
A bennünk lakozó titok
Advent a vágyakozás ideje. A vá-

gyakozás szeretõ kívánkozás az után,
ami mélységesen betöltheti és kielé-
gítheti szívünket. A vágyakozás min-
dig a szeretettel kapcsolatos, a szív-
vel, amely a vágyakozás révén tágul
ki. Szent Ágoston szemében a vágya-
kozás az ember egyik alapjellemzõje.
Az ember lényege szerint olyan vala-
ki, aki Isten után vágyakozik. Ez nem
mindig nyilvánvaló, de minden földi
vágyakozásban ott rejlik ez a végsõ,
Isten utáni vágyakozás is. Ha szen-
vedélyesen vágyakozom a sikerre, a
vagyonra, a gazdagságra, az elisme-
résre, akkor vágyakozásom mindig
túlmutat az elérhetõn. Nincs olyan el-
ismerés, amely teljesen kielégítené
vágyakozásomat. Nincs olyan va-
gyon, amely teljes nyugalmat bizto-
síthatna nekem. Végsõ soron minden
vágyamban Isten után vágyakozom.
Ezt fejezte ki klasszikusan Ágoston,
amikor azt írta: „Nyugtalan a mi szí-
vünk, míg nyugalmat nem talál ben-
ned, Istenem.”

Aki elfojtja vágyakozását, a vágy
betegévé, szenvedélybeteggé válik.
Advent lenne annak az ideje, hogy
szenvedélyeinket ismét vágyakozás-
sá változtassuk. Mindegyikünk ismer
szenvedélyeket, belsõ függõségeket.
Nem csupán a szembeötlõ szenvedé-
lyek léteznek, mint például az alko-
holizmus, a drogozás, a gyógyszer-
függõség, a munkamánia, a kapcsola-
ti szenvedély, a szexõrület, a játék-
szenvedély. Mihelyt függõvé válunk
valamilyen viselkedéstõl vagy dolog-
tól, kialakul bennünk a szenvedély
struktúrája. Többé nem vagyunk ké-
pesek az illetõ viselkedés vagy a szó-
ban forgó dolog nélkül létezni. A mû-
vészet abban állna, hogy gondosan
szemügyre vesszük szenvedélyein-
ket, és felfedezzük bennük azt a vá-
gyakozást, amely megmutatja ne-
künk, hogy kívánkozásunk túlmutat
mindazon, ami hétköznapi és banális.
Végsõ fokon a haza és a védettség
iránti vágyakozás, az elveszett Para-
dicsom iránti vágyakozás rejlik eb-
ben. Ez azonban nem valami hibás
vagy egészségtelen fejlemény, nem
az éretlenség vagy a visszafejlõdés
kifejezõdése. Valami mást mutat, ne-
vezetesen annak sejtelmét, hogy csak
akkor tudjuk belevetni magunkat az

élettel folytatott küzdelembe, ha ott-
hon vagyunk saját magunkban, és ha
Istent ama titokként érzékeljük,
amely bennünk lakozik.

Ha advent idején érintkezésbe ke-
rülök vágyakozásommal, akkor meg
tudok békélni életem átlagosságával.
Akkor búcsút tudok mondani azok-
nak az illúzióknak, amelyeket az éle-
temrõl alkottam magamnak, például
annak az illúziónak, hogy a foglalko-
zásomnak teljesen ki kell töltenie en-
gem, hogy családom képes mindig
harmóniában élni, vagy hogy mindig
sikeres és mindenki kedvence lehe-
tek. Sokan makacsul ragaszkodnak
ezekhez az illúziókhoz, s ha az élet
nem teljesíti õket, akkor ezt azáltal
fojtják el, hogy rózsaszínben mutat-
ják be életüket. Amikor másoknak
mesélnek valamit, szívesen esnek túl-
zásokba. Mindig érdekfeszítõbben
ábrázolják a dolgot, mint amilyen. Ha
önmagukról beszélnek, mindig azt
mesélik el, milyen rendkívüli a ben-
nük éppen zajló folyamat. Ezzel azt
akarják elfedni, hogy mély válságban
vannak. Szemüket becsukják életük
banalitása elõtt, és helyzetük túlzó le-
írásával tartják fenn különlegességük
illúzióját.

Vágyakozásomnak pozitív hatása
van. Távol tart attól, hogy életemet
túlterheljem bizonyos elvárásokkal, s
az embereket agyonnyomjam kíván-
ságaimmal. Meg tudok békélni hét-
köznapjaimmal, el tudom fogadni
azokat olyannak, amilyenek. S el tu-
dom fogadni az embereket is olyan-
nak, amilyenek. Ez éppúgy vonatko-
zik munkatársaimra, mint házastár-
samra. A vágyakozás kivezet ezen a
világon túlra. Van bennem valami,
ami túl van ezen a világon, valami,
amin a világnak nincs hatalma. A vá-
gyakozás ezért megszabadít attól,
hogy a világhoz tapadjak. Elfoga-
dom, hogy egyetlen ember sem képes
kielégíteni legmélyebb vágyakozáso-
mat. Ebbõl a magatartásból fakadóan
képes vagyok szabadon találkozni a
másik emberrel, anélkül hogy vala-
milyen elõre gyártott, merev képbe
szorítanám õt túlzott elvárásaimmal.
A vágyakozás lehetõvé teszi szá-
momra, hogy elõítéletektõl mentes
nyitottsággal közeledjem mások felé.
Így aztán képes leszek élvezni a talál-

kozást és a kapcsolatot, anélkül hogy
folytonosan valami többet akarnék. A
másik ember Istenhez utal engem,
anélkül hogy istenné kellene válnia
számomra.

Saint-Exupérytõl származik a híres
mondás: „Ha hajót akarsz építeni, ta-
nítsd meg az embereket a széles óce-
án iránti vágyakozásra.” A vágyako-
zásban tehát olyan erõ rejlik, amely
képessé tesz minket arra, hogy egé-
szen konkrét módon közelítsünk meg
utópiákat. A vágyakozás arra ösztö-
nözte a középkori embereket, hogy
magas dómokat építsenek. Ez az épí-
tészet a vágyakozásból élt. A zene is a
vágyakozásból él, s ablakot nyit az
égre. Végsõ soron minden mûvészet
az örökkévaló, a még soha nem volt
megmutatkozása. Az egészen más
iránti vágyakozásnak a kifejezõdése.
A vágyakozásban olyan erõ rejlik,
amely képes szétfeszíteni a betont,
képes széttörni azt a páncélt, amelyet
azért építettünk magunk köré, hogy
érzéketlenek legyünk a másik világ
iránt. A vágyakozás megnyitja szûk
világunkat. Nyitva tartja fölöttünk a
horizontot. A vágyakozás nem zárkó-
zik el az élet rettenetes tényei elõl, vi-
szont rávezet minket annak a remény-
nek a nyomára, amelynek segítségé-
vel képesek vagyunk szembenézni a
valósággal, anélkül hogy kétségbees-
nénk miatta.

Advent idején kérdezd meg magad-
tól, tulajdonképpen mi is a legmé-
lyebb vágyakozásod. Ha érintkezésbe
lépsz vágyakozásoddal, szíved tágas-
sá válik. Szabadnak fogod érezni ma-
gadat, még ha minden szûkös is körü-
lötted.

Bízzál meg a haza és a védettség, az
igazi élet és a hiteles szeretet iránti
vágyakozásodban. Amikor adventi
énekeket énekelsz vagy Izajás próféta
szavait hallgatod, engedd, hogy oly
módon érjenek el hozzád a szavak,
hogy felszítsák vágyakozásodat. Vá-
gyakozásod kitágítja majd életedet,
és elvezet az élet forrásához, amely
benned buzog, és nem hagyja, hogy a
téged körbevevõ kövek határok közé
szorítsák.
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