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Boldogság−gazda(g)ság

A boldogság fogalmának 

különféle értelmezéseiről
A szakirodalomban föllelhető egyes szerzők eltérően közelítenek a boldogság fogalmához. Így ezúttal a különféle 

boldogságértelmezéseket vesszük górcső alá. 

őt ért kellemes és kellemetlen élmények 
egyenlege határozza meg. Ez a nézet tehát 
azt hangsúlyozza, hogy milyen események 
történnek az egyénnel. Ezzel szemben a 
harmadik megközelítés az ember érzelmi 
állapotát helyezi a középpontba (aff ective 
state view vagy mood theory). Így nemcsak 
a különféle események átélésére való haj-
landóság, hanem a különböző érzelmekre 
vonatkozó egyéni diszpozíciók is számíta-
nak. Előtérbe kerül az ember belső világa 
is, hiszen nem csak a külső eseményektől 
remélhetjük a boldogságot. A negyedik 
álláspont szerint boldogságunk attól függ, 
hogy vágyainkat milyen mértékben érez-
zük beteljesültnek. Ez azt tükrözi, hogy 
elvárásaink milyen jelentős mértékben ha-
tározhatják meg jóllétünket. Igényeink ala-
csony szintre szorításával talán jobban érez-
hetjük magunkat, a túlzott vágyak pedig 
beárnyékolhatják életünk egyéb örömeit. 
A pszichológiai boldogság ötödik lehetsé-
ges értelmezése maga a szubjektív jóllét 
koncepciója, amely az első kettő, tehát az 
élettel való elégedettség és a hedonisztikus 
felfogás keverékeként fogható fel.

Ha ennél magasztosabb elképzeléseink is 
vannak az életről, akkor a pszichológiai bol-

dogság koncepcióját nem feltétlenül tartjuk 
kielégítőnek. A prudenciális boldogság ér-
telmében hiába érzi valaki jól magát – vagy-
is boldog a pszichológiai boldogság kon-
cepciója szerint –, ha egyébként nem úgy él, 
hogy az hozzájárulna személyisége kitelje-
sedéséhez, vagy azt is mondhatnánk, hosz-
szú távú jóllétéhez; akkor ez a prudenciális 
felfogás szerint nem lehet boldogság. Ha 
például valaki mesterségesen, narkotiku-
mokkal ér el pszichológiai boldogságot, az 
vélhetőleg éppenséggel személyisége tor-
zulásához vezethet. E felfogás szerint tehát 
semmi nem tekinthető üdvösnek, ami csak 
látszólag vagy mesterségesen, illuzórikusan 
kelt boldogságérzetet az emberben.

A legmagasabb szint a perfekcionista 
boldogság. Ez olyan boldogságot, illetve 
életet jelent, amely minden szempontból 
jónak tekinthető. A prudenciális boldogság 
szempontjából az számít pozitívnak, ami az 
adott egyén személyiségének kibontako-
zását segíti elő. Ha tehetsége kibontakoz-
tatásával, hajlamai kiélésével kiteljesedik 
a személyisége, az még nem tekinthető 
minden szempontból jónak – például azok 
szempontjából, akik ettől szenvednek –, 
ezért nem elégíti ki a perfekcionista bol-

Kopp Mária [2007] három szintjét külön-
bözteti meg a boldogságnak. Az első a 
fogyasztásból eredő boldogság, a fogyasz-
tói elégedettség. Aki ezen nem tud túl-
lépni, az arra kárhoztatott, hogy az anyagi 
fogyasztás bűvkörében tengesse életét, 
mert boldogságérzetének fenntartásához 
újabb és újabb fogyasztói impulzusokra 
van szüksége. A boldogság második szint-
je a Csíkszentmihályi [1990] révén ismertté 
vált fl ow. Ez mindig valamilyen aktív tevé-
kenységhez kötődik, amelyet a szereplője 
olyannyira élvez, hogy szinte megfeledke-
zik magáról. E tipológia szerint a harmadik 
szint, a legmagasabb rendű boldogság a 
trankvilitás. Ez olyan rendíthetetlen nyugal-
mi állapot, amelyből az embert semmi nem 
tudja kimozdítani. A világgal és önmagával 
való mély megbékéltség jellemzi az erre a 
legmagasabb szintre elért egyéneket.

Ha az empirikus kutatások során hasz-
nált boldogságfogalmakat egy tágabb 
perspektívából, fi lozófi ai síkról szemléljük, 
akkor azt mondhatjuk, hogy a boldogság-
nak ez csupán egy szelete. Az embereket 
és a fi lozófusokat már évezredek óta foglal-
koztatja az a kérdés, hogy milyen a jó élet. 
Az ember legfőbb célját a legtöbb fi lozó-
fus a boldogságban jelölte meg. A kérdés 
csak az, hogy mit értettek ezen. Az empi-
rikus irodalomban, illetve a fi lozófi ában 
megjelenő boldogságfogalmak legátfo-
góbb rendszerezését Haybron [2000] adja. 
Eszerint alapjában véve három boldogság-
felfogást különböztethetünk meg: a pszi-
chológiai, a prudenciális és a perfekcionista 
boldogságot (psychological, prudential, 
perfectionist happiness). 

Ha a boldogságot egy pszichológiai ál-
lapotnak tekintjük, és azt mondjuk, hogy 
az ember akkor boldog, ha jól érzi magát 
a bőrében, a pszichológiai boldogságról 
beszélünk. A pszichológiai boldogságot öt-
féleképpen értelmezhetjük, illetve ezeknek 
megfelelően mérhetjük az empirikus kuta-
tások során. Mondhatjuk azt, hogy akkor 
vagyunk boldogok, ha az életünkkel mint 
egésszel elégedettek vagyunk – ez az élet-
tel való elégedettség szemlélete. A máso-
dik felfogást nevezhetjük hedonisztikusnak 
is, mert eszerint az egyén boldogságát az 
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dogság kritériumát. Gondoljunk csak azok-
ra az esetekre, amikor valakiben olyan va-
lós, belső adottság motoszkál, amelynek 
felszínre hozatalával ugyan a szóban forgó 
egyén személyisége fejlődik, megteremti 
belső harmóniáját – tehát prudenciálisan 
boldognak tekinthető –, de mindezzel árt 
másoknak. Az etikai megfontolások tehát 
csak ezen a harmadik szinten jelennek 
meg, ezért magam is csak ezt tartom elfo-
gadhatónak.

Mint említettem, Haybron tipizálását 
találom a legjobbnak, ennek ellenére ér-
demes megnéznünk, hogy mások hogyan 
vélekednek a kérdésről, mert ezáltal egyéb 
fontos mozzanatok kerülnek elő. Nettle 
[2005] szerint a boldogság legegyszerűbb 
szintje jó érzéseket, örömöt takar, amelyek 
azáltal keletkeznek, hogy valamilyen vá-
gyott állapotba kerül az egyén. Ez az első 
szint teljesen kizárja a tudatosságot. A bol-
dogság második szintje nála az élettel mint 
egésszel való elégedettség, amelyet érzel-
mek és tudatos értékelés együtteseként 
fog fel. A boldogság legmagasabb szintje 
pedig az, ha az ember fejlődik, élete kitelje-
sedik, méghozzá úgy, hogy a jó élet valami-
lyen eszményét megvalósítja. Ez utóbbira 
Nettle Arisztotelész eudaimonia1 fogalmát 
hozza fel példaként. Nettle azt állítja, hogy 
ez a szint abban különbözik az előző kettő-
től, hogy egyáltalán nem szükséges hozzá 
pozitív érzelem, mint például öröm vagy 
gyönyör. Ha valakinek a spártai életmód 
jelenti az eszményt, akkor egy ilyen kelle-
metlenségekkel teli élet is eredményezhet 
ezen a szinten boldogságot. Nettle még azt 
is megjegyzi, hogy ezt a fajta boldogságot 
nagyon nehéz mérni, mivel a valóságot kel-
lene összehasonlítani valamilyen eszmény-
nyel. Fontos az is, hogy honnan erednek az 
eszmények. Ha az egyén saját eszményéről 

1  Arisztotelész jó életről vallott felfogását, az eudaimoniát 

a perfekcionista boldogság kategóriájába sorolhatnánk, 

hiszen Arisztotelész szerint a boldog élet az erények gya-

korlásával valósítható meg. Az eudaimonia szó szerinti 

fordításban jó szellemet jelent.

van szó, akkor a harmadik szint boldogsá-
ga átsugárzik a második szintre is – állítja 
Nettle –, de ha csak fi lozófusok, pszicho-
lógusok vagy politikusok táplálják az esz-
ményt, akkor az csak moralizáló ideológia. 
Nettle úgy gondolja, hogy a mérhetőség 
miatt csak az első két szintet érdemes vizs-
gálni, fi gyelembe véve azt, hogy vannak 
olyan fontos emberi értékek – vagy aho-
gyan ő fogalmaz, humán javak –, amelyek 
túlmutatnak ezen a két szinten.

Chekola [2007] úgy véli, hogy habár a 
boldogságon általában érzést, hangulatot 
vagy valamihez való hozzáállást, viszo-
nyulást értünk, központi jelentése mégis 
az életre mint egészre vonatkozik (valaki 
boldog életet élt). Aff ektívnek nevezi azo-
kat az elméleteket, amelyek a boldogságot 
örömként, illetve örömök sorozataként 
fogják fel. Az előző mintájára hívhatnánk 
kognitív szemléletnek is azokat a boldog-
ságfelfogásokat, amelyek a boldogságot 
az élettel való elégedettséggel azonosítják 
– Chekola ezt egyébként attitűd vagy élet-
tel való elégedettség szemléletnek nevezi. 
Szerinte a boldogság legjobb megközelíté-
se az, ha élettervünk folyamatos megvaló-
sításaként fogjuk fel. 

Parfi t [1984] a következőképpen cso-
portosítja a jó, illetve boldog életről szóló 
elképzeléseket. A hedonisztikus elméletek 
szerint csupán az átélt öröm, a kellemes 
élmény az, ami értéket képvisel az ember 
szemében, így boldogságát az átélt öröm 
és fájdalom egyenlege határozza meg. A 
második típus szerint az ember élete akkor 
és csak akkor boldog, ha vágyai beteljesül-
nek, vagyis ha olyan életet élhet, amilyet 
szeretne. A harmadik típusú elméletek azt 
vallják, hogy (az örömérzeten túl) vannak 
olyan objektív értékek, amelyek attól füg-
getlenül jóvá, illetve jobbá teszik az em-
ber életét, hogy az egyén akarja ezeket a 
dolgokat, vagy sem. Nevezzük ez utóbbi-
akat objektivista elméleteknek (objectivist 
pluralism, objective list theory vagy 
substantive good theory)! Az eff éle objek-

tív értékekre klasszikus példaként említhet-
jük a következőket: tudás, barátság, sze-
retet, szabadság, valóságérzék, értelmes 
munka vagy a személyiség fejlődése.

Kagan [1998] szerint a jó élettel, illetve 
a boldogsággal kapcsolatos elméleteket 
két szempont szerint csoportosíthatjuk. Az 
egyik alapján vannak szubjektív és objektív 
elméletek. Az előbbi értelmében boldog-
ságunk kizárólag és közvetlenül attól függ, 
hogy mi az, amit értékelünk, mi az, amire 
vágyunk; tehát a vágyainktól, ízlésünktől, 
érdekeinktől. Az objektív elméletek ezt 
elvetik, és azt vallják, hogy vannak olyan 
dolgok, amelyek jók az embernek, akár 
tudomása van róluk, akár nem, akár sze-
retné ezeket, akár nem. Kagan másik cso-
portosítási szempontja szerint a boldog-
ságnak vannak internalista és externalista 
elméletei. Az internalista elméletek szerint 
a boldogság kizárólag a belső fi zikai vagy 
mentális történések függvénye. Azok a 
koncepciók tekinthetők externálisnak, 
amelyek ezt tagadják, és azt mondják, 
hogy más történések is szerepet játszanak 
az egyén boldogságában. Ezen érthetünk 
mindenféle külső történést vagy az ember 
kapcsolataiban bekövetkező változást.

Takács Dávid főiskolai docens
BGF, Gazdálkodási Kar, Zalaegerszeg
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