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WEISS JÁNOS

Az	öröm	létállapotai
„[…] az élet célja az öröm [ἡδονὴ].1

1 Epikurosz	 levele	Menoikeuszhoz,	 in:	Epikurosz:	Legfontosabb filozófiai tanításai,	Farkas	Lőrinc	 Imre	Könyvkiadó,	1994.	41.	o.	Fordította:	
Kövendi	Dénes.

Az	„öröm”	sohasem	tartozott	a	filozófia	klasszikus	fo- 
galmai	közé;	talán	csak	Epikurosznál	kap	kiemelkedő	je-
lentőséget.	Nála	viszont	egyrészt	a	„gyönyör”	felé	csúszik	
el,	 másrészt	 azonnal	 kap	 egy	 negatív	 jelentésaspektust:	
„testünk	 mentes	 legyen	 a	 fájdalomtól,	 lelkünk	 pedig	 a	
zavaroktól”.2	A	18–19.	század	fordulóján	azonban,	a	né-
met	 filozófia	 hallatlan	 föllendülésének	 idején	 (mintegy	
mellékszálként)	 volt	 rá	 némi	 esély,	 hogy	 az	 „öröm”,	 az	
„öröm	létállapota”	centrális	filozófiai	fogalommá	váljék.	
Méghozzá	 elsősorban	 egy	 versnek,	 egy	 vers	 hatásának	
köszönhetően.	És	a	végére	az	egészből	mégsem	sok	min-
den	maradt;	 pontosabban	 talán	 csak	 egy	keserű	belátás.	
Az	alábbiakban	ezt	a	gondolati-eszmetörténeti	ívet	próbá-
lom	fölvázolni.3

I.
Friedrich	Schiller	1785-ben	írta	meg	Az örömhöz	című,	

hatalmas	és	óriási	hatású	költeményét.	Ennek	első	verssza-
ka	így	szól:	„Freude,	schöner	Götterfunken,	/	Tochter	aus	
Elysium	/	Wir	betreten	feuertrunken	/	Himmlische,	dein	
Heiligtum.	/	Deine	Zauber	binden	wieder,	/	Was	der	Mode	
Schwert	geteilt;	/	Bettler	werden	Fürstenbrüder,	/	Wo	dein	
sanfter	Flügel	weilt.”4	A	vers	mindenekelőtt	himnusz	az	
örömhöz,	az	öröm	„dicsérete”.	Schillert	elsődlegesen	nem	
az	érdekli,	hogy	hogyan	jutunk	el	az	öröm	létállapotához,	
hanem	inkább	az,	hogy	mi	is	ez	az	„öröm”?	Mintha	csak	
azt	feltételezné,	hogy	eltávolodtunk	az	öröm	állapotától,	
az	 örömre	 vonatkozó	 elképzeléseink	 elhalványodtak.	A	
saját	 feladatát	 így	 abban	 látja,	 hogy	 fölvázolja	 az	 öröm	
nagyszerűségét.	Az	egész	versnek	így	van	egy	feltételként	
szereplő	 üzenete:	 emberek,	 örömre	 születtünk!	 (Lehet,	
hogy	értelek	is	benneteket,	a	világ	tele	van	fájdalommal	és	
szenvedéssel,	de	ne	feledjétek:	azért	jöttünk	erre	a	világra,	
hogy	az	öröm	állapotába	kerüljünk.)5	 Így	ha	fel	akarjuk	
vázolni	 az	örömöt,	mindenekelőtt	 az	örömtelenség	 álla-

2 Uo.
3 Mindenekelőtt	szeretnék	felvázolni	egy	bizonyos	teológiai	hátteret,	méghozzá	a	16.	zsoltárból	kiindulva.	Ez	a	zsoltár	nem	mondható	tipikusnak,	de	

általában	az	individuális	panaszkodó-kérő	zsoltárok	közé	sorolják.	(Jan	Christian	Gertz	(szerk.):	Grundinformation Altes Testament,	Vandenhoeck	
&	Ruprecht,	2010.	423.	o.	A	szóban	forgó	rész	szerzője:	Markus	Witte.)	A	zsoltár	valóban	egy	kéréssel	kezdődik:	„Védelmezz,	Istenem,	hozzád	
menekülök.”	És	aztán	majd	a	zsoltáros	arról	beszél,	hogy	ő	mit	gondol,	hogyan	vált	méltóvá	erre	a	védelemre:	„Dicsőítem	az	Urat,	mert	értelmet	
adott	nekem,	s	mert	szívem	még	éjjel	is	figyelmeztet.	Mindig	szemem	előtt	lebeg	az	Úr,	ő	áll	jobbomon,	hogy	meg	ne	inogjak.”	Amit	az	ember	
tehet,	az	a	dicsőítés.	Az	embernek	így	magának	is	kell	nyújtania	valamit,	de	még	ez	is,	ami	az	ő	teljesítménye,	megköveteli	az	Úr	támogatását.	
Vagyis	az	Úr	támogatására	támaszkodva	vagyunk	képesek	arra	a	teljesítményre,	amivel	kiérdemelhetjük,	hogy	az	Úr	védelmezzen	minket.	Ezért	
a	támogatásért	dicsőítjük	az	Urat,	mert	megmutatta,	mit	kell	tennünk,	mert	tevékenységet,	vagyis	értelmet	adott	nekünk.	De	mi	lesz	ennek	az	
eredménye?	Miben	fog	megnyilvánulni,	hogy	az	Úr	védelmébe	vett	minket?	„Ezért	örül	a	szívem	és	ujjong	a	lelkem	[…].”	Az	Úr	védelmezése	
tulajdonképpen	egy	ajándékban	nyilvánul	meg:	az	Úr	az	öröm	létállapotával	ajándékoz	meg	minket.	A	zsoltárok	könyvében	ez	egy	 teljesen	
egyedülálló	koncepció.	(Most	eltekintek	attól,	hogy	a	zsoltáros	szerint	ehhez	az	örömállapothoz	hozzá	tartozik	a	test	oltalmazása	is:	a	betegség	
és	a	halál	elkerülése.)	A	zsoltár	egésze	azt	sugallja,	hogy	mindez	egy	bekövetkezett	állapot.	És	mintha	az	individuális	ember	perspektívájából	
csak	 azt	 akarnánk	megmutatni,	 hogy	milyen	 feltételei	 vannak	 az	öröm	 létállapotának.	A	zsoltár	 végére	mégis	 elbizonytalanodunk.	 „Az	 élet	
útjára	tanítasz	engem.”	Nyilvánvalóan	Istenről	van	szó:	mindaz,	amit	leírtunk,	nem	egy	adott	állapot,	hanem	egy	tanítás,	amely	az	„élet	útjára”	
vonatkozik,	vagyis	arra,	hogy	hogyan	éljük	az	életünket,	ha	azt	akarjuk,	hogy	eljussunk	az	„öröm	létállapotába”.	És	most	mintha	megfordulna	az	
egész	gondolatmenet,	mintha	az	egész	zsoltár	arra	válaszolna,	hogy	hogyan	lehetséges,	hogyan	lehetne	elérni	az	öröm	létállapotát.	Az	is	feltűnik,	
hogy	ehhez	sok-sok	individuális	teljesítményre	van	szükség:	a	lehető	legtöbb	egyes	embernek	kell	elérnie,	hogy	az	Úr	„védelmébe	vegye”.	De	a	
kérdés	az	–	legkésőbb	az	európai	felvilágosodástól	kezdve	–,	hogy	az	öröm	létállapotát	ezen	a	teológiai	összefüggésen	túl	is	föl	lehet-e	építeni?	

4 Rónay	György	fordítását	felhasználva:	„Öröm,	égi	szikra	lángja,	/	Elízium	lánya	/	Tűztől	megittasulva	/	lépünk	be	égi	szentségedbe.	/	Újra	fonjuk	
szent	kötésed,	/	mit	szokásunk	kardja	szétszabdalt,	/	a	koldusok	a	hercegek	testvérei	lesznek,	/	ahol	te	szárnyad	nyugtatod.”	

5 A	16.	zsoltárban	az	öröm	ellentéte	még	egyértelműen	a	halál	vagy	a	sír	volt.
6 Friedrich	Schiller:	Művészet- és történelemfilozófiai írások,	Atlantisz	Kiadó,	2005.	168.	o.	Fordította:	Papp	Zoltán.	

potából	kell	kiindulnunk.	Az	Örömóda	első	versszakában	
ennek	az	állapotnak	a	leírására	egyetlen	szempontunk	van:	
a	„divat”.	(És	ezt	nem	szabad	a	mai	szóhasználatunk	sze-
rint	értelmezni.)	A	megcsontosodott	szokásoknak,	a	rutin-
nak	köszönhetően	a	mostani	életünkben	minden	szét	van	
választva:	az	emberek,	a	tevékenységek,	az	érzelmek.	Azt	
már	csak	sejthetjük,	hogy	ebben	az	univerzális	szétszab-
daltságban	 a	 legsúlyosabbak	 a	 társadalmi	 differenciák.	
Ennek	Schillernél	csak	a	két	szélső	pontját	látjuk:	a	kol-
dusokat	és	a	hercegeket.	Az	1795-ben	írt	Levelek az em-
ber esztétikai neveléséről	című	művében	(a	6.	levélben)	a	
szerző	ezt	az	eleven	egységet	a	görögséghez	köti:	„Akko-
riban	a	szellemi	erők	ama	szép	ébredésekor	az	érzékeknek	
és	 a	 szellemnek	még	 nem	 volt	 szigorúan	 szétválasztott	
tulajdonuk;	mert	 semmilyen	meghasonlás	nem	késztette	
őket	arra,	hogy	ellenségesen	osztozkodjanak	egymással,	
és	meghatározzák	mezsgyéiket.	A	 poézis	még	 nem	 bu-
jálkodott	az	elmésséggel,	a	spekuláció	még	nem	gyalázta	
meg	magát	szőrszálhasogatással.”6	Schiller	itt	egy	kicsit	
általánosabban	fogalmaz,	mint	a	versben,	de	a	fontos	szá-
munkra	most	az,	hogy	kimondja	az	örömtelenség	általá-
nos	szervezőelvét:	a	meghasonlottságot	(Entzweiung). Az 
Örömódában	azonban	nem	az	általában	vett	emberi	képes-
ségekről	van	szó,	hanem	inkább	a	társadalmi	aspektusról.	
Ezért	a	versben	megjelenik	egy	motívum,	amely	arra	 is	
rámutat,	hogy	hogyan	lehetne	helyreállítani	az	egységet.	
De	mindenekelőtt	egy	valamit	kell	rögzítenünk:	az	öröm	
nem	más,	mint	az	újra helyreállított egység.	És	ezt	készí-
ti	elő	a	koldusok	és	a	hercegek	„összeborulása”.	A	vers	
második	 változatában	 Schiller	 ezt	 már	 így	 fogalmazza	
meg:	„Egy	testvér	lesz	minden	ember.”	Az	egység	helyre-
állításának	útja	így	a	„testvériesülés”,	vagyis	a	társadalmi	
különbségek	megszüntetése.	És	Schiller	valóban	semmi-
féle	 önkorlátozást	 sem	 ismer	 ennek	 bemutatásakor,	 sőt,	
most	mintha	a	megfigyelő	perspektívájából	a	legaktívabb	
cselekvővé	 lépne	 elő:	 „Seid	 umschlungen,	Millionen!	 /	
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Diesen	Kuss	der	ganzen	Welt!”7	A	költő	ezzel	egy	különös	
szerepet	vesz	föl:	ő	az,	aki	(elsőként)	átöleli	az	embere-
ket,	aki	csókot	küld	mindenkinek.	A	költő	az,	aki	egyetlen	
egységbe	kovácsol	minden	embert	(az	összes	egyes	em-
bert);	 és	ő	az,	 aki	döntően	hozzájárul	 az	egység	megte-
remtéséhez.	Ha	most	újra	elővesszük	a	Levelek az ember 
esztétikai neveléséről	című	művet,	akkor	azt	mondhatjuk,	
hogy	 a	 költő	 azért	 tudja	 betölteni	 ezt	 a	 szerepet,	 mert	
egyedül	és	kizárólag	az	ő	tevékenysége	integratív.	Ehhez	
a	poézisnek	csak	egy	kis	önmegtagadásra	van	szüksége:	
nem	szabad	„bujálkodnia”	az	„elmésséggel”.	Ezzel	per-
sze	némileg	konkurál	az	a	gondolatkör,	amely	a	zseniről	
és	a	zsenialitásról	szól.	„Az	erőteljes	zseni	tudvalevőleg	
nem	teszi	foglalkozásának	határait	egyben	tevékenységé-
nek	határaivá,	ám	a	középszerű	tehetség	a	maga	erőinek	
egész	szűkös	összegét	fölemészti	az	osztályrészéül	jutott	
foglalkozásban.”8	 (Feltűnik,	hogy	Schiller	 fogalomhasz-
nálatában	van	két	bizonytalanság.	(1)	Egy	pillanatra	úgy	
tűnik,	mintha	minden	alkotót	 zseninek	 tartana,	de	 aztán	
mégis	inkább	a	„középszerű	tehetséggel”	állítja	szembe.	
(2)	A	foglalkozás	és	a	tevékenység	elválasztását	pedig	úgy	
kell	érteni,	hogy	a	foglalkozás	társadalmilag	rögzítve	van,	
a	 tevékenység	pedig	e	külsődlegesen	rögzített	szabályo-
kon	túllépő,	mindenkori	konkrét	alkotó	folyamatot	jelöli.)	
Mindenesetre	 így	újra	egy	fontos	különbségtevéshez	 ju-
tunk	el:	a	versben	Schiller	mintha	csak	önmagának	vin-
dikálná	az	integratív	tevékenységet;	a	Levelekben	viszont	
minden	„erőteljes”	zseninek,	vagy	általában	vett	zseninek.	
(A	kettőt	persze	megpróbálhatnánk	úgy	kombinálni,	hogy	
Schiller	önmagát	valamiféle	vezérköltőnek	 tekintette,	és	
minden	más	költőt	is	arra	szólít	fel,	hogy	őt	kövesse.	Egy	
ilyen	értelmezés	mellett	azonban	nem	tudunk	megfelelő	
bizonyítékokat	felsorakoztatni.)	

De	 hogy	 gondolhatta	 Schiller,	 hogy	 egy	 ilyen	 költői	
csók	 felül	 tudja	 írni,	 közömbösíteni	 tudja,	 vagy	 ki	 tud-
ja	 oltani	 a	 társadalmi	 differenciákat?	 Ezt	 biztosan	 nem	
gondolhatta.	De	biztosan	volt	egy	mintája,	amely	a	gon-
dolkodását	elindította	ebbe	az	 irányba.	Pál	apostol	a	Fi-
lemonnak	írt	levelében	azt	kéri	a	levél	címzettjétől,	hogy	
fogadja	vissza	egy	rabszolgáját,	aki	ideiglenesen	elhagyta	
őt.	Ez	a	levél	alapvető	dokumentuma	annak,	hogy	a	korai	
kereszténység	hogyan	próbálta	fölülmúlni	(vagy	fölülírni)	
a	meglévő	társadalmi	struktúrákat	és	egyenlőtlenségeket.	
„A	hitben	való	 részesedés	 […]	 teljesen	újfajta	 közössé-
gi	viszonyok	kialakulásához	vezet.	A	társadalmi	és	a	jogi	
státuszkülönbségeket	nem	kell	megszüntetni,	de	már	nem	
ezek	határozzák	meg	az	egymás	közötti	kapcsolatokat.	Az	
ilyen	újfajta	közösséget	csak	úgy	lehet	megvalósítani,	ha	
lemondunk	azokról	az	előjogokról,	amelyek	a	státuszkü-
lönbségekből	adódnak.”9	(És	ez	a	lemondás	Pál	apostolt	
örömmel	 töltené	 el:	 „Bizonyára,	 atyámfia,	 jótéteményt	
várnék	tőled	az	Úrban:	vidámítsd	meg	az	én	szívemet	az	
Úrban!”)10	De	ez	a	levél	ezen	túlmenően	is	nagyon	fontos:	
a	társadalmi	különbségek	kulturálisan	felülírhatók,	ugyan	
nem	szüntetjük	meg,	de	legalább	eljelentéktelenítjük	őket.	
Schiller	mintha	ezt	a	programot	radikalizálná:	a	meglévő	
viszonyokat	nem	felülírni,	hanem	megváltoztatni	akarja.	
Közelebbről	tekintve	azonban	itt	is	azt	látjuk,	hogy	a	kol-
dus	és	a	herceg	nem	szűnik	meg	koldusnak	és	hercegnek	
lenni,	hanem	testvéri	kapcsolatba	lép	egymással.	Minden-
esetre	azt	a	funkciót,	amit	Pálnál	a	hit	töltött	be,	azt	Schil-

  7 Rónay	György	fordításában:	„Milliók,	ti,	kart	karba!	/	Gyúljon	csók	az	ajkakon!”	
  8 Friedrich	Schiller:	Művészet- és történelemfilozófiai írások,	i.	k.	170–171.	o.	
  9 Karl-Wilhelm	Niebuhr	(szerk.):	Grundinformation Neues Testament,	Vandenhoeck	&	Ruprecht,	2011.	293.	A	szóban	forgó	részt	a	szerkesztő	írta.	
10 1,	20.	Fordította:	Károli	Gáspár.	
11 Tom	Kleffmann:	Grundriß der systematischen Theologie,	Mohr	Siebeck,	2014.	11.	o.	
12 Lásd	Friedrich	Dieckmann:	„Diesen Kuss der ganzen Welt!”. Der junge Mann Schiller, Insel Verlag, 2005. 277. o. 
13 „Keresd	a	csillagsátor	fölött,	/	A	csillagok	fölött	kell	lakoznia.“	
14 „Ti	leborultok,	milliók?	/	Sejted a	teremtőt,	világ?”	

lernél	a	költészet	tölti	be.	De	nem	látjuk,	hogy	ezt	hogyan	
tölthetné	be:	 a	vallás	ugyanis	a	őskereszténységben	egy	
valóságos	életpraxis	volt,	hogyan	lehetne	ezt	a	költészet-
ről	elmondani?	Erre	a	kérdésre	a	Schiller-vers	kontextusá-
ban	ugyan	nem	lehet	beszélni,	de	mégis	mintegy	magától	
értetődőként	adódik	a	vers	koncepciójának	meghosszab-
bítása:	 a	 költő	 gesztusának	 („egy	 testvér	 lesz	 minden	
ember”)	 kell,	 hogy	 legyen	 valamilyen	 világot	 átalakító	
következménye.	Ezt	nevezhetjük	a	világ	átpoetizálásának	
is,	melynek	körvonalai	persze	nem	lesznek	teljesen	egyér-
telműek.	De	az	világos,	hogy	a	költő	egy	új	kultúra	megte-
remtésével	átalakítja	a	világot,	méghozzá	ezzel	az	elvvel:	
„Seid	umschlungen,	Millionen!	/	Diesen	Kuss	der	ganzen	
Welt!”	Legkésőbb	ezen	a	ponton	azonban	világossá	válik,	
hogy	a	világ	egységességét	nem	a	költő,	hanem	inkább	a	
szeretet	princípiuma	teremti	meg.	De	ez	a	szeretet	nagy-
ban	 különbözik	 a	 korábbi	 ábrázolásoktól,	 amennyiben	
nincs	benne	semmi	személyesség.	Itt	egy	olyan	szeretet-
ről	 van	 szó,	 amely	 az	 emberekhez	mint	 az	 emberi	 nem	
képviselőihez	közelít.	Ha	a	költőnek	az	a	feladata,	hogy	
ezt	a	princípiumot	meghonosítsa	a	világban,	akkor	ebből	
az	is	következik,	hogy	a	szeretet	maga	sem	más,	mint	az	
egység	érzése.	És	ez	az	öröm	bázisa.	

Legfőbb	 ideje,	 hogy	 föltegyük	 azt	 a	 kérdést,	 hogy	
Schiller	koncepciója	hogyan	viszonyul	a	keresztény	hit-
hez?	Induljunk	ki	a	keresztény	hit	struktúrájának	követke-
ző	leírásából:	„Az	időben,	vagyis	az	ember	világában	az	
megy	végbe,	amit	Isten	az	örökkévalóságban	végrehajtott.	
Isten	szeretete	a	másikkal	szemben	(amely	benne	egy	ön-
megkülönböztetést	jelent,	tehát	ok	a	másik	létrehozására,	
vagyis	 a	magáért	 való	 ember	 keletkezésére)	 nyilatkozik	
meg,	mégpedig	úgy,	hogy	ezáltal	értelmet	ad	az	időnek.	
Így	 tekintve	 Isten	 kinyilatkoztatása	 az	 emberekkel	 való	
közösségében	mutatkozik	meg	[…].”11	Adódna	tehát	egy	
olyan	megközelítés,	hogy	az	emberek	közötti	szeretet	Is-
ten	lényegének,	majd	Istennek	az	emberekhez	való	köze-
ledésének	földi-időbeli	megjelenése.	De	erről	Schillernél	
nincsen	szó.	Ugyanakkor	az	öröm	és	az	isteni	világ	kap-
csolata	messze	sem	egyértelmű.	Az	Örömóda	első	sorá-
ban	az	öröm	egy	 isteni	 szikra,	 a	negyedik	 sorban	pedig	
már	maga	is	égi,	vagyis	isteni.12	De	ennek	nincsen	külö-
nösebb	jelentősége;	ebben	a	versben	a	szeretet	nem	isteni	
eredetű,	hanem	maga	 is	egy	 isteni	birodalmat	hoz	 létre.	
Ha	a	Földön	sikerül	megvalósítanunk	a	szeretetet,	akkor	
biztosak	lehetünk	benne,	hogy	Isten	is	létezik,	elkezdtünk	
ugyanis	közeledni	hozzá.	És	Isten	létezését	nem	dogma-
tikusan	mondjuk	ki,	hanem	egy	kereső	bizonytalankodás-
sal:	„Such	ihn	überm	Sternenzelt,	/	Über	Sternen	muss	er	
wohnen.“13	De	a	határozatlanságot	nem	csak	ez	a	kere-
sés	szimbolizálja,	hanem	az	is,	hogy	Isten	nem	a	meny-
nyekben,	hanem	a	mennyek	fölött	lakozik.	Az	öröm	maga	
mennyei,	de	még	egy	szinttel	feljebb	kell	lépnünk,	hogy	
Istent	megtaláljuk.	„Ihr	stürzt	nieder,	Millionen?	/	Ahndest 
du	den	Schöpfer,	Welt?“14	Erre	bekövetkezik	ez	a	leboru-
lás,	és	a	világ	sejtésének	igazolása.	Azt	is	mondhatnánk,	
hogy	az	ember	leborulása	és	a	világ	sejtése	egymásra	ta-
lál,	és	szorosan	összefonódik.	Nehezen	érthetőek	a	miti-
kus	 nyelvet	 súroló	 megfogalmazások.	 De	mindenesetre	
az	alapstruktúra	nagyjából	világos.	 „A	 teológiai	megha-
tározás	megfordult:	nem	a	hit	hívja	elő	az	örömöt,	hanem	
az	öröm	a	hitet.	Az	öröm	önállósította	magát,	reményked-
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ve	és	kérdőn	a	magasba	néz	[…].”15	Schiller	nem	a	hitet	
kérdőjelezi	 meg,	 de	 a	 hit	 megingását	 evidens	 bázisnak	
tekinti.	„Az	Örömóda	úgy	mutatja	be	a	maga	szerzőjét,	
mint	egy	Istenkeresőt,	minden	teológián	kívül,	legyen	az	
felvilágosult-kritikus,	vagy	régimódian	ájtatos.”16	(Ennek	
a	hitnek	a	karaktere	is	meglehetősen	sajátos	lesz:	a	húsvéti	
esemény	nem	csak	hogy	nem	kap	benne	szerepet,	hanem	
a	 jelentősége	 egyetemesen	 is	 visszaszorul.	 „Egy	 ilyen	 
eksztatikus,	 világot	 átfogó	 szeretet-érzés	 számára	 Isten	
nem	 a	 fájdalomban	 és	 a	 szenvedésben	 nyilvánul	 meg,	
nem	az	 áldozati	 halál	megváltásra	váró	keresztképében,	
hanem	a	mindent	átfogó	létigenlés	érzékelésében.”)17

Az Örömóda	 az	 eredeti	 változatban	 így	 végződött:	 
„Eine	 heitre	 Abschiedsstunde!	 /	 Süßen	 Schlaf	 im	 Lei- 
chentuch!	 /	 Brüder	 –	 einen	 sanften	 Spruch	 /	 Aus	 des	
Totenrichters	Munde!“18	Ez	egy	memento mori;	Schiller	
később	el	is	hagyta.	Az	biztos,	hogy	ennek	a	kórusmeg-
szólalásnak	a	státusa	a	vers	egészében	meglehetősen	in-
gatag.	Ha	meg	lehet	kockáztatni	egy	hipotézist,	akkor	azt	
mondanám,	hogy	Schiller	talán	azt	gondolta,	hogy	erre	a	
zárásra	 azért	 van	 szüksége,	mert	 annak	 a	 küszöbéig	 ju-
tottunk,	 hogy	 a	 földi	 élet	 öröme	 az	 önmagával	 azonos	
Isten	megnyilvánulásának	 (vagy	 kinyilatkoztatásának)	 a	
következménye.	De	az	nagyon	fontos,	hogy	ez	a	kinyilat-
koztatás	egyúttal	az	időbe	való	átlépést	is	jelenti.	(Ahogy	
korábban	láttuk:	„az	időben,	vagyis	az	ember	világában,	
az	megy	végbe,	amit	Isten	az	örökkévalóságban	végrehaj-
tott.”19	De	ezt	meg	is	fordíthatjuk:	nem	szabad	elfelejte-
nünk,	hogy	az	isteni	egység	az	időbe	megy	át,	és	így	szük-
ségképpen	véges	lesz.)20	És	amikor	Schiller	elhagyja	ezt	
a	versszakot,	két	dologra	gondolhat.	(1)	A	hit	és	az	öröm	
hagyományos	összefüggését	sikerült	olyan	radikálisan	és	
egyértelműen	 fölborítani,	 hogy	 mégsem	 léptünk	 olyan	
közel	egy	hagyományos	teológiai	koncepcióhoz,	hogy	a	
szeretet	homológiája	bárkinek	 is	 az	 eszébe	 juthatna.	 (2)	
A memento mori	tisztán	retorikailag	lerontja	a	versre	jel-
lemző,	mindent	átható	szeretetérzés	pátoszát,	de	nem	csak	
a	pátoszát,	hanem	az	erejét	is.	Az	öröm	így	mintha	a	saját	
határába	ütközne,	márpedig	a	korlátolt	öröm	sohasem	le-
het	igazi	vagy	teljes.	

II.
A	romantika	legeslegelső	dokumentuma	Wilhelm	Hein- 

rich	Wackenroder	1796-ban	megjelent	 (bár	 a	következő	
évre	előredatált)	Herzenergießungen eines kunstliebenden 
Klosterbruders	című	könyvecskéje.21	Ezt	a	kiinduló	do- 
kumentumot	 úgy	 is	 olvashatjuk,	mint	 az	 öröm	 szubjek- 
tivizálási	kísérletét.	Schillernél	 az	öröm	maga	 is	valami	 
isteni	 (legalábbis	 a	 nyitó	 versszak	 negyedik	 sorának	 
szóhasználata	 szerint).	 Wackenroder	 viszont	 az	 örömöt	
egyértelműen	belsővé	 teszi,	 és	mivel	Schillernél	 ez	 egy	
ontológiai	 létező	 volt,	 ezért	 más	 kifejezést	 is	 választ	 a	

15 Lásd	Friedrich	Dieckmann:	„Diesen Kuss der ganzen Welt!”,	i.	k.,	280.	o.	
16 Uo. 
17 Uo.
18 „Egy	vidám	búcsúóra!	/	Édes	álom	a	halotti	lepelben!	/	Testvérek	egy	békés	szó	/	A	halál-bíró	szájából.“	
19 Tom	Kleffmann:	Grundriß der systematischen Theologie,	i.	k.,	11.	o.	
20 Egy	utópiáról	szóló	beszélgetésben	Adorno	azt	mondta,	hogy	ennek	magja	mindig	a	halál	fölfüggesztése,	a	halál	elleni	küzdelem.	(Lásd	Rainer	

Traub	és	Harald	Wieser	[szerk.]:	Gespräche mit Ernst Bloch,	Suhrkamp	Verlag,	1977.	69.	o.)	Ezzel	Schiller	egyáltalán	nem	értene	egyet.	(Bár	egy	
ilyen	jellegű	koncepció	talán	még	a	16.	zsoltár	alapján	is	kiépíthető	lenne.)	Schiller	inkább	arra	akarja	felhívni	a	figyelmet,	hogy	ha	el	is	indulunk	
az	utópia	felé,	a	saját	végességünknek	mindig	a	tudatában	kell	lennünk.

21 Bár	Wackenroder	a	barátját,	Ludwig	Tiecket	is	föltüntette	társszerzőként;	de	most	a	szerzőség	kérdését	nem	kell	részletesebben	és	kimerítően	
tárgyalnunk.	

22 Lásd	a	kopernikuszi	fordulat	bemutatását	Kantnál.	Immanuel	Kant:	A tiszta ész kritikája,	B	XVI,	Atlantisz	Kiadó,	2004.	32.	o.	Fordította:	Kis	
János.

23 Johann	Wolfgang	Goethe:	Önéletrajzi írások,	Európa	Könyvkiadó,	1984.	104.		o.	Fordította:	Rónay	György.	
24 I. m., 105. o. 
25 I. m., 106. o. 
26 I. m., 107. o.

megnevezésére.	Többféle	terminus	is	szerepel,	ezek	közül	
a	legfontosabb:	lelkesedés	/	lelkesültség	(Begeisterung)	és	
a	rajongás	(Enthusiasmus).	Egy	kis	nagyvonalúsággal	azt	
lehetne	mondani,	hogy	ebben	a	kis	könyvben	az	öröm	el-
méletének	kantiánus	újrafogalmazásával	találkozunk.	Mi-
előtt	megvizsgálnánk,	hogyan	szereznek	nekünk	örömöt	a	
különböző	dolgok,	események,	jelenségek,	más	emberek,	
előbb	az	öröm	vagy	az	örülés	képességét	kellene	megvizs-
gálnunk.22	Ez	 a	 fordulat	persze	 csak	némi	korlátozással	
vonatkoztatható	Wackenroderre,	mert	Schillernél	az	öröm	
nem	a	dolgokra,	eseményekre,	jelenségekre	vonatkozott,	
hanem	inkább	magában	valóan	létező	volt.	Mindegy,	eh-
hez	képest	is	vissza	kell	lépnünk	az	öröm	képességéhez,	
vagyis	magához	az	örüléshez.	

Wackenrodernek	nem	is	Schiller	volt	az	egyetlen	fon-
tos	 forrása;	 legalább	 ilyen	 fontos	 szerepet	 játszott	 nála	
Goethe	naplója,	az	Utazás Itáliában.	Ez	a	napló	olvasha-
tó	úgy	is,	hogy	itt	Goethe	egy	konkrét	utazás	kapcsán	a	
lelkesedés	elméletét	fejti	ki.	Szinte	tetszőlegesen	lehetne	
választani	a	részleteket,	én	most	Velence	leírásából	indu-
lok	ki.	Az	örömképesség	legfontosabb	feltétele	a	magány,	
vagy	 a	 kívülállás.	 „Most	 aztán	 kedvemre	 élvezhetem	 a	
magányt,	amiért	oly	gyakran	sóvárogtam;	mert	sehol	sem	
érezzük	magányosabbnak	magunkat,	mint	a	sürgő-forgó	
tömeg	kellős	közepén,	hogyha	egy	árva	lélek	sem	ismer.	
Velencében	talán	csak	egyetlenegy	ismerősöm	van,	s	az-
zal	 sem	 fogok	 egyhamar	 találkozni.”23	A	magány	 ilyen	
rögzítése	azonban	egyáltalán	nem	öncél,	ez	már	egy	ki-
emelkedés,	egy	bizonyos	társadalmi	problémára	adott	vá-
lasz.	Ez	a	probléma	Goethénél	nem	a	meghasonlás	(vagy	
a	 megkettőződés),	 hanem	 a	 tömegesedés.	 „Velencéről	
annyit	beszéltek	és	 írtak	már,	hogy	nem	akarok	a	 leírá-
sával	hosszadalmaskodni;	 csupán	arról	 számolok	be,	 én	
milyennek	találom.	Megint	csak	a	nép	az,	ami	elsősorban	
megragad:	 a	 nagy	 tömeg,	 szükségszerű,	 ösztönös	 életé-
vel.”24	Goethe	nem	beszél	arról,	hogy	e	 tömegszerűség,	
pontosabban	 az	 emberek	 tömegként	 való	 észlelésének	
egyik	oka,	hogy	ott	éppen	senkit	 sem	 ismert.	Az	embe-
rek	sokasága	mellett	a	tömegszerűséget	az	okozza,	hogy	
minden	nagyon	szűkös.	„Aki	nem	látta,	el	sem	tudja	kép-
zelni,	mily	szűk	és	zsúfolt	itt	minden.	Két	karját	széttár-
va	az	ember	többnyire	egészen,	vagy	legalábbis	kis	híján	
lemérheti	egy-egy	utca	szélességét;	a	szűkebbekben	már	
akkor	 falba	 ütközik	 a	 könyökünk,	 ha	 kezünket	 csípőre	
tesszük.”25	És	ehhez	a	szűkösséghez	tartozik	az	utcaelren-
dezések	labirintikussága.	„Igyekeztem	tájékozódni	ebben	
a	labirintusban,	és	kijutni	belőle	anélkül,	hogy	bárkitől	is	
kérdezősködnék,	s	ismét	csak	az	égtájakhoz	alkalmazkod-
tam.”26	(Ha	az	ember	eltéved	a	modern	nagyvárosi	labi-
rintusban,	akkor	vissza	kell	térnie	a	természethez.)	Ezt	a	
mintát	Wackenroder	teljesen	átveszi;	a	megképzett	szerző	
egy	kolostori	barát,	aki	hátat	fordított	a	világnak,	és	most	
kívülről	látja.	A	sokaság	és	a	tömegszerűség	is	már	csak	
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az	emlékezetében	 létezik.	„Édes	 Istenem,	ez	 lenne	a	vi-
lág,	ahogy	az	önmagában	fennáll?	És	az	lenne	az	akara-
tod,	hogy	elmerüljek	ennek	a	 tömegnek	a	 tolongásában,	
és	 részt	vegyek	ebben	a	 szánalmas	nyomorúságban?	És	
mégis	úgy	néz	ki,	és	apám	mindig	azt	prédikálta,	hogy	az	
embernek	az	a	 rendeltetése	és	a	kötelessége,	hogy	elve-
gyüljön,	és	tanácsot	és	alamizsnát	osztogasson,	és	undorí-
tó	sebeket	kötözzön	be,	és	csúnya	betegségeket	gyógyít-
son.”27	Lehet,	hogy	ezek	fontos	kötelességek,	de	elveszik	
az	embertől	a	lelkesedés	képességét.	

Goethe	 rajongása	 építészeti	 és	 festészeti	 alkotások	
cso-dálatában	öltött	 testet,	miközben	egy	teljesen	alapve-
tő	összefüggést	vett	észre.	Nevezetesen	azt,	hogy	nincsen	
tökéletes	műalkotás,	viszont	van	a	rész	és	az	egész	problé-
mája.	„Palladio	elkészült	művein,	főként	a	templomain,	a	
sok	nagyszerű	dolog	mellett	kifogásolnivalókat	is	találtam.	
Ha	mármost	eltűnődtem	rajta,	mennyiben	van	 igazam	és	
mennyiben	 tévedek	 ezzel	 a	 rendkívüli	 emberrel	 kapcso-
latban,	olybá	tűnt	nekem,	mintha	ott	állna	előttem	és	 így	
szólna	 hozzám:	 ezt	 meg	 ezt	 kedvem	 ellenére	 csináltam,	
mégis	 megcsináltam,	 mert	 az	 adott	 körülmények	 között	
így	 tudtam	 leginkább	 megközelíteni	 magasztos	 eszmé-
nyeimet.”28	Goethe	itt	mintha	a	kritikának	(pontosabban	a	
kritikaírásnak)	egy	új	szempontját	fogalmazná	meg:	a	lé-
nyeg,	hogy	az	egész	sikerüljön,	hogy	a	végső	eszmények	
megvalósuljanak.	És	ez	az,	ami	végső	soron	az	alkotónak	
örömet	 okozhat.	 Palladio	mintegy	 ezt	mondhatná	magá-
nak:	„az	egésznek	mégis	nemes	stílusa	lesz,	s	örömet	fogsz	
lelni	a	munkában”.29	Goethe	 itt	 él	néhány	problematikus	
előfeltevéssel:	a	kritikus	leképezi	az	alkotóban	az	alkotás	
során	 lejátszódó	 szellemi	 folyamatokat.	Ezek	 a	 folyama-
tok	 az	 alkotóban	 –	 egy	 valóban	 sikeres	 alkotás	 esetében	
–	az	örömre	irányulnak.	De	hiszen	neki	mint	megfigyelő-
nek	 az	 egész	 tevékenységét	 is	 az	 öröm-keresés	 jellemzi.	
Wackenroder	észreveszi,	hogy	két	perspektívát	kell	fölven-
ni	és	megkülönböztetni	egymástól:	az	alkotó	és	a	befoga-
dó	perspektíváját,	miközben	mindkettő	az	örömre	irányul,	
vagy	 pontosabban	 mindkettőt	 a	 lelkesültség	 hatja	 át.	 A	
Raffaello-tanulmányt	így	kezdi:	„A	költők	és	a	művészek	
lelkesültségei	[Begeisterungen]	a	világ	szemében	már	min-
dig	is	nagy	megütközést	keltettek,	és	a	veszekedés	tárgyát	
képezték.	Az	átlagemberek	képtelenek	megérteni,	hogy	mi	
is	ez,	és	erről	hamis	és	megfordított	elképzeléseket	alakíta-
nak	ki.”30	És	aztán	Francescóról,	a	lombardiai	iskola	első	
nagy	festőjéről,	pontosabban	annak	koráról,	 írja:	„Közöt-
tük	sok	szokatlan	és	sok	mostani	ember	számára	hihetetlen	
dolgok	 történtek,	mert	 a	 rajongás	 [Enthusiasmus],	 amely	
most	már	csak	kevés	szívben,	gyenge	kis	 lámpaként	pis-
lákol,	abban	az	aranykorban	a	teljes	világot	beragyogta.	A	
romlott	utókor	 így	kétségbe	vonja	vagy	kineveti	ennek	a	
kornak	néhány	hiteles	történetét,	mint	mesét,	azért,	mert	az	
isteni	szikrák	teljesen	eltűntek	a	lelkükből.”31	Wackenroder	
világosan	érzékelteti,	hogy	a	kritika	legalább	két	nagy	ne-
hézséggel	szembesül.	(1)	Nem	szabad	az	átlagember	állás-
pontjára	helyezkednie,	mert	ott	teljesen	értelmezhetetlen	az	
alkotókat	átható	lelkesültség;	olyan	közel	kellene	maradnia	
az	alkotóhoz,	hogy	ez	a	lelkesültség	még	látható	legyen.	(2)	
A	régmúlt	korokat	átható	rajongást	(melynek	jelentése	itt	a	
mítoszhoz	közeledik)	nem	 tudjuk	 többé	visszaállítani;	 itt	
csak	veszteséget	érezhetünk.	És	ezt	az	akadályt	nem	lehet	
legyőzni,	ha	a	régi	„aranykorok”	művészetét	vagy	inkább	
művészeti	életét	akarjuk	szemügyre	venni.	

27 Wilhelm	Heinrich	Wackenroder–Ludwig	Tieck:	Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders,	Reclam	Verlag,	2001.	110–111.	o.	
28 Johann	Wolfgang	Goethe:	Önéletrajzi írások.	i.	k.,	117–118.	o.	
29 I. m. 118. o. 
30 Wilhelm	Heinrich	Wackenroder–Ludwig	Tieck:	Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders,	i.	k.,	7.	o.	
31 I. m., 14. o. 
32 I. m., 49. o. 
33 Friedrich	Wilhelm	Joseph	Schelling:	A transzcendentális idealizmus rendszere,	Gondolat	Kiadó,	1983.	384.	skk.	o.	Fordította:	Endreffy	Zoltán.
34 Georg	Wilhelm	Friedrich	Hegel:	A szellem fenomenológiája,	Akadémiai	Kiadó,	1979.	Fordította:	Szemere	Samu.	

Wackenroder	 ezt	 a	 lelkesültséget	 egyes	 alkotók	vagy	
korrajzok	keretében	akarja	kifejteni;	s	ennek	fonákján	az	
az	elképzelés	áll,	hogy	a	szisztematikus	esztétikákat	visz-
sza	kell	utasítani.	Vagy	a	másik	oldalról	tekintve:	a	szisz-
tematikus	kifejtés	maga	is	ellentmond	a	lelkesültség	elvé-
nek.	Mintha	Wackenroder	az	elméletalkotók	sokaságához	
beszélne:	„De	ti	ezekből	a	szavakból	az	ész	művészetére	
támaszkodva	 egy	 szigorú	 rendszert	 akartok	 kihámozni,	
és	minden	 embert	 arra	 akartok	 kényszeríteni,	 hogy	 a	 ti	
előírásaitok	 és	 szabályaitok	 szerint	 érezzenek	 –	miköz-
ben	ti	magatok	nem	éreztek.”32	A	korban	több	esztétikai	
rendszer	volt	forgalomban,	de	ezekből	ki	kell	emelni	Kant	
Az ítélőerő kritikája	című	könyvét,	amely	nem	sokkal	ko-
rábban,	1790-ben	jelent	meg.	És	ha	Wackenroder	nem	is	
említi	Kantot,	de	az	biztos,	hogy	a	saját	vállalkozásának	
hátterében	 ott	 áll	 a	 kanti	 koncepció	 elutasítása.	A	 rend-
szeresztétikáknak	Wackenroder	szerint	két	alapvető	prob-
lémájuk	van.	(1)	Mivel	azt	ígérik,	hogy	mindent	lefednek,	
ezért	nem	csak	valami	kényszeresség	van	bennük,	hanem	
ráadásul	a	jövőbeli	alkotások	számára	egy	bizonyos	elő-
író	 karakterrel	 is	 rendelkeznek,	 ami	 megengedhetetlen.	
(2)	Az	egyes	kritikákban	vagy	esszékben	testet	öltő,	vagy	
azokon	 keresztül	 kibontakozó	 esztétikai	 koncepció	 nem	
iktathatja	ki	az	érzéseket:	ha	vissza	akarjuk	adni	az	alko-
tók	 lelkesültségét	 és	 egy	 meghatározott	 kor	 rajongását,	
akkor	azt	csak	érzelmek	segítségével	tehetjük.	És	ezek	az	
öröm	köré	szerveződnek.	

III.
Volt	rá	némi	esély,	hogy	a	kor	romantikus	művészetfi-

lozófiai	kategóriái	(így	a	lelkesültség	és	a	rajongás)	helyet	
kapjanak	a	kor	nagy	filozófiájában,	vagyis	a	német	idea-
lizmus	fogalmi	nyelvében.	Schelling	A transzcendentális 
idealizmus rendszerében	a	művészetre	vonatkozó	tapasz-
talatot	a	filozófia	legfelső	szintjére	helyezte.33	Nem	vélet-
len	tehát,	hogy	Hegel	ebben	egy	hallatlan	kihívást	látott.	
De	 az	már	 részletesebb	 kifejtésre	 szorulna,	 hogy	Hegel	
miért	volt	olyan	mereven	elutasító	az	„öröm”	fogalmával,	
és	ennek	származtatott	fogalmaival	szemben.	A szellem fe-
nomenológiájának	előszavában	(1807)	egy	nagyon	fontos	
helyen	ezt	 írja:	„Aki	csak	épülést	keres,	aki	 létezésének	
és	a	gondolatnak	földi	változatosságát	ködbe	akarja	bur-
kolni,	és	e	meghatározatlan	isteniségnek	meghatározatlan	
élvezetére	vágyódik,	ám	lássa,	hol	 találja	meg;	könnyen	
megtalálja	majd	az	eszközöket,	hogy	a	maga	rajongásával	
találjon	ki	magának	valamit,	s	aztán	nagyra	legyen	vele.	
A	 filozófiának	 azonban	 óvakodnia	 kell	 attól,	 hogy	 épü-
letes	akarjon	lenni.”34	Hegelt	érezhetően	elragadja	a	hév,	
és	nem	uralja	teljesen	a	maga	mondatait.	Ki	lenne	ez	az	
„aki”?	Kifelé	mutatunk	 valakire,	miközben	 egyes	 szám	
második	személyben	az	olvasót	akarjuk	bevezetni	a	tudo-
mányok	rendszerébe.	De	akkor	miért	fontos	ez	az	„aki”?	
Mintha	Hegel	 csak	 azt	mondaná,	 hogy	 vannak	 olyanok	
(még	mindig	vannak),	akik	a	filozófiában	csak	„épülést”	
keresnek.	Ők	a	mások,	őket	nem	lehet	bevonni	a	tanítási	
folyamatba,	 őket	 csak	kirekeszteni	 lehet,	 vagyis	 gúnyo-
lódni	rajtuk.	Sőt,	ezekben	a	sorokban	még	némi	fenyege-
tés	 is	van:	majd	meglátják,	mire	jutnak.	De	mi	lenne	ez	
az	épülés?	Az	épülés	a	létezést	és	a	gondolkodást	„ködbe	
akarja	burkolni”,	vagyis	ezeket	mitikus	kategóriákkal	pró-
bálja	értelmezni,	mert	ettől	azt	 reméli,	hogy	örömet	 fog	
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okozni.	És	aztán	a	következő	tagmondatban	már	„rajon-
gásról”	beszél:	az	öröm	és	a	rajongás	 így	egybecsúszik.	
Azt	is	el	kell	mondani,	hogy	a	korabeli	szóhasználatban	
még	élt	az	„épületes”	kifejezésnek	az	a	jelentése,	amely	
elsősorban	az	evangélikus	istentiszteletek	szentbeszédei-
nek	lelkesítő	hatását	ragadta	meg.	Annál	bizarrabb,	hogy	
Hegel	a	tübingeni	evangélikus	teológiai	szemináriumból	
érkezve	azt	mondja,	hogy	a	 filozófiának	óvakodnia	kell	
attól,	 hogy	 a	 prédikációkhoz	 váljon	 hasonlatossá.	 S	 ezt	
talán	még	jól	értjük	is,	ha	meggondoljuk,	hogy	Hegel	cél-
ja	az	volt	(mint	egyébként	az	egész	német	idealizmusé),	
hogy	a	 filozófiát	 tudománnyá,	 sőt	 abszolút	 tudománnyá	
tegye.	Mindenesetre	 a	 fent	 idézett	 passzusból	még	nem	
derül	ki,	hogy	miért	is	kellene	elkerülnie	a	filozófiának	az	
épületességet.	De	ha	nagyjából	helytálló	is	ez	az	értelme-
zés,	a	fenti	passzussal	kapcsolatban	mégis	fennmarad	két	
nagyon	fontos	kérdésünk.	(1)	Megfelel-e	az	„épületesség-
nek”	a	korabeli	tradícióban	használt	fogalma	annak,	hogy	
valaki	a	létezés	és	a	gondolkodás	változatosságát	„ködbe	
akarja	burkolni”?	Aligha.	(2)	Egybeesik-e	az	öröm,	a	lel-
kesedés	/	lelkesítés	és	a	rajongás	a	fentiek	szerint	megha-
tározott	épületességgel?	Aligha.

Mindenesetre	Hegel	az	épülés	és	az	épületesség	kriti-
kája	révén	az	örömöt	is	kidobja	a	filozófiából,	méghozzá	
mindkét	szinten:	az	öröm	sem	tárgya	nem	lehet	a	filozófi-
ának,	sem	a	kifejtés	módját	nem	jellemezheti.	Ettől	kezd-
ve	 a	 filozófia	 „sodródik”	 egyfajta	 „szomorú	 tudomány”	
felé.	Ennek	első	nagy	 teoretikusa	Schelling	volt,	 aki	Az 
emberi szabadság lényegéről című	dolgozatában	 (1809)	
ontológiailag	is	megpróbálta	megalapozni	az	ember	ere-
dendő	szomorúságát	vagy	melankóliáját.	Van	egy	általá-
nos	alaptétel,	amelyből	kiindulunk:	„Minden	egzisztencia	
megköveteli	egy	feltétel	teljesülését	ahhoz,	hogy	valósá-

35 Friedrich	Wilhelm	Joseph	Schelling:	Filozófiai vizsgálódások az emberi szabadság lényegéről,	Attraktor	Kiadó,	2010,	49.	o.	
36 Uo. 
37 I.	m.,	49–50.	o.	(Ezúttal	eltekintek	az	Istennel	való	összevetésektől,	valamint	a	teodícea-probléma	fölvetésétől.)	
38 Földényi	F.	László:	Melankólia,	Kalligram	Kiadó,	2015.	197–198.	o.	
39 George	Steiner	 csak	 arra	 a	 kérdésre	 összpontosít,	 hogy	miért	 tesz	 szomorúvá	 a	 gondolkodás	 (a	 filozófiai	 gondolkodás).	Tíz	 okot	 sorol	 föl,	

ezek	közül	most	csak	a	legelsőt	szeretném	felidézni.	„A	gondolkodás	végtelensége	maga	is	»tökéletlen	végtelenség«.	Alá	van	vetve	egy	belső,	
feloldhatatlan	 ellentmondásnak.	 Sohasem	 fogjuk	megtudni,	 hogy	meddig	 terjed	 a	 gondolkodás	 a	 realitás	 összességét	 tekintve.	Nem	 tudjuk,	
hogy	 az,	 ami	 számunkra	 határtalannak	 tűnik,	 az	 abszurd	módon	 nem	 szűkös-e	 és	 nem	 jelentéktelen-e?	Ki	 biztosíthat	minket	 arról,	 hogy	 a	
racionalitásunk,	az	analízisünk	és	a	megszervezett	észlelésünk	nagy	része	nem	infantilis	fikciók	összessége-e?	Milyen	sokáig,	és	hány	millió	
ember	tartotta	a	Földet	laposnak?	Mi	valóban	abban	a	helyzetben	vagyunk,	hogy	el	tudunk	gondolkodni	a	»végső	kérdésekről«,	és	meg	is	tudjuk	
fogalmazni	ezeket:	hogyan	jött	létre	a	kozmosz?	Van-e	az	életünknek	célja	és	értelme?	Létezik-e	Isten?	A	kérdezésnek	ezt	az	impulzusát	az	emberi	
civilizáció	hozta	 létre,	annak	a	 tudományai,	művészetei,	vallásai.	Ugyanakkor	semmi	sem	mutatja	 jobban	Marx	rokonságát	a	 felvilágosodás	
naivitásával,	mint	az	az	állítása,	hogy	az	emberiség	csak	olyan	kérdéseket	tesz	fel,	amelyeket	meg	is	tud	válaszolni.”	George	Steiner: Dix raisons 
(possibles) à la tristesse de la pensée,	Éditions	Albin	Michel,	2005.	22.	o.	

gos,	azaz	személyes	egzisztencia	legyen.”35	Az	egziszten-
cia	 személyességének	 feltétele	 az	 egzisztencia	 létezése.	
„Az	embernek	sosem	kerül	hatalmába	a	feltétel,	még	ha	a	
gonosz	irányában	is	törekszik	rá;	ő	[…]	a	feltételt	csupán	
kölcsön	kaphatja;	ezért	a	személyisége	és	az	önmagasága	
(Selbstheit)	sohasem	tud	tökéletes	aktussá	emelkedni.”36 
Az	emberi	egzisztencia	tehát	olyan	szerkezetű,	hogy	ezt	
a	feltételt	sohasem	tudja	a	maga	hatalmába	keríteni,	nem	
tudja	önmaga	 szerves	 alkotórészeként	bevonni	önmagá-
ba.	„Így	minden	véges	élettel	megszüntethetetlenül	együtt	
jár	a	 szomorúság.	 […]	 Innen	a	mélabú	 fátyla,	amely	az	
egész	 természetre	 ráborul,	 az	 élet	 mély,	 feloszlani	 nem	
képes	 melankóliája.”37	Az	 emberi	 létezésnek	 ez	 az	 on-
tológiai	kudarca	vezet	szükségképpen	a	szomorúsághoz.	
Lehet,	 hogy	 ezt	 úgy	 is	 átfogalmazhatjuk,	 hogy	 sehogy	
sem	 sikerül	 az	 életünket	 örökkévalóvá	 tennünk,	 pedig	
éppen	 ezt	 szeretnénk.	 „Az	egzisztenciális	 létmagyarázat	
szükségképpen	destruktív:	az	elmúlásban	megnyilvánuló	
borulékonyság	belátása	 aligha	kelt	 bárkiben	 is	 reményt.	
Történelemfilozófiai	távlatokra	sincsen	szükség:	elegendő	
egy	meghiúsult	találkozó,	egy	pillanatig	tartó	bosszúság,	
egy	gyermek	szépségétől	való	visszariadás,	hogy	kiderül-
jön,	mennyire	ingoványos	talajon	próbáljuk	életünket	úgy	
megszervezni,	mintha	az	örök	érvényű	lenne.”38	De	az	is	
lehetne,	hogy	nem	a	létünkben,	hanem	a	gondolkodásunk-
ban	van	valamilyen	eredendő	szomorúság,	egy	mélységes	
és	megvigasztalhatatlan	melankolikus	 hajlam.39	De	bár-
hogyan	is	legyen,	végtelenül	messzire	kerültünk	–	és	úgy	
tűnik,	nem	is	csak	a	történelmi	eltávolodás	miatt	–	Epiku-
rosz	tételétől:	„az	élet	célja	az	öröm”.	És	lassan	erősödik	
bennünk	 az	 az	 érzés	 is,	 hogy	 Hegelnek	 igaza	 lehetett,	
amikor	megakadályozta,	hogy	az	„öröm”	és	származtatott	
fogalmai	bekerüljenek	a	filozófia	szótárába.




