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1/ ' ••vékonyka csend l/ l

"Volt egyszer két szerzetes, akik azt olvasták egy régi könyvben,
hogy a világ végén van egy hely, ahol az ég találkozik a földdel, s
ott kezdődik az Isten országa. Elhatározták, hogy megkeresik, és
nem fordulnak vissza mindaddig, amíg meg nem találják. Beba
rangolták az egész világot, legyőztek számtalan veszélyt, rengeteg
nélkülözést szenvedtek, ami velejárója egy világméretű vándorlás
nak, ellenálltak minden kísértésnek, ami eltántoríthatta volna őket

céljuktól. Azt olvasták, van ott egy ajtó, csak kopogtatni kell rajta ,
s már ott is vannak Isten országában. - Végül megtalálták, amit
kerestek. Bekopogtattak. Remegő szívvellesték, amint kinyílik. S
amikor beléptek rajta, ott találták magukat a cellájukban, és rácso
dálkoztak egymásra. - Ekkor értették meg; az a hely, ahol Isten
országa kezdődik, a földön van, azon a helyen, ahová Isten rendelt
minket." (H. Schaller)

Lett légyen az ember szerzetes, avagy sem, az Isten országának
keresése közben megtapasztalható magány valahol mindannyi
unk számára ismerős léthelyzet. Az ember álmodozik, vágyako
zik, akár a világ végéig is elmegy, hogy áhított boldogságát
megtalálja. Közben jószerivel fel sem tűnik számára, hogy élete
nagy részét belső kamrájába zárva tölti el. Időnként talán szív
dobogva keresi a kijáratot, még a kilincset is rángatja ijedtében,
kétségbeesik - s szinte véletlen, ha észreveszi, az ajtó nyitva
áll, sőt, befelé nyílik. A legnehezebb talán felismernie és elfogad
nia ebben a cellamagányban, hogy éppen ez az a hely, ahová
meghívást kapott. Hosszú utat jár be addig, amíg megérti : e
helynek belső értékeit felfedezni és kibontakoztatni, e hellyel va
lódi kapcsolatba kerülni, ez lehet az igazi hivatása.

Hányféle ajtót és kaput ismerünk? Életutunk során az otthon,
az iskola, a munkahely, a templom kapuján belépve, mennyi k ű

szöböt hagyunk magunk mögött nap mint nap észrevétlen, rejtett
szorongással vagy épp ujjongó örömmel. S közben mennyi lelaka
tolt, zárt kapu, hány lefüggönyözött ablak szegélyezi ezt az utat
- senki sem tudja . Mintha - minden vágyakozásunk ellenére 
fárasztana, sőt, irracionális félelemmel töltene el bennünket a ta
lálkozás lehetősége. Talán nem véletlenül. Valahol mélyen és ön
tudatlanul, de ott hordozzuk génjeinkben az elveszett egység em
lékét és azt az első, fájdalmas kapuélményt: a kiűzetést, az
elszakadást. Hol van tehát elszigetelődésünk határa? Úgy tűnik,

messze mögöttünk, s mégis egészen közel. Születése pillanatától
kezdve az ember önálló létében a szüntelen és mind differenciál-
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tabb elhatárolódás felé tart. Ugyanakkor élete spirituális dimenzi
óját a kezdetektó1 a harmonikus egység utáni meg nem szűnő vá
gyakozás járja át. Útja során néha megállítja egy hang, egy
tekintet vagy egy kézmozdulat, s teljesen váratlanul e paradox
léthelyzetben felcsillan ellőtte az átjárhatóság, a belső párbeszéd
lehetősége. Aztán mégsem mozdul, bénultsága, pontosabban der
medt ellenállása falakat emel köré. Nem akarja ismét átélni lényé
nek belső megosztottságát, a közeledés és távolodás ritmusában
megtapasztalható belső és külső konfliktusokat, a találkozás dína
mikájában önképe elszenvedte veszteségeit. Sokszor inkább véde
kezőn eltakarja arcát, elfordítja tekintetét, de nem teszi meg azt az
egyetlen lépést, nem szentel időt a találkozásnak. Így a pillanat
elmúlik, a belső növekedésre esélyt adó kapu bezárul.

Életünk ismétlődő színtereit nézve - akár a ringlispílben
vagy a kanyarodó autóban ülő ember -, gyakran enyhe szédü
letet érzünk. A fénysávok összefutnak, csak elmosódottan érzé
keljük a körvonalakat. A táj, mint ismeretlen vonásokat tükröző

arc suhan el mellettünk. Útszéli jegenyék sora, járdaszegély, fo
lyópart - e futó pillantás súrolta térszegmentumok a szokvá
nyos látómező peremén, az alig vagy többnyire csak tudattala
nul érzékelt, úgynevezett "holt térbó1" bukkannak fel. Az idő

hordalékából feltűnve a tudattalan tartalmak partvonaláról hoz
nak üzenetet. Arról a területről, amelyet az ember soha nem lesz
képes igazán birtokba venni, ahol egy picit mindig talajvesztet
ten áll, hiszen túl sok itt számára a felismerhetetlenségig elnyűtt

forma. Lomtár ez, csupa furcsa, olykor szilánkszerű képtöredék
kel. Néha talán túl sok ez a túl kevés. Álom és ébrenlét határán
a biztos pontot kereső ember nehezen boldogul. Itt minden egy
szerre időtlen és ideiglenes. Ki tudja, miért, de nem tudjuk le
gyűrni állandósult idegenségérzetünket. Akár egy távoli nagyvá
rosban, folyamatosan otthontalan, hajléktalan helyzetbe szorít a
tér. Gyakorta - mintha csak saját életünk peremén vettünk vol
na szállást -, ezzel a fásult egykedvűséggel pergetjük napjain
kat. Már nem érdekel bennünket, hol rejtőzik az a kapu, amely
életünkbe fényt hoz, már nem keressük azt a helyet, amely az
ismert és az ismeretlen világ határán teret adva a találkozásnak
teljes valónkban megelevenít. "Ha elmegyünk a valódi élet mel
lett, ha elnyomjuk a sejtéseket, melyek figyelmeztetnek rá, hogy
mit teszünk, az voltaképpen nincs rendjén, és nem felel meg az
életről alkotott álmunknak, Isten kénytelen hangosabban beszélni
és olyan nyelvet használni, amelyet nem engedhetünk el a fü
lünk mellett." (A. Grün) Betegségeinkben, kapcsolati kríziseink
ben, a veszteségeinkkel való szembesülésben túlhajszolt munka
tempónk, teljesítményorientált életünk értelme, önmagunkat
kizsákmányoló életformánk kérdőjeleződik meg. Vajon tényleg
ez az a hely, és ez az az út, amire az ember meghívást kapott? A
kérdés elevenébe vág, mégis sokszor a végsőkig késlekedik a vá-
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laszadással. Még bírja egy darabig, még feladata van, még nem
hagyhatja abba, hiszen számítanak rá..., esetleg jövőre majd más
képp csinálja. A kérdés azonban mégis az: Vajon hol tart most?
Hagyja-e, hogy fásultsága és minden önfejűsége ellenére be nem
vallott kudarcaiban, betegségében, kiszolgáltatottságában újra és
újra feltéve az egyetlen lényeges kérdést, megérintse az Isten?
Megengedi-e, hogy épp rejtett félelmeinek, ellenállásának falán
nyisson kaput? Meg tud-e állni "födetlen arccal" Őelőtte - éle
tének éppen azon a pontján, ahol a legkevésbé számít a vele
való találkozásra?

A folyamatos határhelyzet meg tapasztalása rendkívül megvi
seli az embert. Ha teheti, ösztönösen messziről elkerül minden
hasonló szituációt, hiszen itt pőresége egyre inkább nyilvánvaló
vá lesz. Hétköznapjainkban ilyenkor a tudatunk peremén himbá
lódzó, otthonos fordulatokat visszhangzó szavakba, meghitt per
ceket idéző képekbe, zsigeri reakciókba kapaszkodunk. "Ez itt
szülőfölded határa" - zörren meg néha az ütött-kopott bádog
tábla bennünk. A táblán túl az ismeretlen senkiföldje, hitünk
pusztasága és a futóhomok. A hátsó udvarban van egy-két fé
nyesre kopott emlékünk, ez az otthonunk. Hová is mehetnénk?
Szeretjük dédelgetni magunkban az ismerősnek tűnő dolgokat.
Mégis az ember időről-időre nyugtalanná válik, elbizonytalanítja
a szinte vég nélkül ismétlődő mozdulatok, az alig változó gesz
tusok monotóniája. A "vékonyka csendben" valahol a sás között
újra és újra felsír benne a gyermek. Meghallja-e a gyenge hangot
vagy kitettségét önmaga elől is pólyába rejtve, félelemmel ve
gyes haraggal fordítja el fejét? Újra és újra döntenie kell, hogyan
cselekszik. Talán úgy gondolja, régen felnőtt már, s "elhagyta a
gyermeki dolgokat". Ez a síró gyermek valaki másé, hangja nem
őt szólítja, foglalkozni vele nem az ő dolga. Talán nem szereti
hallani e fülének idegenül csengő, elméje számára nehezen értel
mezhető hangokat. A válasz olykor egy türelmetlen vállrándítás,
avagy egy lemondó kézmozdulat csupán, pedig: "Valaki hí té
ged, valaki hí, nem látta senki, elrejtik a fák, előtted ring a hang
ja, mint a mécsvilág." (Weöres S.) Ha azonban igazán őszinte

akar lenni magához az ember, tudja, hogy szíve mélyén minden
egyes alkalommal összerezzen. Ez a hang valahogy mégis isme
rős. Vajon hagyja-e, hogy önnön letagadott gyámoltalansága, ki
tettsége révén útnak indítsa az Isten? Vagy közönyt mímelve
sorsára hagyja azt, aki sírása révén a belső valóságával történő

eleven kapcsolatfelvételre hívja? Néha magunk sem tudjuk, mit
szeretnénk igazán. Hiszen "sínen vagyunk": családunk gyarap
szik, munkánkat elismerik, barátaink szeretnek. Mégis eljön egy
délután, amikor éppen nincs otthon senki. Kinézünk az ablakon,
s látjuk, nyár utóján valahogy másféle, hosszúra nyúlt árnyékok
pásztázzák a tetőgerinceket és a falakat. Eltűnődünk. Süt a nap,
zsibong az utca, de érezzük, lassan készülődik az idő... A nyitott
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ablakokban könnyű, hűvös szél neszez a függönyök között. Fü
lelni kezdünk. A "vékonyka csendben" valahonnan gurgulázó
gőgicsélő gyermekhang hallatszik. Nem sír, időnként sikongatva
érthetetlen nyelvet beszélve, önfeledten magyaráz.

Hosszú időbe telik, amíg az ember elfogadja, és érteni kezdi
ezt a természetes, mégis meglepő léthelyzetet. Ez az érthetet
len, sokszor alig hallható gyermekhang lenne az ígéret földje?
Nem így képzeltük el egykor a kivonulást. Talán egyszer elkez
dek megbarátkozni a gondolattal: jövevény vagyok saját szülő

földemen.
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