
csendjében Isten csendje zúg, mert a szerelemben az ember Isten kül-
döttévé, angyallá, tiszta létté változik, s olyankor hajlandó mellkasa
különben lakatlan zugaiban elhelyezni az olyas lírai hiedelmeket
is, hogy a szépség a világ teremtettségének záloga, hogy a hit az ab-
szur ditás elfogadása, hogy a lélek belénk rejtett túlvilág, azután persze
beleborzong a fölismerésbe, ámbár maga sem képes eldönteni, a
boldogság ihletében vagy a rémület görcsei között, hogy, íme, csak
ennyit tudunk, akik azt sem tudjuk, milyen színű a hó az éjszakában,
akik nappal a tudományosan bizonyított evolúcióban hiszünk — éjszaka
Istenben, akik barlangok mélyén élünk, tehetetlen — / mégis mifelénk
szállanak a ködben / a hatalmas, hallgatag angyalok.

Hallgatásaim
gyűjteménye
Vannak szavak az életemben, amikről gyerekként megtanultam,
hogy nem illik hangosan kiejteni őket. Vannak, amelyeket egysze-
rűen képtelen vagyok kimondani. A bennük rejlő üzenet túlzott kö-
vetelményével szemben nem vagyok elég erős. Vannak, amelyekkel
nem foglalkozom, nem használom őket. Vannak, amiket nem értek
és vannak olyan szakszavak, amelyekre nincs szükségem a hét-
köznapi életben. A gyermeki gügyögés hangjait már elhagytam, az
agonizáló fájdalom jajkiáltásai viszont még csak távolról bor zasz -
tanak. Belefáradtam a szavak nyomorúságos kis skatulyáiba. Ha
innen nézem, sokat hallgató, csendes ember vagyok.

De én nem ezeket a ki nem mondott passzív szüneteket keresem,
hanem a kimondott szavaim közötti, színültig töltött csendeket.
Azokat, amelyekben, mint egy „egzisztenciális tornagyakorlatban”,
ott tempózik negyvenévnyi létem értelme.

A kérdés persze az, hogy vajon tényleg a csendek vannak-e a sza-
vaim között, vagy pont fordítva? Lehet, hogy az alapkoncepcióm
rossz, s egész életem nem más, mint a feleslegesen kimondott sza-
vaimmal felsebzett hatalmas csend. Ebben az esetben nem a csen-
dek vannak a szavaim között, hanem a szavaim a csendjeim között.
Vajon filozófiailag a csend lenne a hang hiánya, vagy a hang a csend
hiánya? Nem lehet, hogy a csend a természetes, az alap, a kiindu-
lási pont, az ősprincípium, és nem a hang?

Csak ebben az esetben van értelme ugyanis annak, hogy miért
nem esik szó a genezisben a hangok megteremtéséről. Az isteni al-
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kotás, mint minden szakrális cselekmény, kizárólag teljes csendben
történhet meg. Mert csak a hallgatás közben fogan meg és ver gyö-
keret az igazság, a szavak rossz ruhákba öltöztetik azt. Ezért az igaz-
ságot ismerni nem más, mint jog az örök hallgatásra. Isten maga is
csend az örökkévalóságban, azaz maga a kimondhatatlan igazság.
Ezért némul el a pap a szentmisén az úrfelmutatáskor, s ezért nem
tudott beszélni Zakariás az angyallal való találkozás után. A ki nem
mondott szavak mögött felgyülemlett dinamizmus maga a teremtés.

A misztikusok azt tanítják, hogy a kontempláció aktív csendje a
legmagasabb rendű imádság. Nyelvünket mégis úgy rendeztük be,
hogy abban a szavak között a csend a hiány, a szünet, a negatív. Ön-
ellentmondás már maga az a tény is, hogy van szavunk a csendre!

Bennem évek óta rendre ott motoszkál a meggyőződés a csend
sűrű halmazállapotának valódiságáról. Nem hagy nyugodni. Állan -
dóan ezt keresem. De nem az alvás öntudatlan csendjéről, a beszél-
getés közbeni feszélyezett elnémulásokról, a butaság ürességéből fa-
kadó néma bámulásról beszélek, hanem a tudatos hallgatásokról.
Azokról a meghosszabbított levegővételekről, amelyeknek mon-
danivalójuk van. A fotókba merevített pillanatok némaságáról, a
növények szótlan alázatáról, a bútorok titkos nyugalmáról, az agg
sziklák tiszteletet parancsoló süketségéről, a redőny résein át puhán
behatoló fény zajtalanságáról.

Az ima beszédes csendjét keresem. Mint Böll Murkéja, aki a rádió-
felvételek hangszalagjának megvágásakor kis dobozba gyűjti a „fe-
lesleges” szüneteket, hogy aztán sok-sok ezer ember csendjét összeil-
lesztve, foteljába ülve órákon át hallgassa azt. Micsoda „csendzavar”!

Többszöri elolvasás után magam is rákaptam a hallgatás ízére, és
eszeveszett vágyam támadt, hogy összegyűjtsem életem csendjeit!
Az ingaóra ketyegése közötti parányi szüneteket, a könyvek sűrűre
nyomtatott oldalain az üres margókat, párnás fotelem sztoikus moz-
dulatlanságát, pipám füstjének tapintatos kanyargását a diófa leve-
lei között, a kerti asztalon felejtett pohár bor áttetsző egyértelműsé-
gét, pincém, présházam nedűjének pókháló finom érését, a kurzor
néma villogását a monitoron. Ezért aztán vettem magamnak egy
szép, barna, bőrkötéses füzetet a hallgatásaim számára. Az évek alatt
rengeteg üres oldalam gyűlt össze benne. Ha fáradt vagyok, csak fel-
lapozom és beleolvasok az érintetlen lapokba, belehallgatok életem
tengernyi csendjébe és olyankor minden a helyére kerül.
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