
LUKÁCS LÁSZLÓ Ingerek özönében
Megbomlott a Föld ökológiai egyensúlya - óvnak a klímaszakértők

-, és katasztrófa fenyegeti az életterét mohón felhabzsoló emberisé
get. Eltűnt mindennapi környezetünk egészséges harmóniája is: a
normális mértéket messze meghaladóan sok inger ér bennünket sze
münkön, fülünkön át. Harsány, agresszív képek ugranak elénk min
denütt, leigázva tudatunkat. A fenyegető vizuális támadást a zajok
akusztikus ostroma kíséri: a technika erősödő zajszintjét az ember ál
tal gerjesztett lárma növeli. A szavak és a képek elveszítették kezdeti
ártatlanságukat és tisztaságukat. Szemünk-fülünk csendje eltűnt az
életünkből. "Zajfüggővé" váltunk: Ady Endre módjára menekülünk
a félelmes "Csönd-herceg" elől, nehogy "eltiporjon".

"Kezdetben volt az Ige", kezdi evangéliumát János apostol. A szó
valóban végigkíséri életünket. Istennek az öröklét csendjébó1 kilépő

Szava az embert is szóra bírja: válaszoljon az őt teremtő szeretet
szavára; álljon szóba a természettel annak gondos gazdájaként, és
testvérként szólítsa meg embertársait. A szó azonban csak a csend
del harmóniában töltheti be igazi hivatását. Szó és csend egymásra
utalt, egymást kiegészítő valóságok. Mindkettő eltorzu1hat: a szó
semmitmondó, üres fecsegéssé silányulhat, a csend kétségbeesett
vagy éppen gyűlölettel teli némasággá ridegülhet.

Pascal eltűnődik azon, hogya"végtelen terek örök hallgatásá
ban" milyen apró az ember életének ideje és tere: felbukkan, de
hamarosan el is tűnik. A Bölcsesség könyvére utal: balga, aki "azt
hiszi, hogy létünk csak játék, életünk meg hasznot hajtó vásár",
és elfelejti, hogy csak egy napos vendég ezen a földön. A nagy
bölcsességi és vallási hagyományok híven őrzik csend és szó ket
tős-egy valóságának harmóniáját: úgy is, mint a túlvilággal való
kapcsolat lehetőségét, de úgy is, mint az emberek egymás közti
érintkezésének kettős formáját.

A csönd keresésére és gyakorlására buzdítanak mindazok,
akik a Túlvilággal, életük valódi értelmével szeretnének találkoz
ni: a "fecsegő felszín" alatt a lét "hallgatag mélyeivel" . A keresz
tény hagyomány jól ismeri az Istent kereső-szólító ember útját,
amely a szavak imájával kezdődik, és azon felülemelkedve eljut
a szemlélődés beszédes csöndjéig. Isten jelenlétének hallóan hall
gatag megtapasztalásáig.

Csend nélkül kiüresednek egymásnak mondott szavaink is.
"A szó csak kerete a csöndnek, a beszéd a hallgatásnak" - Weöres
Sándor egysorosa szerint. Szegény az, aki nem tud hallgatni, és
másokat meghallgatni; aki nem ismeri az együttlét meghitt, bol
dog csendjét, a szeretetnek azt az alig fokozható megtapasztalá
sát, amelyben a szavak szerepét az együtt-csönd veszi át.

Talán még nem késő - elindulni az elveszett csönd keresésére.
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