
68

BACSÓ BÉLA

Megjegyzések	az	örömről
Az öröm	kapcsán	a	legtöbb	ember	többnyire	szokásos	

magyarázattal	él,	s	persze	ez	a	magyarázat	a	tradícióban	
is	tetten	érhető.	Az	öröm	olyan	állapot,	amely	test	és	lélek	
időbeli	összerendezettségét	jelenti,	s	egyben	az	ebből	fa-
kadó	boldogságot eredményezi.	De	vajon	meg	tudnánk-e	
egyezni	abban,	hogy	mi	módon	és	főként	hogyan	állítható	
elő	ez	az	állapot,	mi	váltja	ki	ezt	az	állapotot?	Vajon	en-
nek	az	állapotnak	szükségképpen	célja is	van,	azaz	egy	
kijelölhető	célban	teljesül-e be?	Már	az	is	kérdéses,	hogy	
az	állapot	kifejezéssel	nem	valami	statikus/rögzített	kép-
zetet	idézünk-e	fel,	s	nem	inkább	úgy	kell	elgondolnunk	
az örömöt,	mint	amely	szüntelen	igénnyel	és	követeléssel	
űzi	az	embert	a	meglevőn és az elérten túlra. Az öröm le-
het	persze	az	egykori visszaidézésére törő	 lelki	mozgás,	
amely	nosztalgiával idéz fel egy	visszatekintve	sértetlen-
nek	vagy	egyszerűen	egykor	örömtelinek	tekintett	állapo-
tot,	amelynek	visszatérése	aligha,	ám	visszaidézése	még	
elképzelhető.1 De	mint	tudjuk,	az	emberi	lélek	arra	is	ké-
pes,	hogy	a	képzelet	és	fantáziálás	során	olyan	állapotot	
„idézzen vissza”,	ami	(így)	soha	sem	létezett. Vajon	tud-
ja-e az	ember,	az öröm céllal vagy anélkül	jelentkezik-e	
életében,	valami	felé	irányul-e	ez?	S	egyáltalán	az	öröm 
igézetében	élő	ember	annak	örvend-e,	ami	birtokába	ke-
ríthető,	vagy	éppen	örömét	az	fokozza,	hogy	a	még	el	nem	
ért	felé	űzi	valami.	Az	öröm	mértéke és mérhető jellege	
is	kérdés:	vajon	mennyi örömet bír el az ember? Nincs-e	
igaza	Max	 Scheler2	 érzelem-fenomenológiai	megállapí-
tásának,	mely	szerint	minden	állapot	megteremti	az	utó-
lagos („nachträglich”)	megokolást	–	az	el	nem	ért	öröm	
állapotában	is	képes	az	ember	önmaga	számára	a	legtel-
jesebb	örömöt	szimulálni.	Az	öröm	tárgyra	irányul,	vagy	
valamilyen	állapotot	„céloz”	meg,	amelynek	nincs	és	soha	
nem	is	lehet	egyértelmű	„tárgya”.	Az	öröm	nem	éppen	az	
örülés	állapotában	való	 létezése	az	embernek?	Az	öröm	
nem	csak	az	emberek	közötti	viszonylatban	ébred	(örül-
tem	neked,	örülök,	hogy	láttalak,	öröm	volt	veled	lenni,	
az	együttlét	öröme	stb.).	

Ha	olyan	hellenisztikus	gondolkodót	idézünk	meg,	mint	 
Epikurosz,	akkor	azt	látjuk,	alig	van	különbség	a	jelenkori	
elgondoláshoz	képest.	Úgy	fogalmaz	etikai fragmentumai	
egy	helyén:	akár a jó és a baj, akár az öröm és a fájda-
lom esetén nincs helye tévedésnek, amit az ember elvét, 
az csak az, hogy nem tudja, miből fakad. A	lélek	fájdal-
ma	és	öröme	Epikurosz	szerint	erőteljesebb,	mint	a	 tes-
té,	majd	egy	figyelemre	méltó	megjegyzést	fűz	hozzá: a 
test ugyanis a jelenbeli és a jelenlevő viszonylatában érez 
örömet és fájdalmat, míg a lélek a múltbeli és a jövőbeni 
által szenvedi el az örömöt és a fájdalmat.3	Mondhatjuk	
tehát	úgy,	hogy	a	test	öröme	közvetlen,	de	vajon	nincs-e	a	
testnek	is	emlékezete,	amivel	túl	a	pillanatnyin	éppen	azt	
idézi	meg,	amit	egy	érintés	vagy	akár	egy	mosoly	egykor	

1	 V.	A.	Gehlen	–	Die	entflohene	Glück.	Deutung	der	Nostalgie.	in.	Was ist Glück?	kiad.	U.	Hommes,	DTV,	1976.	26.	skk.o.,	valamint	R.	Bernet–
Heimweh	und	Nostalgie,	in.	„pathos”	kiad.	K.	Busch	és	I.	Därmann	transcript	Verlag,	2007.	103.	skk.	o.

2	 V.	ö.	M.	Scheler	–	Wesen und Formen der Sympathie,	kiad.	M.	S.	Frings,	Bouvier	Verlag,	1985.	168.	skk.	o.
3	 V.	ö.	Epikur	–	Von der Überwindung der Furcht	(Ethik),	kiad.	és	ford.	O.	Gigon,	DTV,	1983.	151.	o.	Gigon	állítása	szerint	Epikurosz	határok	közé	

szorítja	az	öröm	mozgatta	emberi	létezést,	ellentétben	Platónnal,	aki	az	öröm/gyönyör	határtalan	változandóságáról	beszél.	Ha,	mint	értelmező	
bevezetőjében	írja,	az öröm/gyönyör az élet célja, s ennyiben elválaszthatatlan attól, ami jó. 

4	 V.	ö.	M.	Forschner	–	Epikurs	Theorie	des	Glücks.	In.	Zeitschrift für philosophische Forschung	Bd.	36.,	H.	3.	1982.	ápr.	Klostermann	Verlag,	169.	
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5	 V.	ö.	M.	Kommerell	–	Schiller	als	Psychologe	(1934–35),	in.	uő.	–	Dame Dichterin und andere Essays,	kiad.	A.	Henkel,	DTV	1967.	66.	skk.	o.,	
azt	is	tudjuk,	hogy	Schiller	a	későbbi	új	kiadás	során	átírta,	illetve	végső	soron	közlésre	alkalmatlannak	tartotta	a	verset,	mivel	a	korszak	kultú-
rájának,	félrecsúszott	ízlésének,	ill.	a	korérzület	termékének	tekintette,	ahogy	ezt	Körnernek	1800.	okt.	21-i	levelében	írta.	(http://www.friedrich-
schiller-archiv.de/briefe-schillers/briefwechsel-mit-gottfried-koerner/schiller-an-gottfried-koerner-21-oktober-1800),	v.	ö.	még	K.	L.	Berghahn	–	
Enthusiasmus	der	Freundschaft:	Schiller	und	Körner,	in.	Monatshefte	Vol.	97.	No.	3.	(Fall.	2005.)	397–407.	o.	Unversity	of	Wisconsin	Press.

kiváltott	benne,	 test	 testre	 történő	hatásaként.	Epikurosz	
az	életvezetés	döntő	elemének	 tekinti,	 hogy	az	minden-
kor	érzéki,	sőt	aiszthetikai	mozgatóval	bír,	nem	az	egyen-
súly	 helyreállítása	 vagy	 valamiféle	 tartózkodás	mozgat-
ja,	mint	 a	 sztoikus	 gondolkodókat,	mivel	mint	 láttuk,	a 
hús és a megfontolás/elme öröme és gyönyörűsége nem 
elválasztott nála. Ami	vezeti,	 az	 az	 érzésnek	 egy	olyan	
önmegerősítő	mozgása,	amivel	ki-	és	felméri	önnön	lehe-
tőségeit,	azaz,	ami	a	helyzethez	illő/megfelelő	(oikeion), 
vagy	 pedig	 nem	 (allotrion).	 Ennek	 az	 örömszerzésnek	
a	 „gazdaságosságát”	 és	 kifizetődő	 jellegét	 később	 még	
érintjük	Freud	elgondolása	mentén.	Forschner4	 tanulmá-
nyában	megmutatta,	hogy	a	hedoné Epikurosz	felfogása	
szerint	 nem	pusztán	 a	 testi,	 hanem	éppannyira	 a	 szelle-
mi	 jó-érzést is	magába	 foglalja.	Maga	az	öröm/gyönyör	
nem	kizárólagos	ismérve	a	jó	életnek,	de	nem	is	lehet	a	
gondolat	erejével	uralt	élet	a	célzott	jó.	Megkülönbözte-
ti	a	kataszthematikus örömállapotot, amely nem nélkülöz 
semmit és belső nyugalma nem ismer zavaró elemet. Két-
ségtelenül	mondhatjuk	erre	az	állapotra,	hogy	közel	van	
ahhoz,	ami	az	ember	számára	jó,	de	mint	minden	érzés-
állapot,	végső	soron	az	embert	magán	túl	mozdítja,	legyen	
ez	akár	a	még	el	nem	ért	és	örömöt	előidéző	vágyott	tárgy,	
vagy	éppen	a	vágyott	másik,	vagy	legyen	ez	a	már	elmúlt	
életszituáció	örömet	kiváltó	megidézése.

Talán	 a	 legtöbb	 embernek	 az	 öröm	 kérdése	 kapcsán	
Schiller	híres	ódája,	az	An die Freude (1785)	jut	az	eszébe,	
de	talán	csak	éppen	annyi,	amennyi	ebben	a	versben	újra	
és	újra	felcsendül:	„Alle	Menschen	werden	Brüder,	/	Wo	
dein	sanfter	Flügel	weilt.	/	Seid	umschlungen,	Millionen!	
/	Diesen	Kuß	der	ganzen	Welt.“	(Rónay	György	fordítá-
sában:	„Egy	testvér	lesz	minden	ember,	/	Hol	te	szárnyad	
nyugtatod.	 /	Milliók	 ti	 kart	 a	 karba!	 /	 Gyúljon	 csók	 az	
ajkakon!”)	Ha	arra	gondolunk,	hogy	Schiller	valamiféle	
jövendő	 reménye,	 holmi	 naiv	 váradalom	 igézetében	 fo-
galmazott	csak,	mintha	elfelejtenénk,	hogy	Schiller	korai	
művei:	fiziológiai	írása,	a	Haramiák,	vagy	akár	a	Görög-
ország	istenei,	milyen	pontosan	rögzítették	a	modern	lélek	
osztott	és	az	életben	és	a	másikban	örömet	és	nyugvást	nem	
találó	helyzetét.	Max	Kommerell5	alapvető	Schiller-elem-
zésében	megmutatta	ennek	a	költőnek	és	művének	a	lélek	
belső	útjait	bejáró	gondolatait:	azáltal válik felfedezővé a 
költő, hogy lelkében az új és régi egymásnak feszül, a kor-
szak gondolatai és érzései ellentétét egy habitusba foglal-
ja, ami tudattalanul képződik benne, majd rögzülése után 
fel is oldódik. Akkor	olvashatjuk	úgy	az	ódát,	hogy	ben-
ne	egyszerre	van	jelen	az	antik	világ	nyoma	(megképzett	
egysége,	az	istenek	és	a	halandó	ember	örömittas	egyesü-
lésének	igénye	és	az	antikhoz	mért	veszteség	–	„Ach!	da	
euer	Wonnedienst	noch	glänzte,	/	Wie	ganz	anders,	anders	
war	es	da!”	–	írta	a	Görögország	istenei-ben)	és	az	új	vi-



69

lág	vesztesége	 és	 hiánya,	 amely	 azt	 a	 kérdést	 szegezi	 a	
modern	tudatnak,	hogy	mi	módon	válik	élete	örömtelivé,	
sőt,	mit	jelent	az	öröm	az	emberek	közti	életben.	A	vers	
kezdete	már	utal	arra,	hogy	a	gyönyör	és	öröm	rendezett	
kötése,	ami	az	embert	az	istenekhez	és	a	másikhoz	kötötte, 
örökre	meglazult:	„Deine	Zauber	binden	wieder,	/	Was	die	
Mode	 streng	geteilt”	 („Újra	 fonjuk	 szent	 kötésed,	 /	Mit	
szokásunk	 szétszabott”).	 S	 azok	 számára,	 akik	 nem	 fá-
radoznak	ennek	visszaállításán,	csak	a	menekvés	marad;	
azok	számára	a	kötés,	a	régi-új	kötelék	nem	megtartó,	s	
ezzel	kioldódnak	az	egy-et	szeretve	vágyó	emberek	köré-
ből.	Akik	azonban	a	kötést,	a	szent	köteléket	magukra	ve-
szik,	azokat	áthatja	a	szent rokonszenv („Was	den	großen	
Ring	bewohnet,	/	Huldige	der	Sympathie!”),	a	mindene-
ket	elborító	természet	és	kegyelem	körébe	kerülnek.	Igaza	
van	Kommerellnek:	 a	 régi	 emléke	 és	 az	 új	 egybeíródik 
Schiller	művében,	míg	elér	a	mindeneket	átható	és	min-
deneket	 ösztökélő	 életöröm	 gondolatához,	 amit	 újra	 ta-
nulnunk	kell	a	szokások	megosztotta	modern	életben.	A	
térdet	hajtó	ember	nem	része	annak	az	egységnek,	amely	
az	őt	meghaladó	ereje	által	mindig	 többre	ösztönöz,	 sőt	
szabaddá	tesz,	s	arra	indítja,	hogy	magán	túl	a	másikkal	az	
életet	örömben	ossza	meg.	„Freude	heißt	die	starke	Feder	
/	In	der	ewigen	Natur.	/	Freude,	Freude	treibt	die	Räder	/	
In	der	großen	Weltenuhr.”	(„Ő	a	rugó,	ő	az	élet	/	Ösztö-
kéje:	az	öröm;	 /	Tőle,	 tőle	 jár	a	 létnek	 /	Óraműve	bölcs	
körén;”)	Úgy	is	mondhatnám,	hogy	Schiller	sem	az	ódát	
megelőzően,	 sem	azt	követően	nem	volt	 oly	naiv,	 hogy	
hitte	volna	a	természet	mindeneket	szeretetben	és	együtt-
érzésben	 egybefoglaló	 erejét.	A	korai	 fiziológiai	 írások-
ban6	megmutatta,	hogy	az állati szenvedélyek ellenállha-
tatlanul és tirannikus hatalommal uralják el a lelket és 
rántják magukkal az emberi érzelmeket és tetteket, s odáig 
fokozódhat ez, hogy a szellem munkáját is megzavarják. 
Ugyanakkor válaszképpen az absztrakció a szenvedélyek 
és érzelmek felett gyakorolt hatalma folytán magát az éle-
tet mechanizálja. Az	ódát	követő	korszak	jelentős	szelle-
mi	tájékozódása	során	megtartja	a	természet/ösztön	köve-
telő	erejével	való	számvetést,	ám	az	ész	törvényadásával	
igyekszik	kordában	tartani	–	felismeri,	hogy	a	természet	
ellenében	éppen	az	akarat emelheti ki az embert az állati 
szenvedélyek hatalmából, de egy percre sem feledhetjük, 
hogy a kötés és kötelezvény csak az észtörvényei között 
jut érvényre. Ha az ember méltatlan az ész használatra és 
egyedül a természetnek enged, akkor is cselekszik, csak 
éppen annak a realitásnak engedve, amely ösztönei és ter-
mészete által valósul meg: „Ám	a	természet	határozottan	
ragaszkodik	 jogaihoz,	 s	minthogy	 sohasem	 önkényesen	
követel,	nem	is	von	vissza	kielégítetlenül	egyetlen	köve-
telést	sem.”7 

A	 következő	 sorok	 aztán	 rávilágítanak	 az	 óda	 rejtett	
üzenetére	–	a	tudós	igazságkereső	nyugalmára,	az	ember	
reményére	és	váradalmára,	amit	a	nem	evilági	lét	teljessé-
gébe	vetett	hit	hívhat	elő	az	emberben.	Az	istenek	azonban	
nem	várnak	áldozatot,	nincs,	mit	őket	jutalmazva	az	em-
ber	elnyerhet	(„Göttern	kann	man	nicht	vergelten,	/	Schön	
ist’s,	ihnen	gleich	zu	sein.”	„Isteneknek	nincs	mit	adni;	/	
Istenülni	nagy	dolog.”).	Ha	az	ember	magát	istenivé	nö-
veszti	azzal,	hogy	jutalmat	remél,	ha	várja,	hogy	az adós-
könyvét eltörlik („Unser	Schuldbuch	sei	vernichtet!”),	ha-
mis	módon	istenül,	de	Istenhez	méltóvá	akkor	válhat	csak,	

		6	 V.	ö.	F.	Schiller	–	Über	den	Zusammenhang	der	thierischen	Natur	des	Menschen	mit	seiner	geistigen	(1780),	in.	uő.	–	Schillers Werke	Bd.	7.	kiad.	
H.	Kurz	Biographisches	Institut,	Leipzig,	o.	J.	46.	o.

		7	 F.	Schiller	–	A	kellemről	és	a	méltóságról	(1793),	in.	uő.	–	Művészet és történetfilozófiai írások.	Ford.	Papp	Z.	Atlantisz	kiadó,	2005.	110.	o.
		8	 V.	ö.	Kommerell	id.	mű	74.	o.
		9	 V.	ö.	Ch.	G.	Körner	–	Über	die	Freiheit	des	Dichters	bei	der	Wahl	seines	Stoffs,	in.	Thalia,	1789.	Zweiter	Band,	Heft	6.	59–71.	o.
10	 V.	ö.	S.	Freud	–	Jenseits	des	Lustprinzips,	in.	uő.	–	Das Ich und das Es. Metapsychologische Schriften, kiad.	A.	Holder,	Fischer	T.	V.,	1992.	196.,	

magyarul	Freud	–	A halálösztön  és az életösztönök,	ford.	Kovács	V.	Múzsák	kiadó,	1991.	16.	o.	
11	 	V.	ö.	Freud	id.	mű	németül.	247.	o.,	magyarul	108.	o.

ha	ítélete	kiállja	Isten	ítéletét	(„Adóskönyvünk	elenyész-
szen,	/	Béküljön	meg,	aki	él.	/	Mint	mi	egymást,	úgy	ítél	/	
Minket	Isten	fenn	az	égben.”)	S	végül	mily	messzire	kerül	
a	vers	az	öröm	felemelő	eksztázisától,	hogy	a	szenvedés-
ben	kiállt	próba	ereje	adhat	csak	reményt,	s	persze	az,	ha	
az	ember	az	igazat	akkor	is	tette	alapjává	teszi,	ha	ennek	
minden	 ellenszegül:	 „Festen	Mut	 in	 schweren	Leiden,	 /	
Hilfe,	wo	 die	Unschuld	weint,	 /	 Ewigkeit	 geschwornen	
Eiden,	/	Wahrheit	gegen	Freund	und	Feind,”	„Bátor	szív	
a	szenvedésben,	/	Oltalom,	ha	árva	hív,	/	Sírig	hűség	es-
küvésben,	/	Mindig	nyílt	és	tiszta	szív.”	Igaznak	lenni	és	
mindenek	ellenére	és	mindenkivel	szemben	az	is	maradni,	
ez	lenne	az	emberi	létezés	öröme,	ám	a	tevékeny	ember	
aligha	 képes	 mindezt	 megvalósítani,	 az	 ember	 Schiller	
felismerése	 szerint	 is	 a	 modernitásban	 meghasonlott, s 
csak	 törekedhet	az	 igaz	 tettre,	ami	kétségtelenül	két	pó-
lus	közé	kifeszített	–	ahogy	Kommerell8	fogalmazta	–,	az	
ideál	 és	 a	 természet	 (Idee–Physis)	 ütközésében	mutatja	
meg	 magát,	 s	 ebben	 a	 tekintetben	 Schiller	 pesszimista, 
az embert pőre sérülékenységében mutatja meg. Azt sem 
feledhetjük,	hogy	a	vers	erősen	didaktikus	jellege	éppen	
esztétikai	 jelentőségét	 csorbította,	 s	 nem	 véletlen,	 hogy	
Schiller	Körnerhez	 írott	 levelében	arról	 is	beszélt,	 hogy	
a vers Volksgedichtté	vált,	amivel	kimondta	esztétikai	el-
értéktelenedését.	Nincs	kizárva,	hogy	Körner	Thalia-ba9 
írott	korai	elemzése	(1789)	szintén	kijózanító	volt	Schil-
ler	 számára,	amikor	 is	Körner	az	esztétikai	 tárgy	és	an-
nak	tartalma	között	alapvető	felismerést	tett,	nevezetesen,	
hogy	sem	puszta	esztétikai enthuziazmus nem elég, ahogy 
nem elegendő szenvedélyeket generálni a mű által, másfe-
lől soha nem az anyag méltósága, hanem annak kezelési 
módja (Behandlung) vezethet csak eredményre.

Freud	a	Jenseits des Lustprinzips	(1920)	című	írásában	
hasonlóan	egyfajta	civilizatorikus	eredménynek	tekinti	–	
semmiképp	sem	pusztán	pozitívan	–	azt,	hogy	az	ember	
képes,	sőt	alkalmassá	teszi	magát	arra,	hogy	az örömelv 
működését és a realitást mind a hely (topika), mind a sa-
játos dinamika szempontjából értékelni tudja.	Leginkább	
úgy	 lehetne	 ezt	megvilágítani,	 hogy	 a	minket	 ösztönző	
elementáris	 természet	 –	 mely	 csak	 ideig-óráig	 enged	 a	
szorításból	–	egy	az	emberre	jellemző	ökonómia	mentén	
enged,	vagy	éppen	engedi	működni	tovább	a	lelki	appa-
rátust.	Az	örömelv	megszabta	élet	nem	enged	követelésé-
ből,	és	Schiller	zseniális	felismerése	szerint	nem	is	önké-
nyesen	követel.	Ez	az	ökonómia	a	szó	legszorosabb	értel-
mében	annyi	 ráfordítást	 enged,	 annyira	engedi	érvényre	
jutni	 az	örömelvet,	 amennyire	 az	nem	 fenyegeti	 a	 lélek	
összerendezettségét.	Természetesen	Freud	az	elfojtás	felől	
kimondja,	hogy	az	el-	vagy	tévútra	csalt	örömelv	–	éppen	
ökonómiai	jellege	folytán	–	behajtja	az	adósságot	és	ha-
talmas	ráfordítást	igényel	a	lélek-háztartásban	azzal,	hogy	
kínként	(Unlust)	szembesíti	az	embert	azzal	az	örömmel,	
aminek	kielégülését éppen	megtagadta	magától:	minden 
neurotikus kín/örömtelenség olyan öröm, amit nem lehet 
annak érezni.10 Anélkül,	hogy	hosszan	követnénk	Freud-
nak	a	húszas	évek	elején	kialakított	új	ösztönfelfogását,	
amely	éppen	az	ösztön	és	realitás	dinamikus	magyarázatát	
tette	lehetővé,	vagyis	azt,	hogy	a	közvetlen	ösztönvezérelt-
ség	eltolása	vagy	másnemű	pótlása	és	az	öröm	eksztatikus	
beteljesedésekor	a	szexuális	aktusban11	(„die	grösste	uns	
erreichbare	Lust”)	olyan	áttekinthetetlen	 tér	nyílik	meg,	
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aminek	 feltérképezése	 lényegében	 az	 adott	 ember	 lelki	
rajzolatát	adja	meg.	Schiller12	oly	pontosan	mondja	ezt	ki	
A kellemről és méltóságról egy	helyén	–	egy ilyen alakon 
minden csupa lélek.	Ez	természetesen	nála	sem	azt	jelenti,	
hogy	szellem	uralja	a	lélek	eltévelyedésre	irányuló	erőit,	
hanem	azt,	hogy	alakot	ölt	az	ember,	mindazon	viszonyok	
között,	ami	az	ő	élete	és	egyben	életlehetősége.	Ez	a	sajá-
tos	ökonómia,	amely	az	alak	testet	öltésében	nyilatkozik	
meg,	pontosan	mutatja	meg	azt,	hogy	milyen	finom	„el-
számolás”	van	a	lelki	apparátus	ügyvitelében:	„Tudatunk	
belülről	nemcsak	az	öröm	és	a	kín	érzéseit	közli,	hanem	
egy	különös	feszültséget	(Spannung)	is,	mely	önmagában	
ismét	lehet	örömteli	vagy	kínos.”13	Ezzel	Freud	világossá	
teszi,	hogy	az	öröm	és	annak	ellentéte	csak	akkor	válik	
valóban	azzá,	vagy	éppen	ellentétévé,	amennyiben	a	fe-
szültség	 energetizáló,	 vagy	 dinamikus	 jellege	 a	 lélektől	
olyan	ráfordítást igényel, ami	a	feszültség	kioltását	céloz-
za,	vagy	éppen	pozitív	ökonómiáját	engedi	érvényre	jutni.	
Ha	tehát	a	kín/örömtelenség	feszültsége	éppen	abból	fa-
kad,	hogy	olyasmire	 fordít	energiát,	aminek	megvalósu-
lása örömteli	 lenne,	 akkor	 nyilvánvaló,	 hogy	 olyasmire	
fordítja	erőit,	aminek	nagyon	is	örülne.	Ha	azonban	olyan	
feszültség	mozgatja	a	ráfordítást,	aminek	elérése,	még	ha	
nem	 is	 teljesülhet	 be,	 ha	 nem	 is	 ígér	 végső	 kielégülést,	
mégis	egyfajta	felhajtó	erővel	bír,	azaz	az	ökonómia	nem	
egy	végcél	vagy	a	legkisebb	ráfordítás felől	értelmezen-
dő,	hanem,	Schillerrel	szólva,	hogy	miként	képzi	magát	
mint	lelki	alkatot	az	ember.	

Michel	Foucault14	egyik	utolsó	előadásában	éppen	en-
nek	a	magát	képző/magát	előállító	embernek	az	elgondolá-
sát	elemezte,	röviden	annak	örömteli	lehetőségét,	hogy	az	
ember	a	rá	nehezedő,	vagy	maga	által	kialakított	kénysze-
rű	viszonyok	között	is	alkalmas	lehet	arra,	hogy	szabadon	
művelje magát,	nem	azért	pusztán,	hogy	értse,	hányadán	
áll	önmagával,	hanem	azért,	hogy	a	magára	fordított	idő	
és	tudás	olyan	alakot	hívjon	elő	belőle,	ami	a	lehető	leg-
jobb.	Azt	tudni,	kik	vagyunk,	egy	egész	élet	kérdése,	nem	
pedig	 valami	 végső	 válaszban	 összegzett	 absztrakció	 –	
ahogy	Foucault	fogalmazta,	tudni	magunkat	a	nem-szűnő	
változásban	működtetni.	Ez	a	válasz	az	önismeretet	éppen	
annak	változásában	és	a	változásban	képes	érvényre	juttat-
ni.	Joggal	említi	Foucault	Epikurosz	autarkeia fogalmát, 
amely	szerint	a	magának-elégséges	ember	éppen	abban	és	
attól	válik	képessé	a	képzésre,	önmaga	alakítására,	hogy	
javait,	azt,	ami	számára	jó,	nem	mint	külső	felmutatható	
birtokot	hordja	magán	–	hanem	azzá	válik,	amivé	éppen	
eme	javak	által	lehet.	Az	ethopoiein	hellenisztikus	gondo-
lata	–	ahogy	Foucault	Plutarkhoszra	utalva	kifejti	–	éppen	
ennek	a	magam	előállításnak	az	életfolyamata,	szüntelenül	
a	helyzet	és	belső	diszpozíció	közepette	zajló	változásban	
működő életvezetés. Az ethos	 éppen	annak	öröme,	hogy	
a	 változás	 közepette	 nem	 vesztettem	 el	 magam,	 s	 még	
magamra	 ismerek	 az	öröm,	vagy	 éppen	 a	 tragikus	vagy	
fenyegető	változás	közepette	is.	Jóllehet	a	viszonyok	meg-

12 Schiller	id.	mű	93.	o.
13	 Freud	–	Jenseits…	id.	kiad.	248.	o.,	magyarul	110.	o.
14	 V.	ö.	M.	Foucault	–	Hermeneutik des Subjekts	(1981–82),	kiad.	F.	Ewald	és	mások.	Ford.	U.	Bokelmann,	Suhrkamp	Verlag,	2004.	288.	skk.	o.
15	 D.	Frede	–	Der	Begriff	der	’Eudaimonia’	in	Platons	Philebos	in.	Zeitschrift für philosophische Forschung	Bd.	53.	H.	3.	1999.	júl.	Klostermann	

Verlag,	349.	o.	,	valamint	J.	M.	Cooper	–	Plato’s	Theory	of	Human	Good	in	the	Philebus,	in.	uő.	–	Reason and Emotion. Essays on Ancient Moral 
Psychology and Ethical Theory,	Princeton	U.	P.	1999.	161.	o.

16	 V.	ö.	H.-G.	Gadamer	–	Platos	dialektische	Ethik	(1931),	in.	uő.	–	Griechische Philosophie I.	Ges.	Werke,	Bd.	5.	J.	C.	B.	Mohr	(Paul	Siebeck),	
1985. 150. o.

17	 Platón	–	Philébosz.	Ford.	és	kommentálta	Horváth	J.	Atlantisz	kiadó,	2001.	101.	o.

változtak,	de	képes	voltam	ennek	megfelelően	vagy	arra	
felelve	az	élet	értelmességét	megőrizni.	Ez	azonban	soha-
sem	az,	ami	már	volt.	Az	ethos	önmagam	viszonylatában	
is	érvényre	 jut,	nem	csak	a	másik	ember	habitusa	váltja	
ki	 belőlem	 a	 valamit	 előnyben	 részesítő	 (Scheler)	 vagy	
éppen	 ellenkezést	 kiváltó	magatartást.	A	magammá	vál-
ni	öröme nem lehet az önelégültség eredménye, az eddigi 
szerzett ismeret és tudás eredménye, ahogy az ember rossz 
érzete nem pusztán a mások és a világ hirtelen változá-
sából következik, hanem abból, hogy ez a változás meg-
haladta azt, amivel egyáltalán számolni tudott. Dorothea 
Frede15	Platón	Philéboszát	 elemezve	mutatta	meg,	hogy	
amennyiben	az	élet	és	az	életvezetés	nem	nélkülözi	a	bi-
zonytalanságot,	akkor	csakis	olyan	módon	lehet	az	emberi	
élet	örömteli	és	tökéletesebb,	ha	és	amennyiben	azt,	ami	
számára	 lehetséges,	beteljesíti,	 s	kerüli	 azt,	 ami	ennek	a	
lehetőségnek	a	kibomlását	akadályozza.	Előnyben	része-
síteni	a	jót,	az	igazat	és	a	szépet	nem	lehet	önmagában	és	
önmagából,	hanem	lehet	az	élet	egy	olyan	formáját	meg-
célozni,	amiben	inkább van szépség, igazság és jó, vagyis 
az ember a változó közepette törekszik öröm/gyönyör és 
tudás viszonylatában helyes mértéket találni. Ennek	felle-
lése	nem	pusztán	belőle	fakad:	magunkat	elvétve,	a	helyes	
arányt	 megbontva	 –	 akár	 az	 alkatunkon	 is	 kirajzolódik	
(Schiller!)	 –	 azt	 vétjük	 el,	 amivé	 válhatnánk,	 ám	 amivé	
még	 lehetünk,	 éppen	 a	 legnagyobb	 örömöt	 hordozza	 az	
ember	életében.	Gadamernek	a	Philéboszt	elemző	ifjúkori	
művében	olvashatjuk:	„A	kötést	eredményező	mérték	a	jó,	
ami	a	léten	túlról	éppen	a	létben	hív	elő	egy	működést”16, 
vagy	másként	fogalmazva,	ha	nincs	éppen	az	instabilitás	
okán	 végső,	 mindenkor	 és	 minden	 helyzetben	 érvényes	
mérték,	akkor	az	emberi	létezés	öröme	abban	állhat,	hogy	
magát	ezt	a	kérdéses	létet	érvényre	juttatja,	azaz	megérti	
saját	és	másokkal	osztott	létezésének	örömét,	sőt	gyönyört	
ígérő	jó-ságát,	ami	soha	nem	maga	a	jó,	hanem	az,	amivé	
az	ember	–	ez	az	oly	gyakran	mértéket	vesztett	 létező	–	
mint	 igaz	 lett	 (van)	és	még	 lehet.	„Ha	nem	sikerül	a	 jót	
egyetlen	 formában	 megragadni,	 ragadjuk	 meg	 három-
ban:	a	szépség,	az	arányosság	és	az	igazság	formájában,	
és	mondjuk	ki,	hogy	a	hármat	együtt	 joggal	 tarthatjuk	a	
keverék	okának:	mivel	a	három	együtt	a	jó,	általuk	lesz	a	
keverék	is	jó.”	(65a5)17	Szókratész	végül	bátran	kimondja,	
sem	a	gyönyör,	 sem	a	 tudás	önmagában	nem	elégséges,	
ezért	joggal	gondolhatjuk,	hogy	a	helyzethez	méltó	érte-
lem	és	 az	 örömöt/gyönyört	 nem	kizárólagosan	gyakorló	
viselkedés	között	kell	megvesse	az	ember	a	lábát.	Az	igaz	
élet	nem	bejelentett,	hanem	gyakorolt,	az,	amit	az	ember	
tartásában	mutat	meg,	 s	 ami	 a	Platónt	 olvasó	Gadamer	
számára	éppen	abban	nyilvánult	meg,	hogy	a	 jó,	 a	 szép	
formájába	menekült,	vagyis	a	megjelenő	nem	maga	a	jó.	
Ahogy	a	leghétköznapibb	helyzetben	és	nem	puszta	udva-
riasságból	mondjuk:	örömömre	szolgált	találkozni	veled,	s	
ebbe	mindig	azt	is	beleértjük,	hogy	a	megjelenésében	ta-
pasztaltuk	azt,	ami	benne	és	általa	igaz,	szép	és	jó.	




