pedig	a	halhatatlanságnak	egy	korábban	ismeretlen	formájára	bukkan,	mivel	ezentúl,	
alkalmas	pillanatban	képes	a	„kairosz”	megragadására.	Bár	nem	folytonos,	mégis	elérhető	bol-
dogság	ez,	amely	a	világ	természetével	való	összhangban,	az	önbeteljesedés	útját	járva	mutatja	
meg	arcát.	Minden	akadály	elhárul	tehát	a	bölcs	elől,	a	boldogság	pedig	többé	nem	tűnik	el	a	
létező	világok	legjobbikának	horizontján	–	legalábbis	ahogyan	a	világot	minden	bölcs	megéli	és	
értelmezi.	Bármennyire	is	igaz,	hogy	a	sztoikus	gondolatmenet	tetszetősnek	mondható,	retorikáját	
tekintve	pedig	meggyőző	erejű	–	hiszen	Seneca	vagy	tanítványát,	vagy	pedig	rokonát	igyekezett	
meggyőzni	–,	a	sztoicizmus	semmiképpen	nem	mentes	paradoxonoktól	és	ellentmondásoktól,	
ami	viszont	e	filozófia	korlátaira	hívja	föl	a	figyelmünket.	Amennyire	igaznak	és	helytállónak	
bizonyul	kritikai	jellegét	tekintve,	annyira	bizonytalan	és	ellentmondásos	a	konkrét	tényekre	vo-
natkozó	állításainak	halmaza.	Mellesleg	Seneca	élete	és	halála	is	ezt	támasztja	alá.	Két	elsődleges	
fontosságú	kérdés	merül	föl	ezzel	kapcsolatban.	Az	első	a	következő:	vajon	lehetséges-e	az,	hogy	
a	boldogság	keresése	kizárólag	a	bölcs	jussa,	főleg,	hogy	magányában	sem	konkrét,	sem	szubsz-
tanciális	kapcsolatot	nem	tart	fönn	az	emberek	világával?	A	második	kérdés	pedig	ez:	beszélhe-
tünk-e	egyáltalán	boldogságról	akkor,	amikor	a	bölcs	ember	világtól	való	heroikus	elvonulása	
végső	soron	az	öngyilkosságon	keresztül	vezet	önbeteljesedésre?	Ha	a	boldogságra	törekvés	az	
élet	helyett	a	halál	választását	sugallja,	akkor	ezt	joggal	ítélhetjük	ellentmondásosnak	és	kifejezet-
ten	gyanúsnak.	Olyannyira,	hogy	felmerül	a	gondolat:	az	emberi	lét	„kategorikus	imperatívusza”	
a	boldogság	semmiképpen	nem	lehet.

III.
A	sztoikus	bölcsesség,	illetve	a	boldogság	sztoikus	elképzelésének	megoldhatatlan	problémá-

jához	értünk	el.	A	sztoicizmus	általában,	Seneca	pedig	kiváltképp	jelentik	azt	a	pontot,	amelyen	
a	boldogság	keresése	két	ténnyel	szembesít	minket.	Mégpedig	két	olyan	ténnyel,	amelyek	a	nyu-
gati,	morálnak	nevezett	filozófia	kudarcát	jelentik:	egyfelől	lehetetlen	a	közösség	boldogságának	
kimunkálása	–	ezzel	végül	az	utópisták	lázálmainak	következtében	hagytak	föl;	másfelől	az	oly-
annyira	áhított	halál	minden	más	célt	maga	mögé	utasított	–	ez	pedig	a	nyugati	eszmetörténetben	
elcsépelt	sztoicizmus	ősi	és	változatlanul	továbbélő	jegye,	és	elválaszthatatlan	attól	a	zsákutcától,	
amelyből	az	állítólagos	bölcsesség	azóta	sem	tud	kikeveredni.

Mert	hiszen	a	bölcsnek	–	állítja	Seneca	–	az	elvonulásban	adódik	lehetősége	a	tömegtől	való	
elkülönülésre.	Erre	pedig	azért	van	szükség,	hogy	kivonhassa	magát	mások	hatása	alól:	hogy	a	
többiekkel	ellentétben	a	bölcs	ne	hajszoljon	semmilyen	élvezetet.	„Otium”	és	„negotium”	közötti	
különbségtételről	van	szó:	az	első	az	egyén	azon	fölös	ideje,	amikor	az	embernek	érkezése	van	ki-
várni	az	általa	folytatott	keresés	legalkalmasabb	körülményeit;	a	második	a	világi	ember	elfogult	
sürgölődése,	azé	az	emberé,	akinek	nincsen	fölös	ideje,	és	aki	maga	is	a	tömegre	oly	jellemző	vá-
gyainak	fogja.	„Szabadítsd	ki	tehát	magad	a	tömegből…!”3	–	írja	Seneca.	Taszítsd	el	magadtól	a	
csordában	élők	életét,	azokét,	akiknek	önazonossága	egymás	utánzásán	alapul.	Ugyanúgy	vissza	
kell	vonulni	a	politika	színteréről	is:	a	fontos	emberek	régen	elfeledték,	hogy	a	valódi	boldogság	
szükséglete	nem	függhet	ígéretektől,	és	hogy	valamennyi	pillanatunk	megannyi	összpontosítása	e	
boldogság	megvalósulásának	van	alárendelve,	ez	pedig	összeegyeztethetetlen	a	társadalmi	elvá-
rásokkal	és	a	politikai	nagyravágyással.

Az	elvonulás	mindazonáltal	csak	bizonyos	keretek,	jól	körülhatárolt	lehetőségek	mentén	lehet-
séges.	Mi	is	lenne	más	az	„otium”,	ha	nem	meditációs	gyakorlat,	amely	–	etimológiájával	össz-
hangban	–	„medicatio”,	azaz	gyógyítás,	orvoslás?	A	boldogság	sztoikus	keresése	mindenekelőtt	
terápia,	a	szó	legtökéletesebben	orvosi	értelmében.	Még	pontosabban	szólva	„catharsis”:	a	szen-
vedéstől	való	megtisztulás.	Ez	a	mozdulatlanságot	kereső,	meditatív	és	megtisztító	törekvés	min-

3 Bollók	János	fordítása.
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denekelőtt	az	akarattal	függ	össze.	Utóbbi	arra	irányul,	hogy	a	bölcs	ember	helyzete	a	hősökével	
legyen	megegyező:	feszültség,	rendíthetetlenség	és	erőfeszítés	jellemezzék.	Ám	e	tulajdonságok	
élethosszon	át	 tarthatatlanok,	 s	 az	egyén	konkrét	életére	végül	nincsenek	hatással.	A	sztoiciz-
mus	őket	a	boldogság	keresésének	feltételeként	tartja	számon,	ugyanakkor	az	egyén	csupán	egy	
helyzet,	egy	állapot	lehetősége,	hiszen	a	magányba	visszavonult	bölcs	végül	is	magától	az	élettől	
tartózkodik:	„magányába	visszavonultan	küzd”.	E	magatartás	tulajdonképpen	csalás,	mert	a	bölcs	
visszavonulása	teljességgel	magányos,	elszigetelt	és	egyéni	lét,	egyenesen	individualista	létezés.	
A	bölcs	kiszakítja	magát	a	világból,	az	emberek	közösségéből,	s	létét	kizárólag	önmagának	szen-
teli.	De	minek	a	megnyirbálása	árán,	és	miféle	magányos	haszon	reményében?	Talán	az	idő	más-
fajta	birtoklása	végett?	Nem	úgy	áll-e	a	dolog,	hogy	a	vágyott	boldogság	igencsak	viszonylagos	
és	kiváltképp	bizonytalan?

Montaigne,	aki	kezdetben	a	sztoicizmus	feltétlen	híve	volt,	elsőként	mutatott	rá	félreérthetet-
len	módon	e	tan	hiányosságaira.	Filozófiai	jellegű	tapasztalatainak	alakulása	kiválóan	körvona-
lazódik,	ha	egymás	mellé	állítjuk	például	az	I.	kötet	39.	esszéjét	(A magányról,	1572),	illetve	a	
III.	kötet	10.	esszéjét	(Hogyan gazdálkodjunk akaratunkkal,	1585–86).	A	Montaigne	által	megtett	
út	elején	ott	találjuk	a	kezdeti	idők	sztoicizmusát;	a	végén	azonban	a	létezés	másfajta	megértését	
leljük.	Élete	elején	Montaigne	a	bölcs	dicső,	már-már	öntelt	alakjával	azonosul:	a	fénylő,	sztoikus	
maximák	mint	veszélyeket	távol	tartó	korlátok	vonulnak	elő	életében,	s	ily	módon	látjuk	őt	ön-
magával	foglalatoskodni	életének	„hátsó	kamrájában”.	Később	aztán	a	bölcs	e	képe	szilánkjaira	
törik,	és	Montaigne	új	útra	 lép:	arra,	amely	a	szerényen	egyszerű	életvitelt	egyáltalán	nem	az	
emberek	világától	távol	tartja	megvalósítandónak.	Bár	a	szenvedélyektől	–	így	a	politikától	–	való	
tartózkodás	kétségtelenül	örök	feltétel,	azt	is	mindenkinek	be	kell	látnia,	hogy	a	szenvedélyek	az	
embertől	elválaszthatatlanok,	illetve	hogy	tervezéssel	és	szabályozással	jól	kordában	tarthatóak.	
Ez	az,	amit	Montaigne	„a	figyelem	elterelésének”	nevez	(III,	4).	Ha	már	az	ember	nem	bújhat	ki	
a	bőréből	–	lévén,	hogy	a	„nyüzsgéstől”	úgysincsen	menekvés	–,	Montaigne	sokkal	inkább	Arisz-
totelészhez	húz,	mintsem	Senecához.	Azt	mondja,	hogy	„a	barátság,	amellyel	önmagunknak	tar-
tozunk”,	egyáltalán	nem	összeegyeztethetetlen	„más	emberek	és	a	világ	használatának	módjával”	
a	„köztársadalomhoz	való	hozzájárulás”	érdekében.	Montaigne	tehát	szembehelyezkedik	azzal	a	
fajta	heroikus	individualizmussal,	amellyel	pedig	a	bölcsesség	azonosulni	törekszik,	és	a	közéleti	
szereplőket	minden	más	célt	és	tervet	feladó,	elkötelezett	hozzáállásra	bátorítja:	„Nem	akarom,	
hogy	szükség	esetén	ne	szenteljük	figyelmünket,	minden	lépésünket	és	szavunkat,	verejtékünket	
és	vérünket	a	vállalt	tisztségnek.”4	Az	elfordulás	nem	jelent	tehát	visszavonulást,	sokkal	inkább	
éleslátást	 és	 függetlenséget,	mely	 tulajdonságok	a	közéleti	 tevékenység	 legalapvetőbb	 sajátjai	
kell,	hogy	legyenek.

A	sztoicizmus	tehát	nem	etika,	hiszen	a	közösség	kérdése	nem	kap	benne	elég	teret,	és	mert	
a Nikomakhoszi etika „philiája”	fel	sem	merül	vele	összefüggésben;	továbbá	nem	merül	fel	az	
embertársakkal	 való	 viszonyról	 vallottakban,	 illetve	 az	 egyén	önmagával	 szembeni	 elvárásai-
val	összefüggésben	sem.	A	boldogságát	kereső	bölcs	magánya	a	szubjektivizmus	„tébolyodott”	
(Char)	válfajából	ered.	A	tudattal	foglalkozó	modern	filozófia,	mindenekelőtt	Descartes,	egye-
nesen	divatba	hozta	a	sztoicizmust.	Az,	amit	Descartes	a	„legmagasabb	rendű	és	legtökéletesebb	
bölcsességnek”	nevez,	tulajdonképpen	álarc	mögé	bújtatott	sztoicizmus,	amellyel	a	gondolkodó	
azért	él,	hogy	a	szubjektivitás	elhagyhassa	a	magány	zsákutcáját,	és	hogy	a	tudat	előtt	megnyíljon	
az	út	az	erkölcs	felé.	Ám	e	döntő	jelentőségű	kérdésben	a	karteziánus	elmélet	gyöngének	bizo-
nyult,	és	legutolsó	próbálkozása	eredmény	nélkül	halt	el.	Mindent	összevetve	e	ponton	érhető	
tetten	minden	bölcsesség,	minden	„morális”	filozófia	kudarca:	ezek	csupán	a	gondolat	vaksá-
gának	pillanatában	születtek	meg.	Akkor,	amikor	a	gondolat	megszűnik	önmagával	foglalkozni,	
vagy	egyenesen	léte	végére	ér;	mint	ahogyan	ez	történt	a	halódó	görög	filozófiával,	amely	végül	
későókori	bölcseletek	felvirágzását	mozdította	elő.

A	sztoicizmus	helyzete	még	bizonytalanabbá	válik,	amikor	az	egyén	önmagával	való	viszo-
nyát	nem	is	annyira	a	külvilág	kizárása	jellemzi,	hanem	mindenekelőtt	magának	az	életnek	az	
elutasítása:	 az	öngyilkosság,	melynek	gondolata	már	a	 sztoicizmus	megszületése	pillanatában	
létezik,	a	Krisztus	előtti	III.	század	végén.	Hégésziasznál	és	Khrüszipposznál	a	vágyott	és	önként	
vállalt	halál	tana	elméleti	megalapozottságú.	Khrüszipposz	például	igazolni	igyekszik	a	halál	e	
nemének	létjogosultságát,	méghozzá	részletekbe	menő	alapossággal	 teszi	mindezt.	A	sorsra,	a	
kozmoszra,	az	isteni	logoszra	és	az	„oikeiószisz”	(„kisajátítás,	megnyerés,	megszerzés”)	fogalmá-
ra	hivatkozva	állítja,	hogy	minden	mindennel	összefügg.	Az	ok-okozati	összefüggések	kavalkád-
jából	semmi	és	senki	nem	vonhatja	ki	magát,	a	történések	pedig	mintha	csak	huzalozva	volnának.	
Khrüszipposz	állítása	szerint	a	hengerhez	és	a	csigához	hasonlóan	valamennyi	lény	végzetsze-
rűen	követi	hajlamát,	és	önnön	természetének	rendelődik	alá	a	kettős	determináció	szabályainak	
megfelelően:	egy	belső	okból	adódóan	minden	dolog	önnön	természetének	megfelelően	létezik;	
egy	külső	ok	pedig	azt	eredményezi,	hogy	ugyanezen	dolgok	egy	más	jellegű	szükségszerűség	
láncolatának	is	részét	képezik.	A	végzetes	determinizmus	válfajainak	elméleti	tévedésével	állunk	
tehát	szemben,	amikor	a	görög	filozófia	nagyjai	a	halandók	létét	csupán	a	jövő	bizonytalanságá-
nak,	illetve	az	istenekhez	fűződő,	elengedhetetlenül	szükséges	kapcsolat	vonatkozásában	voltak	
képesek	értelmezni.	A	halált	elfogadó	Antigoné	nem	mond	le	az	isteneknek	kijáró	hódolatról,	sem	
pedig	a	nap	még	egy	utolsó	köszöntéséről.	Aiasz,	Szophoklész	alakja	–	a	görög	színház	egyetlen	
öngyilkos	hőse	–	szintén	megmarad	az	istenekkel	és	a	világgal	való	kötelékében,	még	ha	a	halált	
is	választja.	A	sztoikus	ezzel	ellentétben	nem	számít	halandónak	a	szó	eredeti	értelmében.	Ha	a	
bölcsességet,	illetve	a	bölcs	boldogságának	lehetőségét	az	öngyilkosság	jelenti,	ez	nem	más	miatt	

4 Csordás	Gábor	fordítása.
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van	így,	hanem	mert	e	bölcsesség	pusztító	antropocentrizmussal	ér	föl,	és	mert	az	emberi	tudatlan-
ságból	adódóan	a	nemlét	vágyát	ébreszti	föl	az	emberben,	aki	egyúttal	kétségbe	vonja	és	tagadja	a	
szent	valamennyi	formáját.	Mivel	a	sztoicizmus	minden	isteni	eredetű	dologról	lemondott,	ezáltal	
végérvényesen	el	is	veszítette	azokat.	Ugyanígy	lemondott	minden	másról	is,	ami	emberi	eredetű.	
És	itt	mutatkozik	meg	a	boldogság	választásának	ára.	A	sztoikus	öngyilkosság	nem	más,	mint	
azon	valakinek	esztelen	cselekedete,	aki	szerint	a	saját	halála	az	önbeteljesedésből	kifolyólag	csak	
magától	tőle	függ;	továbbá	olyasvalakié,	aki	úgy	véli,	hogy	saját	halálát	önmaga	irányíthatja	pél-
dául	azáltal,	hogy	az	agónia	hosszúságát	maga	választja	meg.	A	szabadságát	megélő	ész	legvégső	
tetszelgésének	tanúi	vagyunk.	A	Marcus	Aurelius	szemében	oly	kedves	„amor fati”	magasztos	és	
fölülmúlhatatlan	megvalósulásának	tanúi.	Van	benne	valami	abból	az	antropológiai	torz	szörnyű-
ségből,	amely	Seneca	tragédiáinak	szellemét	idézi.

Mert	milyen	halálról	is	beszélünk,	amikor	a	sztoikus	önmaga	haláláról	hoz	döntést?	A	sztoikus	
halál	először	 is	 látványos	halál,	magamutogatás	vágyából	fakad.	Seneca	tragédiáiból	 ismerjük	
már,	milyen,	amikor	a	szerző	mérlegelés	nélkül	a	néző	elé	tárja	a	bűnt	–	amit	egyébként	a	görög	
tragédia	soha	nem	tett.	Ahelyett,	hogy	a	műben	az	őrület	 tárulna	elénk,	maga	a	színház	válik	
tomboló	őrültté	azáltal,	hogy	minden	kapcsolata	megszűnik	bármivel,	ami	szent	vagy	tragikus.	
A	római	„furor”	nem	más,	mint	istenek	és	emberek	figyelmen	kívül	hagyása.	A	sztoikus	azzal	
áltatja	magát,	hogy	a	halál	nem	az	ő	személyes	halála.	Ki	akarja	sajátítani	azt,	s	ezáltal	önmagát	
igyekszik	kisajátítani.	Egynémely	sztoikus	gondolkodó	egyenesen	úgy	véli,	hogy	az	öngyilkos-
ság	pillanata	saját	boldogságának	csúcspontján	köszönt	rá.	De	miért	közönség	előtt	kell	a	végső	
tettnek	bekövetkeznie?	Ne	 feledjük,	hogy	Rómában	egyesek	egész	 jelenetet	kerekítettek	saját	
haláluk	köré:	 fürdőben	követtek	el	öngyilkosságot,	vagy	családjuk	körében,	vacsora	után,	ba-
rátaiktól	körülvéve.	Hogy	úgy	mondjuk:	banális	módon.	Hiszen	éppen	e	banalitással	szerették	
volna	aláhúzni	állítólagos	„függetlenségüket”	 istenektől	és	emberektől,	mindenféle	szégyenér-
zettől.	Mert	hiszen	a	sztoikusok	mit	sem	ismernek	abból,	amit	a	görögök	„aidósz”-nak	neveztek,	
és	ami	azt	az	önmérsékletet	és	szemérmet	jelenti,	mely	a	görög	világ	verseivel	és	tragédiáival	
oly	elválaszthatatlan	egységet	alkot.	A	sztoikus	halála	nem	egy	folyamat	lezárulása,	a	tett	csupán	
színházi	elem,	a	halál	pedig	ennek	megfelelően	következik	be.	Senecának	is	ezért	adódik	lehe-
tősége	megsokszorozni	sikertelen	öngyilkosságait:	a	„bölcs”	így	lesz	önmaga	közönsége.	A	saját	
lábát	föláldozó	Epiktétosz	esete	 is	ezt	bizonyítja.	A	szemérmetlenség	nem	ismer	határokat.	 Itt	
érünk	el	arra	a	fokra,	amellyel	a	nyugati	nihilizmus	áll	összefüggésben:	utóbbi	esetében	a	sztoi-
cizmus	valamiféle	megfoghatatlan	változata	a	távol-keleti	bölcselet	újabb	hajtásaival	találkozik;	
amikor	a	filozófia	látens	nihilizmusát	a	jelenből	a	pillanat	felett	örvendő	buddhizmus	alá	rendeli.	
Ettől	kezdve	pedig	sokkal	könnyebben	látjuk	be,	miért	nem	meglepő	az,	ahogyan	a	nyugati	világ	
a	boldogság	szédítő	hevességű	keresése	mellett	minden	töprengés	nélkül	elköteleződött.	Azon	
boldogság	keresése	mellett,	mely	elénk	mint	kizárólagos	érték	tárul;	még	akkor	is,	ha	jellegéből	
adódóan	a	melankóliás	depresszióval	rokonítható.	A	sztoikus	doktrína	csírájában	hordozta	a	rejtett	
nihilizmust.	Legyen	akár	 személyes,	 akár	kollektív,	 a	boldogság	„mesterséges	mennyország”,	
mely	ugyanannyira	bizonyult	„tébolyodott”,	mint	„halálos	kimenetelű”	utópiának.

IV.
Függetlenül	attól,	hogy	ókori	vagy	modern	kori	„bölcsességről”	van	szó,	úgy	tűnik,	hogy	e	

„bölcsesség”	gyümölcsében	mindannyiszor	a	„boldogság	férge”	telepszik	meg.	Ennek	okára	ab-
ban	lelünk,	hogy	mindenfajta	„bölcsesség”	folyton	szem	elől	téveszti	azt	a	lényeget,	amivel	pedig	
az	ember	létének	velejét	ragadhatjuk	és	érthetjük	meg.	Ez	pedig	nem	más,	mint	amit	a	görögök	
korántsem	„anthróposz”-nak,	hanem	„brotosz”-nak,	azaz	„halandónak”	neveztek.	Kétségkívül	
nem	azt	szeretnénk	ezzel	sugallni,	hogy	az	időben	visszafelé	való	haladás	volna	kívánatos.	Sokkal	
inkább	azt,	hogy	mennyire	fontos	megértenünk,	miben	is	lehetnek	segítségünkre	a	görögök,	ami-
kor	azt	próbáljuk	felfogni,	hogy	a	halandóság	gondolata	megkerülhetetlen	és	életbevágóan	fontos.	
Illetve	azt	is,	hogy	ugyanez	a	gondolat	–	a	boldogsággal	ellentétben	–	civilizációs jelentőségű.

A	boldogság	sztoikus	keresése	egyfelől	azért	zsákutca,	mert	az	idő	hibás	és	pontatlan	szemlé-
letén	alapszik,	ahol	az	idő	a	tartam	és	a	változás	leegyszerűsítő	kategóriája	mentén	nyer	értelmet.	
Zsákutca	továbbá	azért,	mert	e	keresés	silány	mozgatórugója	a	halál	és	a	végesség	koncepciója.	
Kevés	csupán	beszélni	a	halálról,	ha	arra	a	magaslatra	akarunk	eljutni,	amit	a	görögök	a	„halan-
dóság”	gondolatával	jelöltek.	Seneca	azt	mondja:	„A	halál	mindenütt	jelen	van;	ő	a	Gondviselés	
ajándéka.	Bárki	megfoszthat	bennünket	életünktől;	de	nem	a	halálunktól…”	Ez	egyáltalán	nin-
csen	így.	Nem	igaz,	hogy	a	halál	mindenütt	jelen	van,	és	hogy	ajándék	volna.	Az	ilyenfajta	beszéd	
zagyvaság,	vagy	pedig	a	nyelvvel	való	visszaélés.	Seneca	más,	ugyanezen	felfogásban	írókhoz	
hasonlóan	pontosan	az	ellenkezőjét	fejezi	ki	a	szavakkal,	mint	amit	azok	jelentenek,	s	teszi	ezt	a	
végesség	és	az	időbeliség	gondolatától	vezérelve.

A	boldogság	abban	a	pillanatban	másodlagossá	válik,	amint	a	létezőt	az	idő	transzcendentális 
jellegének	szemszögéből	értelmezzük,	amikor	is	a	halál	megfelelő	tartalmat	nyer	gondolkodá-
sunkban.	Az	idő	sem	nem	vonal,	sem	pedig	pont;	továbbá	nem	egyszerűsíthető	le	változásnak	
vagy	állandóságnak.	Ő	maga	az	„aión”:	a	folytonos	felbukkanás,	amiről	az	ember	újra	és	újra	
megbizonyosodik,	egészen	addig,	hogy	megtapasztalja	a	pillanat	kisajátításának	lehetetlenségét,	
mivel	azon	csak	a	halál	hatolhat	át.	A	halálra	tehát	nem	mint	az	idő	végére,	hanem	sokkal	inkább	
mint	a	vég	idejére	kell	gondolnunk:	mint	a	folyton	folyvást	felbukkanó	határra,	mely	az	adott	
idő	 jelenvalóságában	megtart	minket,	mindazonáltal	kaput	nyit	 előttünk	az	eljövendőre.	A	mi 
időbeliségünk	kapcsán	 tehát	 érdemes	 szem	előtt	 tartani	 azt	 a	határt,	 amely	által	 „halandóak”,	
azaz tökéletlen	lények	vagyunk.	Ontológiai	értelemben	az	idő	a	mi	létbeli	tökéletlenségünk;	ezen	
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ontológiai	tökéletlenség	lényege	pedig	az,	hogy	a	mi	időbeliségünk	átgondolására	és	megélésére	
ösztökél	bennünket.	Az	élet	tehát	megvalósítandó	mű,	önmagunk	megalkotása,	aminek	kiinduló-
pontja	e	transzcendencia.	A	Homérosz	és	Hésziodosz	költészetével	kezdődő	görög	gondolat	foly-
tatása	Aiszkhülosz,	Szophoklész,	Euripidész,	 betetőzése	pedig	Arisztotelész.	Egyikükben	 sem	
merült	föl	annak	kétsége,	hogy	a	halhatatlan	istenekkel	és	a	többi	halandóval	való	viszonyunk	
lényege	ne	létbeli	tökéletlenségünk	lenne.	E	tökéletlenség,	a	transzcendenciánk,	sokkal	inkább	
halandó	mivoltunkban	való	beteljesedésre,	mintsem	boldog	életre	késztet	bennünket.	Ebben	az	
értelemben	állíthatjuk	azt,	hogy	a	Nikomakhoszi etika	nem	a	boldogság	receptjét	kínáló	„bölcse-
let”,	és	hogy	az	„areté”	nem	erkölcsi	„erény”.	Az	„areté”	a	„soha	el	nem	érhető	tökéletesség”,	az	
egyén	és	a	közösség	beteljesedésének	szükségletére	adott	válasz.	Arisztotelész	a	„philiá”-val	hoz-
za	összefüggésbe,	azaz	a	„barátiassággal”:	az	embernek	akár	önmagával,	a	társaival,	a	politikai	
környezettel	vagy	bármi	más	létezővel	való	kapcsolatáról	legyen	szó.	Ez	a	„philia”	fölbukkan	már	
Homérosznál	és	Szophoklésznél,	és	azt	a	mindenekelőtt	görög	alapelvet	jelöli,	mely	az	emberek-
től	azt	követeli,	hogy	tanuljanak	meg	halandóként	létezni,	életük	napjait	ekként	alakítani.	Azaz	
legyenek	tudatában	annak,	hogy	a	vég	ideje	minden	kezdésben	benne	rejlik.

A	halál	tehát	az	ember	szívében	lüktető	szükségesség.	Általa	rajzolódik	ki	mindenki	előtt	az	a	
határvonal,	mely	–	ahelyett,	hogy	a	halál	megpróbáltatásának	bilincsébe	verné	az	embert,	aki	pe-
dig	a	boldogság	keresésében	vélhetné	felfedezni	a	szabadulást	–	éppen	hogy	az	élet	értelmét	tárja	
föl	az	ember	előtt.	E	határnak,	e	korlátnak	köszönhetően	válunk	képessé	az	élet	értelmének	befo-
gadására,	önmagunk	és	a	bennünket	körülvevő	világ	megfogalmazására.	A	vég	–	mint	határ	–	te-
hát	mindig	most van itt	velünk:	nem	mint	annak	horizontja,	ami	befejeződik	és	megszűnik,	hanem	
valami	olyannak	távlata,	amiben	éppen	hogy	valami	kezdetét	veszi.	Ami	szüntelen	kezdetét	veszi,	
az	nem	más,	mint	 a	beteljesülés	 elkerülhetetlensége	az	 egyén	és	 a	közösség	vonatkozásában.	
Mindezt	pedig	az	az	eljövendő	hozza,	amely	nem	azonos	a	jövő	illuzórikus	gondolatával,	minden	
utópia	gyökerével.	Az	eljövendő	nem	azonos	a	jövővel.	Utóbbi	a	jelen	meghosszabbítása,	illetve	
annak	az	egyén	általi	zavaros	kivetítése.	Az	eljövendő	az,	ami	az	egyénre	vár,	ami	vele	még	meg	
fog	történni:	a	valamivé	válás	lehetősége,	ami	értelmet	ad	a	jelennek.	Amikor	a	korlátaink	és	a	
tökéletlenségünk	különös	hangsúlyt	kapnak,	akkor	mindezt	arra	a	lényre	vonatkoztatva	jelentjük	
ki,	aki	csak	azért	az,	aki,	mert	nem	valaki	más.	Tehát	alapja	egy	olyan	negatív	kép,	amelynek	bár	
semmi	köze	a	nemléthez,	mégis	a	jelentésnek	alkotóelemét	képező	semmivel van szoros összefüg-
gésben;	illetve	olyan	negatív	kép,	mely	az	embert	szükségszerűen	teszi	azzá,	ami	ő	egyediségében	
és	a	többiekkel	közösséget	alkotva	lehet.	Az	embereken	túl	kétségkívül	ott	vannak	az	istenek.	
De	talán	még	az	isteneknél	is	nagyobb	jelentőséggel	bír	az,	amire	még	mindezen	felül	lelünk.	
Ez	pedig	a	Szükségesség	–	de	nem	ám	a	rómaiak	és	a	sztoikusok	„fátumának”	elkerülhetetlen	
végzete	–,	és	ennek	számos	megjelenési	formája:	az	„ananké”	(a	szükség),	a	„moira”	(a	halál,	
mely	ugyanúgy	egyénre	szabott,	mint	ahogyan	kinek-kinek	másban	is	a	saját	osztályrésze	jut),	a	
„tükhé”	(a	sors,	a	szerencse).	Azután	az	isteneken	túl	ott	van	még	a	világ,	mely	egyszerre	„káosz”	
(szakadék)	és	„koszmosz”	(szépség).	És	ott	van	az	idő	is,	szintén	bonyolultan	összetett:	egyszerre	
„aión”	 (folytonosság),	 „kronosz”	 (mulandóság)	 és	 „kairosz”	 (alkalmas	pillanat).	E	képnegatív	
alkotja	minden	tragédia	középpontját,	és	ezt	a	görögökön	kívül	senki	más	nem	fedezte	föl,	s	így	
nem	is	fejlesztette	tökélyre.	A	tragédiák	jelentése	és	jelentősége	egyáltalán	nem	a	pesszimizmus-
sal	függ	össze,	sem	pedig	a	balsors	ilyen	vagy	olyan	fokú	fontosságával,	hanem	pontosan	azzal,	
amire	Hölderlin	 tapintott	 rá:	a	mindent	 letaglózó	gyász	és	a	féktelen	öröm	mélyen	gyökerező	
társításával,	amit	a	görögök	oly	kiválóan	valósítottak	meg	tragédiáikban.

A	tragédia	példátlan	teológiai	lecke,	amennyiben	az	istenek	világával	létesít	kapcsolatot.	Ha	a	
tragédiára	a	megfelelő	módon	tekintünk,	máris	meghaladtuk	a	balsorsot	a	boldogságtól	elválasztó	
iskolás	elképzelést.	A	tragédia	valódi	értelme	rég	elveszett,	és	még	a	kereszténység	is	nehézségek-
be	ütközik,	amikor	szenvedés	és	boldogság	viszonyáról	esik	szó.	Ma	ott	tartunk,	hogy	magának	a	
kereszténységnek	is	alapvető	feladata	lenne	a	boldogság	kérdésének	tisztázása:	éppen	ideje	volna	
felhagyni	azzal	a	leegyszerűsítő	felfogással,	amely	pusztán	e	világi	boldogtalanság	és	túlvilági	
boldogság	között	tesz	különbséget.	E	tekintetben,	illetve	ha	azt	vesszük	alapul,	hogy	az	újszövet-
ségi	szövegek	csak	elvétve	foglalkoznak	a	boldogsággal,	a	latin	világ	által	elfogadott	Evangélium	
sokkal	közelebb	áll	a	görögökhöz,	mintsem	a	történelem	századain	átívelő	keresztény	vallás.	A	
boldogság	nem	érdekli	túlzottan	az	evangélistákat:	az	Újszövetség	sokkal	inkább	az	élet	valódi	
értelmének	kérdését	járja	körül,	és	tőlünk	is	azt	várja	el,	hogy	ebben	mélyedjünk	el,	és	ennek	
velejéig	igyekezzünk	hatolni.	A	kereszténység	előtt	álló	egyik	feladat	tehát	annak	végiggondo-
lása,	hogy	mit	is	jelent	a	tökéletlen létezés	teológiája.	Utóbbi	korántsem	egyezik	a	„végesség”	
középkori	teológiájával,	melyet	túlságosan	is	átszőtt	a	végtelenség	gondolata.	E	gondolatmenetet	
elfogadva	 elengedhetetlen	volna	 a	 halhatatlanság	kérdésének	újraértelmezése	 is,	melyet	 hasz-
nos	volna	elválasztani	az	„örök	boldogság”	homályos	képzetétől.	Ha	így	tenne,	a	kereszténység	
valamennyiünknek	fontos	segítséget	nyújtana	abban,	hogy	végre	felhagyjunk	a	boldogság	mint	
elsődleges	fontosságú	szükséglet	megjelenítésével.	Ebből	pedig	az	következne,	hogy	nagyobb	
odaadással	kutathatnánk	azt,	ami	isteni	eredetű	emberi	létünkben	és	a	civilizációnkban.	E	kuta-
kodás	alapja	pedig	a	mindannyiunkat	összekötő	halál	gondolata	lehet.	Mindenesetre	ezen	az	úton	
haladva	az	ember	másra	is	lelhet:	a	teljesség	erejére.	Amikor	a	halandó	élet	műve	beteljesedik,	a	
megértés	örömében	részesülünk.	A	kegyelem	által	pedig,	mivel	kötelék	fűz	bennünket	az	isteni	
eredetű	dolgokhoz,	az	ikonokat	idéző	módon	részesülünk	saját	halhatatlanságunk	lehetőségének	
megsejtésében	és	megélésében.
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