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MAI .EDITÁc!óK

A csend misztikája
"Amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell" (Wittgenstein).
Mielőtt elhallgatnánk, próbáljunk meg a megfogalmazhatatlanról,
a szavak nélküliről, a csendról hangosan gondolkodni.

A mai korban az Istennel való találkozás utáni nagy vágyako
zásnak lehetünk a tanúi, melyet a miszticizmus-pótlékok gazdag
piaca is alátámaszt. A mai nemzedék az ezoterika területén ke
resgél, próbál befele fordulni, keresi önmagát és Istent, de önref
lexiója mégis eredménytelennek tűnik. Az egyik ok feltehetőleg,

hogy elszakadt a spiritualitástól, figyelmen kívül hagyja az em
beri természet ezen lényeges dimenzióját. Spiritualitás, transz
cendencia nélkül nincs lelki fejlődés, nincs igazi kiteljesedés,
nincs önmagunkra és Istenre találás .

"Minden igazi élet: találkozás" - mondja Martin Buber, és
ezen állítása révén az életünk egy közös és lényeges momentu
mára mutat rá: a másik személlyel való találkozásra. Tapasztalhat
juk, hogy életünk minden területére jellemző a másik emberrel
való találkozás, melyben megnyílunk vagy éppen ellenkezőleg

bezárulunk. A másik emberrel való találkozás ugyanúgy pszi
chológiai szükségletünk, mint a kommunikáció; ha kivonjuk is
belőle magunkat, ezzel is egy jelzést adunk le, közvetítünk vala
mit. A másik emberrel történő kapcsolatfelvétel lefolyása eltérő

lehet, annak függvényében, hogya másik személy és mi milyen
előfeltételekkel, pillanatnyi lelkiállapottal és nyitottsággal állunk
a találkozás elébe . Születésünktől kezdődően az emberi kapcso
lataink nagymértékben meghatározták életünket és hozzájárultak
ahhoz, hogy az aktuálisan létező személlyé váljunk. Szüleink, ta
náraink, barátaink, szerelmeink és valószínűleg még sokan má
sok tartottak tükrök nekünk az életünk folyamán, alakították a
még képlékeny személyiségünket, segítettek a gondolat- és az
érzelemcsírák megszületésénél. Természetesen, ezek a kapcsola
tok kétir ányúak, nemcsak minket értek behatások, hanem mi is
otthagytuk ujjlenyomatunkat a másik lelkében.

A találkozás utáni vágy minden kultúrában megtalálható, az
ember egyetemes sóvárgása önmagával, a másikkal és Istennel
való találkozás után. A szent iratok, szertartások, imák feladata,
hogy az Istenre/Önvalóra/Szunjatára való rátalálást elősegítse.

A szent írások, szertartások valójában inkább a rációnkat sz ólít
ják meg, utalnak Istenre. Az értelmünk viszont tudást, informá
ciót halmoz Istenről, de a megtapasztalás ezen túlmutat. Isten
megtapasztalásához vezető út a szertartásokon, az elméleteken,
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a könyveken túl nyílik, ahol az értelem esetlenné és meddővé

válik. Feltehetőleg ezen Végső Valóság mélyebb megtapasztalá
sára törekedett minden vallás, amikor a csend útját kezdték el
keresni és kialakítani. A buddhizmusban a Zen, az iszlámban il
szufizmus, a zsidóságnál a kabbala, a hinduknál a jóga különbö
ző válfajai, a kereszténységben pedig a kontempláció. A kon
templáció a keresztény "belső mélységekbe" vezető út, erről ta
núskodtak a pusztai atyák, [ohannes Cassianus, Bonaventura,
Keresztes Szent János, Avilai Szent Teréz, a keleti egyházatyák
és az Áthosz-hegyi szerzetesek.

Nézzük meg, hogy az imaélet fejlődésében hol helyezkedik el a
kontempláció. Természetesen az imaélet fejlődése nem választható
külön a személyiség fejlődési fázisaitól, az adott életkor jellemzői

és krízisei meghatározzák az Istennel való kapcsolatkeresés termé
szetét. Az első imatípus, amit általában gyermekkorunkban tanu
lunk meg a kötött sz6belí imák, mint például a Miatyánk, ezt követi
a mentálís ima, amely állhat szabad szóbeli imából, Biblia olvasá
sából és elmélkedésból, illetve lelkiismeretvizsgálatból. A serdülő

korral és az érzelmi élet fejlődésével megjelenik az érzelmek sze
repeltetésének az igénye az Istennel való kapcsolatban. Az affektív
ima során a személy mesél Istennek érzelmi töltésű mindennapi
eseményeiről, netán lázad Istennel szemben vagy hálát ad, a sze
retetét fejezi ki. Ezután következik az egyszerű ima vagy aktív kon
templáció, amikor a szavak, a gondolatok, sőt az érzések szárazzá
és üressé válnak, a személy egy nagyon egyszerű kapcsolati álla
potra vágyik az Istennel, melyet Tanquerey "Isten szeretetteljes né
zésével" fogalmaz meg. Az ember egész életét és különösképpen
az imaéletét áthatja a kegyelem, és elérkezhet egy olyan ponthoz,
ahol már nem az. akaratával szeretne jelen lenni, ahol teljesen Isten
re szeretne figyelni, és ahol a kegyelem birtokba veszi.

Szent Ignác a kontempláció három fokozatáról beszél: külső ér
zékkel való szemlélés, belső érzékkel való szemlélés és lelki szem
lélés a szellemi képességek (emlékezet, értelem, akarat) nélkül. E
hármas felosztás megfeleltethető az aszkétika-misztika tanköny
vekben található via purgativának (az Istentó1 elválasztó akadályok
tudatos eltávolítása, az egyén az e1et értelmét ésa célhoz vezető utat keresi,
bűnöktól való megtísztulás), via ílluminativának (a saját személyiség
mélyebb megismerése, az adott személy megtanulja hogyan for
duljon szeretettel mások és önmaga felé, önelfogadás és megbo
csátás jellemzi) és via unítivának (Isten kezdeményez, az ember
pedig átadja magát, eszközzé válik Isten kezében, "Él, de már
nem ő él, hanem Krisztus él óbenne" - Gal 2,20).

Mit is nevezhetünk misztikus élménynek? Isten közvetlen
megtapasztalását, mely nem a személy akaratának a függvénye,
hanem Isten szuverén joga, hogy mikor adja meg. Vagyis az
adott személy döntése az Isten felé fordulás állapota, viszont a
misztikus élmény egy kegyelmi aktus. Egy megfogalmazhatatlan
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A csenddel való
találkozás

Csend és jelenlét

állapot, amely során tér és idő szemlélete a hétköznapitól eltérő.

Egységélmény (unio mystica), melyben az adott személy alázattal
ismeri fel a világ lényegét. Belső gyógyító hatással rendelkezik,
amely a személyiségben is okozhat változást.

Nincs olyan találkozás Istennel, amely ne lenne ugyanakkor
önmagunkkal való találkozás is. "Az embernek először vissza kell ta
lálnia ahhoz az önmagához, akin mint lépcsőn felemelkedik, hogy megis
merje Istent" (Szent Ágoston). Tulajdonképpen egy befelé vezető
útról beszélünk, ahol az első lépést az akarat teszi meg, mivel e
"kalandon" való elindulás tudatos döntést igényel a személy ré
széró1: visszatérésről van szó saját teremtő középpontunkba 
miután szembesülünk cselekedeteinkkel, gondolatainkkal és érzel
meinkkel -, ahol megtapasztalhatjuk az egységet, aharmóniát,
ahol megtörténhet az önelfogadás, aholleperegnek rólunk a téves
elképzelések a világról, Istenről és önmagunkról.

Szeretném összefoglalni a verbalitás határain belül a szavakon
túlival, a csenddel való ismerkedés pillanatait, mozzanatait.

"A hallgatás egészen más, mint az elfeledkezés és a hidegség; az
ember a hallgatásban szeret a legizzóbban; a lárma és a szavak
sokszor kioltják a belső tüzet" (Charles de Foucauld).

A csend nemcsak a verbalitás hiányát jelenti, hanem az elme
és a szív csendjét is. A természetben tett séta során többször
megtapasztaljuk, hogya figyelmünk saját hétköznapi gondjaink
ról, önmagunkról, lassacskán kifele irányul, kezdjük felfedezni a
minket körülvevő természetet és ezzel egyidejűleg gondolataink
és érzelmeink is lecsöndesülnek. A csenddel, a természetben
való találkozásban újra feléled(het) gyermeki, rácsodálkozó látás
módunk, csodáljuk az Isten által teremtett világot, és nem akar
juk elemezni vagy megváltoztatni. A csenddel való találkozást
írják le a sivatagi atyák is, akik elvonulva a pusztába, ezáltal
"kikapcsolva" a külvilágot, elkerülhetetlenül kapcsolatba kerül
tek lecsupaszított létükkel és Istennel. E "sivatag-élmény" ered
ményeképpen belső látásuk kitisztult, identitás- és hivatástudat
ra tehettek szert.

A mai ember fél a csendtől, fél a tudat ürességétől,az érzelmi vi
harok izgalmának a hiányától, amint T. S. Eliot írja: "növekvő ret
tegés, hogy gondolni sem lesz mire".

A tudatos jelenlét kifejezés azt az állapotot hivatott leírni,
amikor figyelmünkkel az adott pillanatban történő helyzetet pró
báljuk megragadni, amikor nem a múlt eseményeit idézzük fel,
és nem a jövőnket tervezgetjük. Mindaz, ami az adott pillanat
ban jelen van, nem más, mint maga a jelenlét. A múltnak az em
lékei maradtak meg, a jövő pedig még nem érkezett el. A reali
tásban élni annyit jelent, mint a jelenlétben élni. Mindennapi
életünkre jellemző, hogy megfigyelünk, regisztráljuk a valóságot,
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majd elemezzük, reflektálunk, döntünk és végül ennek eredmé
nyeképpen cselekszünk. A mai felgyorsult élettempóban a meg
figyelés és a reflektálás aránytalanul lerövidült, a teljesítményre
és a kivitelezésre vonatkozó elvárások pedig ez utóbbit hangsú
lyosabbá tették. Ez annyit jelent, hogy egyre kevesebb időt töl
tünk a jelenlétben, szinte "átugorjuk" azt, és teljesítmény-centri
kusság vezérel minket. Ez a kulcsszó vezet át a meghallgatás
témájához. A teljesítmény-centrikusság akadálya a másik ember
rel való kapcsolatunknak. Kevesebb figyelmet fordítunk egymás
ra, nem hallgatjuk végig beszélgetőpartnerünkmondanivalóját, a
szavába vágunk, elkalandozunk saját gondolataink, érzéseink és
érdekeink vonalán, vagy rögtön jó tanácsokat próbálunk megfo
galmazni. Előfordulhat, hogy a másik személy célja az volt,
hogy valakinek nehézségeiről beszélhessen, és nem várt tanácsot
vagy "receptet" a problémájára. Általában nehezen viseljük el,
ha valakit szenvedni látunk. Hasonló helyzetekben beindul egy
belső "mókuskerék", amely a megoldáskeresés körül forog.
Viszont ezáltal a másik személlyel elveszítjük a figyelésből és az
észlelésből fakadó kapcsolatot. Már nem ő van a középpontban,
hanem mi és a mi kényszerünk, hogy tanácsot adjunk neki. Jo
gosan felmerülhet a kérdés, hogy miképp lehet a modern társa
dalomban élni, amikor a teljesítményünk alapján ítélnek meg
minket?

A választ erre a kérdésre Jálics Ferenc jezsuita atya adja meg,
az irgalmas szamaritánus példáját idézve: "Egy félig agyonvert
ember feküdt az út szélén. Egy pap jött arra. Már késésben volt
és sietnie kellett Jerikóba. Bár testi szemeivel látta a sebesültet,
mint szenvedő embert nem tudta magához közel engedni. Lehet
talán, hogy egy előadást kellett tartania, vagy temetésre sietett,
ezért feltétlenül pontosnak kellett lennie. Ez alatt a kényszer
alatt nem volt képes a másikat mint személyt észlelni. Ugyanígy
történt ez a másodikkal is, aki arra járt. A harmadik arra járó
egy szamaritánus volt. Valószínűleg kereskedő volt, aki üzleti
ügyekben volt éppen úton. Ő is minden bizonnyal kényszer
alatt volt. Ő viszont képes volt egy pillanatra kikapcsolni gond
ját, és a másik ember segítségkérését magához engedni. Odalé
pett hozzá, és gondoskodott róla. A következő reggelen aztán
újra visszatért üzleti ügyeinek intézéséhez. A hármójuk közti
különbség tehát nem a teljesítménykényszer különbözőségében

rejlik. A különbség az, hogy az első kettő nem tudta kikapcsol
ni teljesítménykényszerét. A szamaritánus képes volt erre a rö
vid időre felülemelkedni tervein, és önmagát teljesen a másik
nak adni." Vagyis, a teljesítménykényszert nem megszüntetni
kell, hanem .megszelídtteni". hogy képesek legyünk kitérni elő

le, amikor szükséges. Így lehetőségünk nyílhat arra, hogy em
bertársunkat a tudatos jelenlétben a figyelmünkkel megajándé
kozhassuk.
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Csend és üresség A mai korban a teltség, a telítettség világát éljük, tele a lakásunk, a
szobánk, a hűtőszekrényünk. a határidőnaplónk, a szabadidőnk és
a fejünk. A csendben, a befelé fordulásban eltöltött idő során kül
sőségek, lényegtelen sallangok lehullnak rólunk, gondolataink
megfogyatkoznak, a belsőnk elcsitul. Bármennyire kellemesnek is
hangzik az üresség útján való haladás, mégis idegenkedünk, fé
lünk tőle. Talán azért, mert a lemondással kapcsolódik össze. El
kell engednünk én-védő biztonsági mechanizmusainkat, el kell
engednünk önmagunkról, másokról, a világról és Istenről alkotott
elképzeléseinket és elvárásainkat. Hálásak vagyunk Istennek azért
a kegyelemért, ha egy kérésünk teljesült, ha valamit kaptunk Tőle,

de érdemes azon elgondolkodni, hogy az is kegyelem, ha önzé
sünk tárgyai vagy személyei, hiú törekvéseink vagy éppen kelle
mes élményeink elvétetnek tőlünk. Ha Isten éppen nem ad, hanem
elvesz tőlünk valamit.

Az élet, életünk fő állomásain végignézve láthatjuk, hogy az
elengedésre, az elfogadásra, a lemondásra tanít. Minden egyes
döntésünkkel valamit kizárunk az életükből, minden párválasz
tással a többi potenciális személyről lemondunk, a szerzetesi élet
során lemondunk többek között a társas együttlét intimitásának
a megtapasztalásáról, és így tovább, míg végül az élet végessé
gével való szembesüléskor akarva-akaratlanul el kell engednünk
a földi létet is.

Csend és tisztulás E befelé vezető úton az önmagunkkal való szembesülés együtt jár
hat kellemetlen emlékek, múltbéli események felidézésével, illetve
gyarlóságainkkal, ismétlődő hibáinkkal való találkozással. Mindez
lelki, esetleg testi fájdalmakat, szenvedést vonhat maga után, de
ha folytatjuk az utat, megérthetjük Keresztes Szent János leírása
alapján az Isten-kapcsolat tisztulást hozó erejét: "Mikor az anyagi
tűz megtámadja a fát, első dolga, hogy elkezdi kiszárítani, kiűzi

belőle a nedvességet, úgyhogy a fa valósággal kikönnyezi e benne
lévő vizet. Azután feketévé, sötétté, csúnyává teszi, majd fokoza
tosan világosabbá alakítja át, kidobja belőle a sötét és csúnya tulaj
donságokat, amelyek útját állják a meggyulladásának, végül pedig
elkezdi izzóvá tenni, úgyhogy éppolyan széppé lesz, mint a tűz.

(. .. ) Ezt teszi a szemlélődés isteni szeretettüze, először kitisztogat,
az ember megtapasztalja sötétségeit, olyan sötétségeket is, amelye
ket az ember soha nem is gondolt, csak azután tud az isteni tűz az
emberen átragyogni."

A teljesség igénye nélkül nézzük végig, hogyan szóltak a tör
ténelem folyamán a kontemplatív imamódról. A 4. században
Johannes Cassianusnál az alábbiakat olvashatjuk: "aki meg akar
tanulni imádkozni, folyamatosan imádkozzon egy választott rö
vid sort, vagy szót és állandóan ismételje." Avilai Szent Teréz,
akinek a mottója SóZo Dios basta volt a "csend imájáról" tett emlí
tést, amely során csak annyit tehetünk, hogy felajánljuk magun-
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kat Istennek, a többi a bennünket vezető Szentlelken múlik. Az
Áthosz-hegyi szerzetesek a Jézus-ima kapcsán hészükhiáról be
szélnek, amely azonos "a szív nyugalmával, békéjével, az érte
lem zavartalan állapota, a szív megszabadulása a gondolatoktól,
a szenvedélyektől és a környezet befolyásától; az Istenben való
lakozás, tartózkodás." A 20. században ismét előtérbe került a
szemlélődés belső útjának a keresése, megfogalmazása és tanítá
sa. John Main OSB az alábbiakat írja: "Még mielőtt Istennel való
kapcsolatunk felé nyithatnánk, először saját magunkkal kell ta
lálkoznunk és elmélyítenünk ezt a kapcsolatot. (. .. ) A keresztény
meditáció legfontosabb célja, hogy engedje Isten titokzatos és
csendes jelenlétét életünk mindent meghatározó valóságává válni,
s ez értelmet, alakot és célt ad mindennek, amit teszünk, minden
nek, amik vagyunk." Hugo M. Enomiya-Lassalle SJ (1898-1990)
és Kakichi Kadowaki SJ (1926) átvették a keleti hagyományok
meditációs technikájának formáját, viszont tartalmilag a keresz
tény misztikusok bölcseleti alapjait követték. Jálics Ferenc SJ
(1927) Szent Ignác 30 napos lelkigyakorlatából kiindulva dolgozta
ki a Szemle1ődő lelkigyakorlatokat, figyelembe véve, amit Szent Ig
nác az imádkozás harmadik módjáról mondott: "Minden egyes
be- és kilégzésnél elménkben imádkozunk, mialatt a Miatyánk
vagy más ima egy szavát kimondjuk. Az egyik lélegzetvétel és a
másik között tehát csak egyetlen szót mondjunk ki. A két léleg
zetvétel között gondoljunk főleg ennek a szónak a jelentésére,
vagy arra a személyre, akihez imádkozunk, vagy saját magunk
semmiségére, vagy arra a különbségre, ami azon személy akkora
méltösága és a mi saját kicsinységünk között van" (Lgy 258).

Osszefoglalva a kontemplatív imamód hatásait, elmondhatjuk,
hogy nemcsak egy imaformáról beszélhetünk, hanem egy élet
formáról is. Felismerve, hogy Isten teljesen átszövi életünk min
den percét, minden gondolatát, minden eseményét, és rajtunk
keresztül is folytatja teremtő és megváltó munkáját, hozzájárul
hat ahhoz, hogya kegyelem fényében reálisabban lássuk múl
tunkat-jelenünket-jövőnket,hogy felfedezzük az aktivitás és a
nyugalom dinamikus egyensúlyát, hogy kezdjük elfogadni ön
magunkat, másokat és Istent olyannak amilyen, hogy legyen tü
relmünk másokat meghallgatni, hogy létünk alapjait megtapasz
taljuk, hogy "alter Christus"-szá váljunk. ..

Nemcsak ez az út létezik, de ez is egy út. Minden ima és
minden élet egy hazavezető út, mely kívülről halad befelé, a tet
tektől az érzelmek felé, az érzelmektől a meghallgatás felé, végül
az önmegismerésen és az önelfogadáson keresztüllétünk alapjá
hoz, Istenhez vezet. Otthonunk csak ott lehet, ahonnan jövünk,
oda kell visszatalálnunk, ahhoz az Atyához/Anyához, aki min
ket feltétel nélkül szeret és elfogad, nem különleges képessége
ink vagy adottságaink miatt, egyszerüen azért, mert létezünk, és
aki minket mindig visszavár.
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