
A KIS ÚT

Ismert közmondásaink: "Hallgatni
arany", vagy "Nincs félelmetesebb a
hallgató embernél" ... Mást, majdnem
ellentétet fejeznek ki, de ide tartozik
ez is: "A gondolatokat etetni kell,
hogy csendben maradjanak" - ami
azt akarja mondani, hogy el kell fog
lalnunk magunkat, nehogy kellemet
len dolgok jussanak eszünkbe. Ezek a
mondások sokmindent elárulnak. EL
sősorban azt, hogy hallgatni lehet fé
lelemből, óvatosságból, ravaszkodva,
támadó szándékkal, töprengés közben,
vagyegyszerűenazért, m ert nincs mit
mondanunk: A beszéd viszont nem
mindig a nyiltság jele - ső.t, gyak
ran etbúiunk: mögéje, kendőzünk ve
le valamit s van, hogy önmagunk, kín
zó gondolataink elől menekilliink: ál
tala. Ezek a hallgatás és a beszélge
tés negatív formái, mikoris inkább
visszaélünk adottságainkkal, semmint
hogy felhasználnánk őket.

Tény, hogy zajos világunkban egy
re kevesebb a csend, a hallgatás le
hetősége.Hovatovább már meg sem tu
dunk lenni lárma nélkül. Zörög a 'villa
mos az utcán, kattog az írógép a hioa-:
talban, sikít a marógép, csattog a ka
lapács az üzemben, hangrobbanás ráz
za meg az ablakot s mindezek felett
úszva, mindig és mindenütt bömböl a
táskarádió. Mintha valami örökös me
nekülésben lennénk önmagunk elől,

mintha arra ügyelnénk, hogy azok a
bizonyos gondolatok meg se sziilet
hessenek. Eközben pedig megfeledke
zünk arról, hogy az állandó lárma, a
"fedőzaj" zsibbaszt ugyan, de roncsol
is.

Ki ne érezte volna pedig a csend
szükséges voltát, a hallgClitás édes
meghittségét? Hányszor áhítozunk
utána - hasztalan. Személyes élmé
nyem kívánkozik ide. Évekkel eze
lőtt hosszabb külföldi úton voltam egy
barátommal. Hálókocsi ablakából néz
tem az elsuhanó, idegen tájat, szeret
tem volna [eltoqni, megérteni valamit
lényegéből, személyes kapcsolatra ki
1Jántam lépni a látottakkal. Figyelme
met azonban minduntalan megzavarta
a [iillcébe épített hangszóró "szóra
koztató" muzsikája. El akartuk né
mítani, de nem volt kapcsolója; a ka
lauzt is hasztalan kértük, ő sem tudta
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elállítani. Nem volt mit tennünk, el
kellett szakítanunk vezetékét, noha így
tudatosan kárt okoztunk. Am úgy vél
tük, a vasúttársaság magára vessen,
ha nem törődik az utasok csendhez
való jogával.

Már az összpontosított figyelem is
csendet kíván, hát még a behatóbb
szellemi tevékenység. Ki kell ilyenkor
zárnunk a világ' zajait és hallgatnunk
kell magunknak is. A hallgatás már
önkéntes cselekvés, amikor akarati
úton járulunk hozzá egy állapot lét
reiiittéhez. Három magyar ige plasz
tikusan fejezi ki ezt a folyamatot: ösz
szeszedi magát, magába száll, elmé
lyül - megjelölik ezek egyben a fo
lyamat lépcsőfokait, meghittségi szint
jét is. Össze kell szednünk magunkat,
ha figyelmünket a világ felé kívánjuk
fordítani, hogy egy bizonyos eseményt
érdeklődéssel lcísérhessünk; méginkább
szükséges ez, ha a világ és önma
gunk, egyéniségünk kapcsolatát akar
juk tisztázni, elemezni. Magunkba
szállunk, tehát mélyebbre hatolunk a
hallgatásba, ha ez a vizsgálat önma
gunk felé irányul. El kell mélyülnünk
önmagunkban, szinte fel kell oldód
nunk lelkünkben, ha a teremtett világ
feletti régiókkal szeretnénk kapcso
latTa lépni, ha Isten felé fordítjuk
belső tekintetünket. Ehhez már temp
lomi csend szükséges.

Nélkülözhetetlen számunkra e fo
lyamat mindhárom fokozata - ha em
berhez méltó életet akarunk élni, ha
szert kívánunk tenni a belső szabad
ságra. Ennek rendje és módja az, hogy
mindig több és több kapcsolót csa
varunk el, sziikitjük a csendet, szi
gorítjuk a hallgatást, hogy meghall
hassuk a bensőnkből feltörő hangokat.
Már az első, úgyszólván felületi lépi!s
nél, figyelmünk egy tárgyra összpon
tositásakor, bizonyos értékrendet álla
pítunk meg s a külvilág benyomásai
közül csupán azokat hagyjuk érvény
re jutni, amelyeket fontosnak ítélünk,
amelyek alátámasztják a figyelme,t
vagy kifejteni segítik az elemzett tár
gyakat . . . Meglepődve tapasztalhatjuk
ilyenkor, már a hallgatás első pillana
tában is, mekkora lárma, zajos össze
visszaság tör fel belőlünk. A külvilág,
a cllörömpölő élet számtalan, belénk
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ivódott penyomása szólal meg a csend
ben. Gondók és tennivalók, vélemé
nyek és elfojtott sérelmek mondják a
magukét. Bizony nem kis önfegyelem
re van szükségünk, hogy túljuthassunk
rajtuk, hogy fontosságuk sorrendjében
elhallgattassuk őket, hogy kettesben
ma'radjunk ilyetén a világgal, megha
tározhassuk benne a helyünket s el
tudjuk dönteni végül, mi is a célunk,
mire törekszünk, hol és miben aka
runk fogódzani vele és mitől kívánjuk
elhatárolni magunkat. Összeszedettsé
günk megéri azonban a fáradságot,
gyümölcsöző lesz számunkra, valóság
gal újjászületünk általa, más, tudato
sabb emberként lépünk ki csendünk
ből és térünk vissza a hangok és zaj
hatások birodalmába.

Az efezusi Diana-templom homlok
zatán felirat hirdette: "Gnoti seauton"
- ismerd meg magadat. Hogyan és
miként - kérdezik sokszor. Nos, hoz
zásegít gyaT_ran már a hallgatás első

lépcsőfoka, az az elmélkedés is, ami
kor a világhoz kötődő kapcsolatainkat
igyekezzük kibogozni. Az igazi meg
ismeréshez azonban tovább kell jut
nunk ennél, magunkba kell szállnunk,
le, tudatunk mélyére, hogy sorra kiolt
va az impressziókat szembe talál1wz
hassunk belső, lényünkkel, rádöbben
hessünk önmagunkra. Hangos szóára
dat fogad itt is bennünket - minde
nek előtt éppen rossz tulajdonságaink,
elkövetett mulasztásaink, vétkeink
mondják el sorra védőbeszédüket.

Hangosan szónokol a gőg, izgatottan
ágál az önzés, majd édes gyermekeik,
a mohó vágyak és kívánságok démonai
igyekeznek agyonbeszéIni bennünket.
Ékesszólásuk gyakran egy Demoszte
nészével ér fel, úgyannyira, hogy nem
egyszer csak rettentő erőfeszítés árán
tudjuk megragadni 'azt a bizunyos
kapcsolót, ami kiszűri szavukat, e!
hallgattatja beszédüket, hogy végre
csak az én, a benyomásoktól és rára
kódott szennyeződésektől megszaba
dult lélek nyilatkozhasson meg, sut
togja el halk ConfiteorjáL a meghitt
csendben.

Am semmi sem követeli ki inkább
a magáét, a továbbjutást, mint éppen
az én őszinte hangja - a magunkba
szallást az elmélyülés váltja fel, hogy
bensőnk teljességével, mint valami
pontosan beállított radar-készülékkel,
Isten felé forduljunk. Ne gondoljuk
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azonban, hogy itt, tudatunk legmé
lyén már teljes a hallgatás. Szorongá
sok és óhajok, rettentő félelmek és
izzón áhított kívánságok zajonganak
itt is, csakhogy már imává, gyötrődő

könyörgéssé változva. Különös "ma
gánszertartások", bókok légiója ostro
molja az Urat, valóságos listát zeng
ve el arról, hogy mit adjon meg szá
munkra és mit távoztasson el tőlünk.

Ezek az ékes szóvirágok mintegy be
akarják hálózni, meg akarják szá
munkra keríteni Istent - olymódon"
mint az udvaroncok a hatalmas ural
kodót, minél több kiváltságot csikar
va ki tőle. De itt mondják a maguk
hangos mondókáit a felületes vallá
sosság tradicionális szólamai is, vala
mint ítt dikcióznak az idők folyamán
beivódott teológiai tételek - vala
mennyi, a kételkedés által támasztott
ellentéziseikkel egyetemben... Nincs
már mit tennünk, a beállító, halkító,
kiszűrő csavarok sorra kifogytak.
El kell szakítanunk avezetéket.

Mert csakis akkor, e radikális cse
lekedet végrehajtása után lesz teljessé
hallgatásunk, fordithatjuk figyelmün
ket Isten halk, de végteleniil határo
zott és egyértelmű hangja felé. Cso
dálkozással vegyes örömmel tapasz
talju/c majd, milyen közelről, milyen
kristálytisztán hall juk: szavát, amit
nem nyom el többé sem a külvilág,
sem pedig belsőnk felbolydult zűrza

varának zsivaja. Érthetően szól szán
dékáról, bölcs akaratáról és már nem
is esik nehezünkre magunkévá tenni
azt, hiszen az elmélyülés intim csend
jébe'n megértjük a miértek összefüg
géseit, tökéletes harmóniába kerülünk
általa. Az elveszett paradicsom tün
c!öklésének egy hallatlanul tiszta fény
sugara ragyog ránk ezekben a ritka
pillanatokban . . . És visszat{~rve a hét
köznapok forgatagába - ha termé
szetünk, sajátságunk alapja nem is
változik meg teljesen - igenis meg
változik nézőpontunk, másként fog
juk szemlélni a világot és majdani
cselekedeteinket sil.eresebben. illeszt
hetjük Isten megismert akaratához,
rendeléséhez. Hallgatásunk emléke
velünk lesz a lárma közben is és úgy
tekintünk majd rá, mint egy számunk
ra mindig nyitva álló, biztos mene
dékre.

Bittei Lajos.


