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Elhagyatottság és
szabadság
I.

"Mert elhagyatnak akkor mindenek" (Pilinszky)

Elhagyatottnak lenni fáj. Nagyon. Annyira, hogy az élet maga is
értelmetlenné válik. Illés próféta behúzódott a pusztába, és "leült
egy borókabokor alá és a halálát kívánta" (l Kir 19,4). A tékozló fiú

.örült volna, ha éhségét a sertések eledelével csillapíthatja, de senki
nem volt, aki adott volna neki akár ebből is. Jézus a Getszemáni
kert magánya után a zsoltáros Dáviddal együtt kiált fel a keresz
ten: "Istenem, Istenem, miért hagytál el?" (Mk 16,34).

Az egyedüllét s a magány megtapasztalása létezésünk értel
mére/értelmetlenségére irányítja figyelmünket. Olyan perem
helyzetbe állít bennünket, ami elől vagyelmenekülünk, vagy új
válaszokat keresve tér és idő új dimenziója nyílik meg előttünk,

amely a szabadság reményével ajándékoz meg bennünket.
A József Attila-i téli éjszaka elviselhetetlen magánya, ahol

"összekoccannak a molekulák", ahol a "lég finom üvegét meg
karcolja pár hegyes cserjeág", a misztikus irodalom ismerős él
ménye. A lélek sö tét éjszakájának pillanata ez, ahol és amikor a
lélek elveszít minden tájékozódási pontot, és csak zuhan lefelé.
(Keresztes Szent János két szintjét különbözteti meg ennek az éj
szakának: "Az első éjjel az ember érzéki részét illeti . A második
az ember szellemi részének éjjele.. . ijesztő és félelmetes a szel
lemre nézve.") Az ember számára elviselhetetlen perem-létből a
dialógus megtalálása az egyetlen lehetséges megoldás a magány
elfogadására . Nem a hamis ragaszkodás valakihez vagy valami
hez - "a valóságos poklot inkább kell szeretni, mint a képzelt
paradicsomot" (Simone Weil) -, hiszen ezek az illúziók csak
még mélyebbre húznak bennünket. Az elhagyatottságban annak a
lehetősége tárul föl előttünk, hogy mi is elhagyjunk: a hamis Is
ten-képet és emberképet magunkról és másokról. A passió és ak
ció paradoxona a lét tejességére, a szabadságra hív.

A Szeritírásban elhagyatottnak lenni: beavatódás az Isten tit
kaiba . Lehetőség abepillantásra ...

Illés próféta megtapasztalja tehetetlenségét, emberi erejének
korlátait, "és megrettent, útra kelt és elment, hogy megmentse
életét" (l Kir 19,3). Illés fél. Félelmei megkötözik őt, el akar me-
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nekülni. Alszik és várja a halált. Ebben a passzív állapotban lá
togatja őt meg az angyal: "Kelj föl és egyél!" Az égi világ kül
dötte érkezik a földön saját korlátait megtapasztaló emberhez.
De Illés újra lefekszik és alszik. Az angyal azonban nem engedi
el emberét. A másodszori jelenésben a felszólításhoz azt is hoz
záteszi: "különben hosszú lesz neked az út". Illés számára az el
indulás lehetőségét hordozza az út.

A tékozló fiú az éhezésben felismeri az éhezés valóságos fáj
dalmát: nem a táplálékra gondol, hanem a valóságos vágy szint
jén az atya után érez kiapadhatatlan szomjat.

Jézus a Getszemáni kert elhagyatottságában szintén átéli a pe
rem-lét fájdalmát: "egyszerre szomorúság fogta el és gyötrődni

kezdett. Halálosan szomorú a lelkem" (Mt 26,38), "remegni kez
dett és gyötrődni" (Mk 14,33), "halálfélelem kerítette hatalmába"
(Lk 22,43). A szinoptikusoknál Jézusban a szenvedéstől félő em
bert pillantjuk meg. A getszemáni történet mindhármuknál azzal
a jézusi felszólítással végződik: "Keljetek fel, induljunk!"

II.
"Ezért tanultam járni! Ezekért

a kései, keserü léptekért" (Pilinszky)

Az az élmény, hogy megszólítottak vagyunk, válaszadásra hív
minket. Elindulásunk folytatása eddigi úton levésünknek, most
azonban tudatossá válik bennünk: zarándokok vagyunk. Illés
"negyven nap és negyven éjjel vándorol az Úrtól kapott ételnek az
erejéből" (l Kir 12,8). Az Isten erejére való hagyatkozás teret nyer az
emberi erőszakkal szemben. Önmagunk megerőszakolásaeltávolí
tott Istentől, saját magunktól és másoktól: eddig kerülő úton jár
tunk az egyenes út helyett. (Illés embereket öl az Úr nevében!) EI
hagyatottságunkban "lényünk lényegére pillanthatunk rá: szem
benézünk azzal, amire cselekvésünk irányul" (Lévinas). A tékozló
fiú szembenézése a legtisztább bátorság: "nem a mással való
szemtől szembeni viszony, hanem az embernek önmagával való
viszonya" (Lévinas). Rápillant eddigi életének döntéseire, gyötrő

déseinek hiábavalóságára, egész létének hamis voltára.
Életünk kegyelmi pillanata ez: annak látjuk magunkat, akik

valójában vagyunk; fájunk. A mélységből törnek föl a bűnbánat

szavai: "Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra, hogy fi
adnak nevezz, már nem vagyok méltó" (Lk 15,18-19).

A Getszemáni kertben Jézus "elindulása" a passió vállalását
jelenti. Jézus már megérkezett rendeltetéséhez, nem akar elme
nekülni. Tudatosodik benne, hogy "nem múlhat el a keserű po
hár" - rendeltetése rátalált. Jézus hagyja, hogy vigyék: kiszol
gáltatja magát a keresztúton át a Golgotáig.
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III.
"U tja Isten, hogy állok a napon" (Pilinszky)

Illés megérkezik a Hóreb hegyére, a tékozló fiú hazatalál. Vágyódá
sunk a zarándokúton letisztult: "emészt a buzgalom az Úrért, a Se
regek Istenéért" (IKir 19,10). A lecsupaszított és kiüresedett embert
képessé teszi az Úr önmaga befogadására . Illés vár. ,,5 lám az Úr
elvonult arra" (l Kir 19,11). Nem a szélvészben, nem a földrengés
ben, nem a tűzvészben, hanem az enyhe szellóben mutatja meg ma
gát a Seregek Istene. A tékozló fiú atyja önmagát teszi nevetségessé,
amikor kirohan fia elé a szolgák szemeláttára. Örül és vigad: "hisz
fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült" (Lk 15,24).

Az Isten és ember közötti egyesülés pillanatát élhetjük meg
Jézus haláltusájában is. A "Miért hagytál el?" emberi fájdalma az
Istennek való teljes odaadottsággal - "Atyám, kezedbe ajánlom
lelkemet" (Lk 23,4) - végsőkig feszíti a dialógust ember és Isten
között. Ebben a belső keresztrefeszülésben a szeretet teremti
meg a megnyugvást: "Bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit
tesznek!" (Lk 23,34). A tékozló fiú magának kér bocsánatot, Jé
zus nekünk, mindannyiunknak. A szenvedés engesztelő odaaján
dékozása az Atyának az embert fölszabadítja a magában való bo
lyongásból. A lélek a semmi és a minden, az igen és a nem, a
magasság és a mélység, a szélesség és a hosszúság különvá
laszthatatlanságának dimenziójába érkezik. Oda, ahol "Újra és újra
sírok. Nem miattad. I Érted. Értem. Boldogok, akik sírnak. II
Szállást adtál egy éjszakára; I megszálltál mindörökre." (Pilinszky).

Sylvester Katalin installációja (1965-2002) részletek
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