
„…láthatlak téged”
Várt és megérkezett öröm

„Tudom, hogy ma húsvét van,
mivel láthatlak téged.”

(Szent Benedek)1

„Mindent úgy kell elrendezni,
hogy közben a szív öröme meg ne szökjék.”

(Bingeni Szent Hildegard)

1.

Könnyű nem észrevenni azt, amik és akik körülöttünk vannak: dol-
gokat, tárgyakat, történéseket, embereket; amellett is könnyű elsik-
lani, ami bennünk van. Vajon hol vagyunk, merre és milyen idő-
ben, amikor úgy véljük, hogy magunknál vagyunk, vagy valakinél,
valakivel vagyunk éppen, vagy valami mellett, valamivel elidő-
zünk? Elgondoljuk-e, el tudjuk-e gondolni, hogy mennyire fontos,
valójában életünk lényege, hogy kapcsolatba léphetünk másokkal
és a dolgokkal, és valójában e kapcsolódásokon, viszonylatokon ke-
resztül kerülhetünk kapcsolatba önmagunkkal is? Tudjuk-e való-
dian, igaz(i) módon, örömmel megélni mindezt?

Az Evangélium Örömhíre, hogy eljött, megérkezett hozzánk Va-
laki, aki hírül hozta a megérkezést; ez az — elsősorban belső —
megérkezés mindenki számára megvalósítható lehetősége: Jézus
örömhíre, hogy a „megérkezett Isten országa” (Mt 12,28–29; Lk
11,20) „bennetek van és köztetek/körülöttetek” (Lk, 17,21), valójá-
ban mindig is ott van, lássátok meg, fedezzétek fel, éljétek meg,
aszerint éljetek és „életetek lesz és bőségben lesz” (Jn 10,10). Ezért
az Evangélium a találkozás és a rátalálás örömhíre, az önmagunkra
találás öröme, amelyben az is benne van, hogy bár közös és meg-
osztható öröm, azonban mindenki a maga, a saját útján talál rá, va-
ló jában vissza hozzá, hiszen mindig is az övé, csak elvesztette vele
a kapcsolatot, de visszatalálhat, megtalálhatja önmagában — és ez
által másokban és másokkal — újra.

A visszatalálás öröméről szóló egyik legszebb példabeszéd a té-
kozló fiú története, amelyben a kisebb fiú visszatérése mellett az
Atya örömteli visszavárását, visszafogadását, mindig ott-létét, foly-
tonos jelenlétét és a nagyobbik fiú visszatérésének örömre felszólító
lehetőségét is olvashatjuk. Ez az örömre szóló meghívás és az
örömbe/örömre találás talán amiatt nem látszik egyértelműnek,
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A szerző esztéta. Leg utóbbi
írását 2013. 5. számunk-
ban közöltük.

1Nagy Szent Gergely:
Szent Benedek élete I.
In: Sulpicius Severus:
Szent Márton élete –
Nagy Szent Gergely

pápa: Szent Benedek
élete. (Ford. Rados

Tamás és Szabó Flóris.)
Bencés Kiadó,

Pannonhalma, 2010, 62.
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mert egy-szerű; és itt az egy-en van a hangsúly: leegyszerűsödést
kíván az elengedés és az elengedettség értelmében. Elhagyni min-
dent, amihez ragaszkodnánk, amit elképzelünk és elvárunk ma-
gunknak — amiként a gazdag ifjú példázatában kéri Jézus — és
bízni abban, hogy helyette mindenünk meglesz, mert megkapjuk,
folyamatosan kapjuk, és örömben árad, érkezik hozzánk. Egyszerű,
egységes, egyenes, egyetlen középpontból szétáradó örömből.

A húsvét erre az örömre emlékeztet: a szent három nap szenve-
dése után újjászületik az öröm, ami karácsonykor már megszüle-
tett, és minden emberi életszakaszban spirális felfelé törekvésben
ennek öröme felé igyekszik, ennek örömét szeretné (meg)élni. Az
egyház ünnepei sem hagyják figyelmen kívül az örömöt: az adventi
harmadik gyertya az örömé, a nagyböjti időben a negyedik az öröm
vasárnapja. Jelezve, hogy a szenvedést és az áldozatot nemcsak kö-
veti, hanem átjárja, átitatja az öröm. Az örömöt (is) kifejező risus na-
talis és a risus pascalis — a karácsonyi és a húsvéti nevetés — litur-
giai nyomai is erre utalnak.2

A nevetés, a vidámság része az ünnep örömének, azonban amit a
szív örömének neveznek — bár nem tagadja a nevetést sem — mégis
más szinten hatja át az életet. Csendes, visszafogott, aggodalom nél-
kü li, bizakodó, ráhagyatkozó, folytonos öröm. Gyermeki pajkosság
is, rejtelem, kihívás is járul hozzá, ahogy ez a reimsi katedrális mo-
solygó angyalának tekintetében kérdésfelvetésként látható: vajon a
feltekintő ember örömmel tudja-e vállalni a nem-vártat, a meglepő
kihívásokat életében, hálával fogadja-e a kiszámíthatatlanságokat is,
vagyis le tudja-e bontani azokat a falait, amelyeket önmaga túl ko-
molyan vételéből építgetett? Képes-e őrizni belső mosolyát akkor is,
amikor leginkább vitába szállna a mindenséggel? Ha nem, akkor ho-
gyan szerezhetné meg ezt a képességet, vagy hogyan találhatna vissza

hozzá? Hogyan tudja átállítani szemlé-
letét — hogyan tud átállítódni, átbilleni
nézőpontja — úgy, hogy az új születé-
sét lássa abban és akkor, amit és amikor
egyébként a világ(a) végének érzékel?3

Engedi-e, hagyja-e, hogy másként néz-
hessen, láthasson, el tudja-e engedni ön-
akarattal irányított életvezetését, a saját
maga teremtette kis univerzum hoz való
ragaszkodását? Tud-e bizakodást tük-
röző szemmel és tiszta szívvel ránézni,
örömmel visszamosolyogni Reims an-
gyalára, tűrni, elviselni kihívó, mégis el-
lenállhatatlan tekintetét: vagyis hogyan
tud valódi dialógusba — örömteli pár-
beszédbe, beszélgetésbe — lépni önma-
gával kevésbé drámai vagy tragikus
módon, egyfajta megértő, elfogadó,

2A pap a mise után
vidám, esetenként a
blaszfémia határát is

súroló, tréfálkozó
történeteket mesélt,

vidám dalokat énekelt a
híveknek, akik ezt hangos

nevetéssel fogadták,
vagyis kiléptek a

szokásos komolyságból,
átlépték önmaguk

hétköznapi határait,
felszabadult nevetéssel

ünnepeltek. Ennek
háttere az a magyarázat,
hogy Isten megtréfálta a
Sátánt: látszólag hagyta,

hogy Jézus a halálé
legyen, hogy meg -

gyilkolják, mintha hagyta
volna elveszni, azonban

harmadnapon feltámasz -
totta, és ezzel győzelmet
aratott; et resurrexit tertia

die. A risus pascalis
betiltásáig, a 17. századig

hozzátartozott a húsvét
ünnepléséhez.
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megbocsátó könnyedséggel és megkönnyebbüléssel, a Másikra pedig
az örömöt jelentő mosoly fényének komolyságával?

2.

A megtalált öröm létállapot; a szenvedést követő belső erő feltörő
megnyílása és megnyilvánulása. A szenvedéses gyötrelemmel járó fáj-
dalom eljut olyan mélységekig, amikor a lélek — ellentmondást nem
tűrve — kénytelen felismer(tet)ni önakaratának tehetetlenségét, hiá-
bavalóságát; ezen a tehetetlenség-felismerési (mély)ponton azonban
van lehetősége átfordulni (metanoia) egy másik beállítódásba, egy, a
szenvedést nem felejtő, azt megértő, mégis meghaladó szemléleti
szintre, az öröm létmódjába. A ráhagyatkozás, az átengedés, az elen-
gedés átdereng az örömben: a lemondás az önakaratról végtelen lét-
mezőket nyit meg; nem feltétlenül történésben, eseményekben, nem
külsőleg vagy mások számára látható jelekben,4 hanem például a nyu-
galom egyszerűségében, az önakarat átengedésének bizalmában, a fi-
gyelem összeszedettségében, a különbségtétel lehetségességének bi-
zonyosságában. J. S. Bach 106. kantátájának5 kezdősora így utal erre:
„Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit” — Isten ideje a legeslegjobb, a min-
denek felett legjobb idő; és mindig Isten idejében, vagy(is) időtlensé-
gében létezünk. Mindig a legjobbkor úton hozzá, aki azt akarja, hogy
„életünk legyen és örömben/örömmel legyen” (Jn 15,11), és ebben a
feltámadás örömére is utalás történik. „Ebben az eseményben Isten
véglegesen alakot nyer az emberek számára, olyan alakot azonban,
amely az önmagát adó Isten és a befogadó, önmagát Istenre bízó em -
ber között fönnáll. Olyan ősviszony ez (akár Husserl noémája és noé -
szisze), amely csakis személyes történésben, azaz találkozásban léte-
zik: »Az alak történéssé teszi magát! Az epifánia és a hit, a megjelenés
és a látás, a megértés és a meghallás viszonyában jelenik meg.« (…)
A (feltámadás) alak(jának) megtörténése döntő jelentőségű kijelentés
a létről, s mint ilyen közvetít a történelem (objektivitás) és a hit (szub-
jektivitás) között. Ennek a létnek Isten oldaláról szeretet a neve, az
ember oldaláról pedig erre válaszoló, bizalommal teljes önátadás,
amely ettől kezdve problémákkal terhes világban-való létének egé-
szét meghatározza.”6 Még ha problematikusnak és bizonyos értelem -
ben megoldhatatlannak, átláthatatlannak tűnik is az ember számára
léte, mégis, mivel a szeretetre alapozódik, amely kezdeményező és
visszavonhatatlan(ul vele marad), ez adja meg örömének — örömre
törekvésének, vágyódásának — alapját, jogosságát és realitását. Vala-
mint az a ráhagyatkozó bizalom, amellyel a 106. kantáta szövege —
a keresztre feszítés történésében felhangzó jézusi szavakat idézve
— folytatódik: „Heute, heute wirst du mit mir in Paradise sein” —
„Még ma velem leszel a Paradicsomban”. Ezek a szavak a legremény -
telenebb, legsötétebb, legkilátástalanabb, emberhez és a léthez legke-
vésbé méltó helyzetben hangzanak fel, és mégis: az örömről beszél-
nek. Abszurd a szituáció, olyannyira a végletekig és a döbbenetig,

3„Ahol a hernyó a világ
végét érzi, ott a mester
már a lepke születését

látja” – buddhista mondás.

4„Az Isten országa nem
jön el szembetűnő

módon” (Lk 17,21).

5J. S. Bach:
Actus Tragicus Cantata,

BWV 106.

6Hans Urs von Balthasar:
A három nap teológiája.

Mysterium Paschale.
(Ford. Görföl Tibor.)

Osiris, Budapest,
2000, 195–196.
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hogy — még profán szinten is — hihetővé teszi az elhangzottakat.
Amikor a legkilátástalanabb, a legszomorúbb, a legreménytelenebb
tehetetlenségben megszólal — a jobb lator hangján — a segítséget
kérő szó, a mégis-bizalomba vetett hit hangja, hogy létezik, kell, hogy
létezzen valami, ami túlmutat és túl is lendül, túllendít mindezen. Ez
az a tehetetlenségi, hiábavalósági pont, amelyen az átfordulás meg-
történ(hetet)t és — a lehetőség, a potencialitás szintjén — történik
mindig jelenben is: az emberi lehetőségek végességének, az önakarat
célt-tévesztettségének felismerése, egyben az elengedés és az átenge-
dés pillanata. Átadás, átfordulás, átmenet a halálon át az életbe. Oda-
fordulásból, megszólításból, találkozásból születik meg mindez: „Ne
feledkezzél meg rólam…” (Lk 23,42) — az egymásra utaltság, a dia-
lógus kikerülhetetlenségének felismeréséből. Az öröm(ök egyike) ez
az egyszerűség; hogy van kihez odafordulni, hogy lehetséges talál-
kozni, megtalálni a Másikat, hogy van, akivel közölhetem létem, aki
rálát létemre, és én az övére.

3.

A reimsi katedrális mosolygó angyalának — és mosolygó Gábriel ark -
angyalának — arcán megjelenített öröm, amely a derű, a nyugalom,
a kiegyensúlyozott-
ság és a harmónia
egyszerűségét közve-
títi, ritka — hacsak
nem egyedülálló —
a művészeti ábrázo-
lásban.7 Az öröm kép-
zőművészeti közve-
títése, megmutatása
nagyobb kihívás,
mint a fájdalomé
vagy a szomorúságé.8

Mindezzel együtt, ha
az élet minőségét ke-
ressük, az öröm felé,
az örömre vágyó-
dunk, még ha tudjuk,
értékeljük is a fáj da-
lom és szenvedés
meg/erősítő, javunk-
ra fordító erejét. Az öröm magában hordozza a jóságot, a szelídséget
és a mások javának, jólétének, örömének kívánságát, sőt akaratát is. Ké-
pessé tesz, hogy másokat, a Másikat helyezzük előtérbe, akár a magunk
visszavonása árán is, időnként olyannyira, hogy mindez észrevétlen
marad — képes észrevétlen maradni — számunkra. Ez (lenne) a leg-
felsőbb megjelenése, az önfeledtség öröme, amely természetes egy-

7Érdekes, hogy van
valami hasonlóság az
archaikus-kori Apolló-

szobor arcának mosolya
és a reimsi angyal -

szobrok mosolya között.

8A művészettörténet egyik
meg-megújuló témája a
portréábrázoláson belül

a különböző lélekállapo -
tok, főként a vidámság,
az öröm ábrázolásának

hiteles lehetősége,
kifejezhetősége ; az

irodalmi öröm-, illetve
nevetés-megjelenítés

szintén sok kérdést vet
fel, erre az egyik legko -

ráb bi utalás Arisztotelész
nevetésről szóló,

feltételezett, állítólag
hiányzó vagy elveszett

könyve. Mindez nyilván -
valóan nem csupán

technikai kérdés, hanem
összefüggésben áll

a kultúra (kultúrák), a
szociolektus nevetéshez

való különbözőképpen
változó viszonyával.
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szerűséggel hagyja, hogy a feltámadás mindennapi — a mindenna -
pokban megjelenő — öröme szabad legyen a valódi, igazi életlehető-
ségek számára, vagyis túlzott aggodalom, méricskélés, önérdekkere-
sés nélkül ráhagyatkozzon a megeglőlegezett szeretetben megélt,
pontosabban minden pillanatban megélendő életre.

Mindez átitatja és sugárzóvá teszi azt, akinek lényét és létét meg-
érinti, átderengi, átfénylik rajta, és továbbadódik, áradóvá lesz, látha-
tatlanul válik érzékelhetővé, vonzóvá, könnyeddé, természetessé.
Anélkül közli, közvetíti önmagát ez a könnyed természetesség, és a
vele járó felszabadító öröm, hogy aktívan, (ön)akarattal tenne vagy
kellene tenni érte valamit, bármit is: egyszerűen történik, lesz, van fo-
lyamatosan, a lét és a létezés érzékelésének minden szintjén. Az öröm
és a jó (mint erények) összetartoznak: „A jó mindig közölni akarja ön-
magát. Az igazság és a szépség minden hiteles megtapasztalása ki
akar áradni, és minden mély szabadulást átélő személy érzékenyebbé
válik mások szükségletei iránt. Ezért aki méltósággal és teljességgel
akar élni, annak nincs más útja, mint a másik megismerése és javá-
nak keresése.”9 Az öröm továbbadni szeretné önmagát, adásra és oda-
adásra törekszik, nem kirekesztésre, bezárkózásra, hanem valóságos,
megismerésen alapuló személyes kapcsolatra a Másikkal. Nem tá-
volságot épít, és csupán virtuális világot, hanem közvetlen közlésre,
találkozásra, együttlétre törekszik, nemcsak (és nem elsősorban) azért,
hogy megmutatkozhasson, hanem hogy örüljön a Másik létének, an -
nak, ahogy egyedi és egyéni — megismételhetetlen teremtményi —
módon közli, kifejezi magát, ahogy egyszerűen van.

Megelőző lépése mindennek az önmagunkkal való őszinte talál-
kozás, amely során nem utasítjuk el az önismeretetet, azt, hogy nem-
szeretett vagy idegennek tűnő részeinket is elfogadjuk, sajátunk ként
ismerjük meg és sajátunknak ismerjük el, még akkor is, ha ez fájdalmat
és szenvedést okoz. Mert leginkább saját magunk okoz szenvedést
saját magunknak, és nem a Másik és/vagy mások. Hogy mind ezt meg-
láthassuk és belássuk, és ráadásul ne legyen mindez elviselhetetlen,
ehhez szükséges a humor, az önirónia, az önmegbocsátás kegyelmi
ajándéka, amely eljuttathat, pontosabban visza jut tathat a tisztaszí-
vűséghez, amelyből és ahonnan az öröm felforrásozik, és amelytől-
amelyből folyamatosan életet kaphat. Nem külső tárgyak, események,
történések, dolgok döntenek az öröm meglétéről, hanem a szív min-
dig és újra meglelt tisztasága a megbocsátásban és megbocsátható-
ságban, összhangra találása a Lélek megújító erejében. Nem egyenes,
nem könnyű vagy könnyed, nem prob lémamentes, nem áldozatok,
könnyek és kockázatok nélküli, mégis — úgy tűnik — az egyetlen va-
lódi és érdemes módon járható út, amely mégiscsak a valódi és való -
ságos öröm útja. A tiszta látás és a tisztán meglátás ösvénye, az ön-
magunkba-tekintésé és — találkozásaink örömteli pillanataiban — a
Másik szemébe nézésének lehetőségéé. Az Evangélium mint Öröm-
 hír egyszerűségének, méltóságának és hívásának értelmében.

9Evangelii gaudium.
Ferenc pápa Az evan -
gélium öröme kezdetű

apostoli buzdítása.
(Ford. Diós István.)

Szent István Társulat,
Budapest, 2014, 9.
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