
A C S E N D . 

SZERETNÉM, ha úgy gondolnánk most a csendre, mint egy hangra. 
Mert ez is hang, negatív hang. Oda tartozik a hangok tanához. Annak 
alfája, interpunkciója és omegája, azaz keletkezése, értelmet kölcsön-

zője és elmúlása. Olyan a hangok közt, mint a számjegyek sorában a zérus; 
azt mondjuk rá : semmi; mégis nagyon számottevő. A hangsorban is elindu-
lunk a hangtalanságtól és megyünk a hangtalanság felé, el a hangtalanságig. 
Semmitől semmiig. Csendtől csendig. Az alaphang, a hangok alapja : a még 
nem hangos hang, a csend. Hangvoltát bizonyítja, hogy hallgatni szoktuk, 
meghalljuk. 

Sokszor érezzük, hogy a csend több, mint a hangos hang. Mert a hang-
nak vannak korlátai, véges ; de a csend — korlátlan. 

Át kell éreznünk a csendet; megértenünk, hogy róla beszélni is nagy 
ellentmondás. Mert mihelyt kimondom, tönkretettem. Megsemmisül a meg-
nevezésével. Kimondhatatlan. Egy felséges, természetfeletti, magasabb lég-
körbe tartozó, lelki elképzelés. 

És egyúttal valami olyan, ami örökkönvaló, a mult és a jövendő felé. 
Eredettől fogva megvolt, nem lett, volt. Akkor lett semmivé, mikor az első 
hang megtörte. És nem időszerint való, mert ha minden hang megszűnik is, 
a csend megmarad. 

Azt hinné az ember : könnyebb a beszédnél, hiszen tétlenség. Holott 
bizony sokkalta nehezebb. Sokszor csak üresség, igazán semmi; sokszor hatá-
sosabb a beszédnél, méltóságot adó, nagy jelentőségű. 

Gondoljunk a lárma és csend ellentétére és megértjük a kettőnek hatását 
és erejét. Azon pillanatokra, mikor nem tudunk szólni, vagy mikor nem merünk 
beszélni. Vannak oly lelki emelkedettségek, amiket elmondani nem lehet. 
Nincs arra szó, nincsen rá fogalom. Csak hallgat az ember, a gondolatai meg 
vágtatnak szerteszét. A legnagyobb öröm vagy fájdalom is csendes és könnyei 
befelé hullanak. A költő mondja ezt ilyeténképen : nem érez, aki érez, szavak-
kal mondhatót. Szükségtelen is ilyenkor a beszéd. Csak bánt. Maga a megszóla-
lás is szentségtörés számba mehet és felháborít. 

Tudjuk, hogy szó nélkül elgondolni mennyivel megfelelőbben, meg-
győzőbben tudunk valamit, mint elmondani. Hányszor van úgy, hogy hallga-
tunk, mert nem találunk szavakat. Hányszor követi végre félreértés a beszéd 
meghallgatását, mert máskép gondolkodik, akihez szólt a hang, mint az, 
aki szólott. 

Ezért int az apostol : Legyen minden ember gyors a hallásra, késedel-
mes a szólásra. 

Hiszen tud a csend is ékesen beszélni. Meghalljuk hangtalan szavát, ha 
valaki rokoniélek néz reánk, vagy nyujtja felénk emberkezét. Megérezzük a 
lélek beszédét a kezek, szemek rádióján keresztül. 

Vannak a csendnek különböző fajtái. Szempontok szerint osztályozható. 
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1. 
Van jóleső csend és van olyan csend, mely fáj. 
Jólesik a csend a kifáradott, meggyötört embernek: pihenést, erőt hoz 

neki; a betegnek gyógyulást hoz ; a szenvedőnek megenyhíti a fájdalmát. 
Az elvonulás szintén a jóleső csendre vágyakozás. És ez tulajdonképen önma-
gunk keresése. Odakint nem látjuk magunkat a sok többitől. Egyedüllétre 
van szükség, hogy a mélybe lássunk. A költőknek is a csend mesél. És viszont, 
ha ők mesélnek, újra csendet követelnek. A csendet keresték, tőle vártak 
ihletet a nagy gondolkodók. A próféták is visszavonultak a puszták, erdők, 
barlangok csendességébe. 

Sokszor azonban fáj a csend. Olyan nyomasztóan, sajgóan fáj, mint a 
seb, mit régente teleöntének nárdusolajjal. Ilyenkor jól esik, ha jön a hang. 
Betölti, behegeszti a sebet, áthidalja a bántó érzést. Ez a léleknek analog 
érzése a természet horror vacui-nak nevezett borzadályával. A horror mi 
egyéb ? Fájó, nagy érzés. Sok életben tátong ily üresség, fájó csend; az oly 
emberek életében, akik nem tudnak élni. 

Az élni tudó ember számára ez a fájó csend nem létezik. Mert nála nincs 
üresség, hiány, szünet. Mihelyt elvesz valami az életéből, rögtön helyettesíti 
mással és azt teszi meg értéknek maga előtt. Akkor a nincs helyén ott terem 
a van és tovább él annak birtokában. 

2. 
A csend az emberéletben mint barát és mint ellenség is szerepel. 
Barátja a csend csak annak lehet, akinek a lelkiismerete jó. Rossz lelki-

ismerettel nem köt barátságot. Annak ellensége, kinzó ostora. Az ókor erynnisei, 
a középkor sátána, az újkor kísértetei, mind a csend szövetségesei és a rossz 
lelkiismeret ellenségei. 

Van, aki fél a csendtől, mint a sötétségtől, mely rokon vele. Ez fénytelen-
ség, az hangtalanság. 

Félünk a csendtől, ha lelkünk háborog. Elkergetjük zajjal. A gyermek 
fél, hangosan beszél, kiabál. 

Itt merül fel az a látszólagos ellentmondás, hogy a nagy lárma felér 
a mély csenddel. Mikor oly általános, abszolut vagy megszokott a zaj, hogy 
megszűnik az egyénisége. Szinte nem is halljuk, benne úszunk, mint egy adott 
elemben. A beálló csend háborítana. A két ellentét tehát egyenlőséggé válik. 

3. 
Sokszor önkéntelen a csend, mely elfog; máskor csak ránk parancsolt. 

Persze értékesebb a csend, mely magától ereszkedik reánk. Ez a fennkölt csend, 
a csend eszménye. 

Vannak helyek, amelyek ilyen csendet követelnek. A csendes helyek, 
a csend lakhelyei. Hatalmas erővel, ellenállhatatlanul követelik a csendet, 
szó nélkül, de feltétlenül. A hatalom itt vagy természeti fenség vagy ember-
alkotta fenség. 

Ily nagyságok : a hegyeknek vagy vizeknek nagy meredeke vagy szaka-
déka a természet alkotásaként; az építmények, találmányok, egy szóval az 
ész mélységének és magasságának megnyilatkozásai emberkéz alkotásaképen. 
Láttukra elnémulunk. Érzi az ember csekélységét, azaz embervoltát. Elfogó-
dottság vesz erőt rajta. Numen-adest-érzés. 
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Még a szemünket is lehunyjuk ily nagyságok látása után. A látás is csend-
háborító, mert gondolataink fenséges hallgatásába idegen látásokat kiált be. 
A csendes gondolattó tükörébe belehajít egy látott dolog s felzavarja. 

Kell lenni egy közös, mély emberi érzésnek mindannyiunkban, mely ily 
percekben megszólal bennünk : most hallgass. És önkéntelen engedelmeskedünk. 

Ilyen önkéntelen csend vesz erőt rajtunk temetőkben, hol a már nem 
beszélő, az elcsendesedett emberek falvai, városai, utcasorai, lakhelyei vannak. 
Halkítjuk hangunkat, kordában tartjuk gondolatainkat is. 

A haláltól, mint valami ismeretlentől való félelem okozza ezt a csendet. 
Halottak jelenléte is csendet parancsol. 

Soha oly elgondolkodtatóan nem fejezte ki senki ezt az érzést kőben, 
mint a párisi Lachaise temetőben a «Holtak emlékének» szentelt szoborcsopor-
tozat. Ott oly mély csend hatalmasodik el az emberen, mintha megérezné, 
hogy ő is beletartozik az ott haladó menetbe s idővel hozzájuk csatlakozik. 
Elmélkedünk rajta némán. 

Egyáltalán az elszántság és a félelem, a tisztelet és a megvetés az az érzések 
világában, ami a csend a hangok országában. Önkéntelen hangkifejezőjük a 
csend, az elnémulás. 

Az elszántság csendjét hatalmunk tudata, a biztonság nyugalma köl-
csönzi. Ez a saját erőnk érzete. 

A félelem csendjét gerjeszti fel bennünk valami lelki vagy földi felsőbb 
hatalom, kit magunknál erősebb léleknek vagy anyagnak tudunk. Ez a mások 
erejének érzete. 

A tisztelet csendjét oly lelki és földi felsőbbség ébreszti bennünk, kinek 
felsőbb voltát, tökéletességét érezzük, kit magunknál magasabb fokú ember-
nek ismerünk el. Tehát a mások lelkének nagysága. 

A megvetés csendjét a hamis vád okozza, mely ellen nem tehetünk, a 
méltatlanul szenvedett bántalom, aminek igaztalan voltát szívünk érzi s nem 
tartja érdemesnek védekezni. Ezt a saját lelkünk nagysága, erkölcsi erőnk 
érzete fakasztja. 

Mindezen csendek ú. n. ünnepélyes csendek. Lelkünk burkolózik csendből 
szőtt ünneplő köntösébe. Csend borul reánk. 

4. 
Megint más szempontból nézve : a csend lehet a természet csendje, hall-

gatása és lehet az ember csendje, szótlansága. 
Nagy hatása van az egyiknek a másikra. A természet hallgatása elhal-

gattatja az embert. Ahol a természet nagyszerű, ott rendesen csendes. «Mentűl 
inkább hallgatsz, annál többet, annál szebbet mondasz», árulja el a természet 
titkát Petőfi. Az ember fia is elhallgat benne. Vagy mert érzi roppant csekély-
ségét a természet nagyszerűségével szemben, vagy mert mérhetetlen nagynak 
érzi magát magasan röpködő lelkének, fennkölt gondolatainak tudatában. 

A csend hatása az évszakok s a környezet szerint is változik. 
Egy erdő télen és tavasszal vagy ősszel máskép hat. Az erdő csendje 

és magánya gondolatokat ébreszt. És a csend mellett ott van rokon hangu-
lata, a homály s ott van a halk ellentmondás : a levelek susogása, az avar 
zörgése, a patak gördülése. Mindez még érezhetőbbé teszi a végtelen csendet. 

Ide járnak az emberek, akik szeretik hallgatni a csendet. 
Télen, a fehér puha nesztelenségben ismét más a varázsa az erdőnek. 

A némasága élettelen ; a levegő is némább. 
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A természet csendjének fenséges voltát tán legjobban a nyugodt tenger 
tükrözi. Pompás a nagy víztükör korán reggelenként, mikor teljesen nyugodt. 
Az embert az az érzés fogja el, hogy egyszer minden kiegyenlítődik. 

De az emberi lélek csendje meghatóbb a természet csendjénél. Nagy 
küzdelmek eredménye. Kivívott, kiharcolt csend, nem olyan, mely eredetileg 
megvolt. Életviharok után áll be letört, elhallgattatott lelkekben. 

Nem a pillanatnyi hallgatás, hanem az állandó szótlanság : az ember 
csendje. A pillanatnyi hallgatást előidézik múló körülmények, futó érzések. 
Állandóan hallgataggá a tapasztalatok, a gond, az életharcban való kifáradás 
vagy leveretés teszi az embert. 

Ha az ember sokat van együtt a csenddel, jobban megérti. Megismer-
kedik a csend rokonságával is. Mert vannak hozzátartozói: a szomorúság, a 
könny, a gyász, az alkonyat és az éjtszaka, aztán a rettegés, a mozdulatlan-
ság, a hideg, a szenvedés, a gond és a halál. És idővel az ember hozzá hasonul 
társaságához. 

Úgy hiszem, régóta, sokáig élt már az ember, míg végre beszélni kez-
dett. És mikor már sokáig vagy sokat élt, be kell látnia, hogy «mindez hiába-
valóság és a léleknek gyötrelme.» Akkor azután lassanként mindjobban el-
csendesedik. 

Itt az élet az, ami lepecsételi az emberajkakat. 
Mert elcsendesedik az ember, ha sokat jár sírok között, temetőben. Nem 

valóságos sírkerteket gondolok. Van, aki bensejében hantolja sírjait. A lelké-
ben és a szívében. Egymásután emelkednek az abstrakt és konkrét ideálok 
sírhalmai s minél frissebbek a hantok, annál mélyebb a hallgatás az ember 
ajkán ; ha már zöldül a hant s virág fakad rajta, akkor már mosolygó szavak 
fakadnak az emberajkon is. Oszlik a csend. 

Ahogy pedig növekszik a sírok száma, úgy fogy a szavak száma az ember 
ajkán. Mintha minden ily eszményi halott elvitt volna magával egy sereg 
szép, kedves, örömteli szót, amit neki mondtunk. Hogy már másnak ne mond-
hassuk azokat soha. Ezzel is csendesebbek leszünk. 

Két forrása van tehát az ember csendjének : bölcseség és bánat. 

5. 
A csend sok esetben büntetésnek tekinthető, de nagyon sok esetben 

találkozunk vele, mint érdemmel. 
Érdem a titoktartás. A titok pedig mi egyéb, mint csend. Erős jellemek 

vonása. Sokszor áldozatba kerül, fájdalom jár a nyomán karöltve felemelő 
érzéssel. 

Mint önbüntetés is szerepel a csend. Némelyek vezeklésképen, örök hall-
gatást fogadva mérik magukra. De a beszéd megvetése túlzás. Nem lehet a 
Teremtő akarata, különben nem adta volna a beszélni tudás áldását. Mégis 
általános emberi érzés, hogy a csend Istennek tetsző dolog. Meg vagyon írva : 
ne legyetek bőbeszédűek és meg vagyon írva : a nyelv kicsinyke tűz, mely 
nagy erdőt megéget. 

A régi mesékben hányszor látjuk áldásait és átkát annak, aki hallgatni 
tud. Hallgat a mai ember is sokszor illendőség, előkelőség és más címen. Meg-
mondotta már Bölcs Salamon: (Péld. 17, 27, 28.) Megtartóztatja beszédét a 
tudós ember és késedelmes lelkében az értelmes férfiú. Még a bolond is, mikor 
hallgat, bölcsnek ítéltetik; aki ajakát megtartóztatja, eszesnek. 

Van a csendben valami sajátságosan misztikus. Ha társalgás közben 
Napkelet 54 
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megakad a beszéd, a szóár, úgy véli a nép : angyal szállt el közöttük — valami 
emberfeletti volt ott és jelenléte parancsolta a csendet. 

Misztikus a csend, mely máglyák, kivégzések helye felett lebeg. 
A csend, a hallgatás egyes gondolatokon is őrködik. Babonás hit, hogy 

tervek, remények, álmok nem mondandók el, ha azt akarjuk, hogy teljesedje-
nek. A felettük uralgó csend megtörése tönkretesz mindent, kútba esnek, a 
semmiségbe zuhannak, mint lebukik a holdkóros, ha megszólítják, ha rákiál-
tanak. 

Mint büntetés nehezedik az emberre a csend, ha elmulasztotta, meg nem 
értette, mikor van ideje a szólásnak, s mikor a hallgatásnak. A ki nem mon-
dott, elmulasztott szavak támadnak rá a boldogtalan Peer Gyntre, mikor 
már késő, büntetéseképen: 

«Dalok vagyunk. De nem daloltál. Szólott szíved s rá nem hallgattál, 
most vége lett s te jéggé fagytál». 

De amilyen szép és nemes a hallgatás, épúgy lehet kárhozat is. Mond-
hatunk vele életre való gyönyörűségeket s életfogytiglan nyomorba is dönt-
hetünk vele valakit. 

6. 
A csend egyik formája az írás is. Az írás a beszéd temetője. Az élő szó 

az írás művelete által megmerevedik. Holttá teszi a hangot, de egyúttal füg-
getleníti az időtől. A betűk nem egyebek, mint a hangok apró mumiái. És 
elérik a feltámadást, ha emberhang újra életet önt beléjük s megteszik a vissza-
utat az elcsendesedéstől a hangosságig, a betűtől a hangig. 

Az irodalomban nagy szerepe van a csendnek. Egy-egy irodalmi műben 
a legnagyobb momentumok környezete a csend. Gondoljunk pl. a csendre, 
mely körülveszi Alpárt a bástyán, mikor a pusztában égő besenyő-tüzeket 
nézi. Vagy arra a komor csendre, mely Fráter Györgynek társa a börtönben 
a szentjánosbogár-mécs fénytelenségében. Vagy arra a holt némaságra, amivel 
az Apostol virraszt a nyomorúságos padlásszobában. Hallgassuk Toldi hall-
gatagságát. Vagy Tomori Pál néma bánatát esküvője napján hitvese holt-
testénél. Sokszor azzal mond az író a legtöbbet, hogy elhallgat. 

A művészetekben is ott a csend. Képzeljünk magunk elé híres festmé-
nyeket, amelyeken elömlik a némaság. Böcklin Holtak szigetét, a nagy Krisztus 
és Pilátus jelenetet ábrázoló képeket, hol eltünődünk velük együtt, miután el-
hangzott a nagy kérdés : mi az igazság ? Vagy a betlehemi éjtszaka csodálatos 
békéjét ránk ruházó képek csendjét. . . 

A hallgató szobrok fensége, a híres nagy temetőkben a gyönyörű Halál-
szobrok : csupa fájdalmas csend. 

Még a zenében is, mely csupa hang, ott a csend. Zene közben a szünet, 
a csend mily hatásos és számottevő ! Kifejezést ad a hangok egymásutánjá-
nak, mint az olvasásnál a szünetjelek. Értelmessé teszi a zene beszédjét, nem 
folyik össze értelmetlen szóhalmazzá. A csend a zene mellett, mint kisérője 
is szerepel. A zene megszólal és követeli maga körül a hallgatást. 

7. 
Fokozatai is vannak a csendnek. Saját mélysége s az ember természete 

szerint. 
A mély érzések szótlanok, mélységesen csendesek. A szavak kopottak 

lesznek, mire a mélyből feltörnek. Színtelen gyenge hangokká válnak, nem 
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fejezik ki, amit akartak. Az ily érzések ereje, végtelensége csak a szemekben 
olvasható. 

Ily csendes embereknél a lélek uralkodik a szív felett. Neveli, finomítja, 
féken tartja. Érzéseik ezért csak gyöngédek, csendesek, szótlanok lehetnek. 

Lermontof démonának fájdalma is oly feneketlen, hogy nem talál szót; 
de beszédesek könnyei, ezek oly forróak, hogy megolvad tőlük a Kaukázus 
sziklája s elárulja érzése néma nagyságát. 

Általában : minél mélyebb valamely érzés az ember keblében, annál 
mélyebb csend felel meg neki. 

A legviharosabb tetszésnyilvánítás elhalkul, mikor a szemen vagy a 
fülön vagy az ízlésen át eljutott a lélek mélységeihez. 

A leghevesebb szeretet szótlan imádattá válik, ha a szív mélységét 
hasogatja. 

A legirtózatosabb fájdalom hangtalanná lesz, mikor tetőpontját elérte. 
A legnagyobb csodálatnak sincs szava, legfeljebb sóhaja. 

A nagy meglepetés szóhoz sem engedi jutni a halandót. 
Az igazán átérzett, valódi, mély érzések kimondhatatlanok. A tenger 

is, ha fent viharzik, harsog és tombol, alant a méltóságos mélységben csendes. 
A mozdulatlanság is csend: tagjaink csendje, nyugalma. 

Néma a legmélyebb áhitat is. Az imádság fokmérője az emberi termé-
szetnek. Van, aki nem tud hangtalanul imádkozni. De a legszebb ima csendes, 
sőt legfelsőbb fokán teljes szótlanság. Mert mi az imádság ? Fohászos elgon-
dolása vágyainknak. Néma elpanaszlása bánatunknak. Hangtalan vergődés 
lelki fájdalmak miatt. Menekülni akarás kínzó érzések elől. Könyörgés, hogy 
szabaduljunk a gonosztól. Emberi hívságunk belátása. Vihar után lecsillapo-
dott lélektenger felszinén foszlányokra tépett embervágyak, széttört ember-
akaratok, szerteszórodott emberremények között ott úszik a hajótörött gon-
dolatok egy szál deszkája, egy megmentett egész gondolat: megnyugvás a 
legfelsőbb akaratban. Mi magunk már elcsendesedtünk, elmultunk, aláren-
deltettünk. 

Ezért mondom : a szótlanság a legnagyobb ékesszólás. 
A kimondhatatlan felé ezek a lépcsőfokok : a beszéd, a szöveges ének, 

a szöveg nélküli zene, a csend, vagyis a gondolat és a kimondhatatlan. Valami 
olyan fokozat ez, mint az életkoroké : a hangosan síró apró gyermek, a beszé-
des ifjú, a komoly férfi, a hallgatag aggastyán és az örökre elhallgatott halott. 
Az ember mindig csendesebb lesz a korral. A gondolatok növekedésével fogy 
a bőbeszédűség. Az értelem fokozódásával rövidebben és mégis érthetőbben 
beszél az ember. 

A megértés is fokozatos ebben a hangsorozatban : a közönséges beszédet 
megérti az egyszerű lélek, a költő szavát már csak szűkebb kör, a zene sok 
finom, apró és hatalmas mondanivalóját még kisebb számú ember s a hallga-
tást, a csendet, a kimondhatatlant a legkevesebben. Ezért ez a legmagasabb 
fok a hangok sorában. 

8. 

A nemzetek közt is vannak beszédesek, csacskák, meg szótlan, csendes, 
szófukar nemzetek. Érdekes megfigyelni, mennyi a csend-elem, a hallgatás-
rész életük megnyilvánulásaiban. 

Az északi népek higgadt, küszködő, gondolkodó nemzetek. Irodalmuk-
ban szintén el nem mondott, csak elgondolt beszélgetések vannak. Az orosz 
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regények azért oly különösek nekünk, mert elemük szótlanság, töprengés. 
Hőseiknek inkább gondolkozását követjük, mint beszédét hallgatjuk. Egész 
oldalokon keresztül nem jő ajkukra szó. Mint élő emberek is ily csendesek, 
mélázók. 

A déli népeknél örökös a beszéd, a gyors, siető csacsogás. Ilyen a járásuk, 
a zenéjük, egész életük is. Csend alig van benne. Érdekes a francia «hallgatás» 
kifejezése. Ugy mondja : csend-őrzés. Tehát munka neki. 

A magyar természete hangban kifejezve — a költő megállapítása sze-
rint — komoly, mint hegedünk húrjai. Mindent komolyan tesz. Komolyan 
bánkódik, komolyan duhajkodik, komolyan hallgat. Csendes a végletekig, 
hangos a végletekig. Lassú beszédmodora, szófukarsága közmondásos. Hangos 
ujjongása, kitörő jókedve szintén ismeretes. Szertelen a csendben és a be-
szédben. 

Beszédünk halk szavai és szilaj sikoltásai, könnyeket fakasztó öröme és 
kacajba fuló bánata mind megszólal szótlanul, de érthetően a magyar dalban. 
Van dalaink közt egy különös teremtmény : a csend dala, a magyar hallgató. 
Ki hallgat ezekben ? A lélek, aki muzsikál ? Az hallgatja tán csendben, a 
háttérben önmagát ? 

Ugy látom, hogy minél csendesebb természetű egy-egy nép vagy nép-
osztály, annál kifejezőbbek alkotásai: dalai, költészete, művészete. Az egy-
szerű nép nem tudja magát szavakkal kifejezni s magába hamvadó érzéseit 
keze munkájába önti át. Az iparművészet, a népművészet tarkasága, szinei, 
figurái, mind ily hangtalan beszéd. A gondolatok csendben maradnak s át-
alakulnak egy-egy díszesen kifaragott pásztorbottá, telehímzett ruhadarabbá. 
Vagy festett, kis korsó oldalára vándorol át a csend hangtalan megnyilatko-
zása és kimondatik vele az érzés, ha mindenki nem érti is meg. 

A keleti népek türelmes szótlanságával tán arányban áll díszes művé-
szetük. Építményeik tarkasága, a pompa, a dísz kedvelése, cifra írásuk, külö-
nös rajzaik, szertelen mintáik, mindez beszél szótlanságuk helyett. 

Egyes embereknél pedig a Gondviselés szerint úgy osztályoztattunk 
eredetileg, hogy a «férfié a dicsőség, a za j ; a nőé az egyszerű csendélet». 
(Tompa.) Pál apostol is megmondotta, hogy «az asszony legyen csendesség-
ben, minden alázatosssággal.» 

* * * 

Magasabb fokozata a csendnek az a megértő csend, mely egymással 
lélekben rokon emberek közt uralkodik. Szó nélkül is van mély megértés. Nem 
a hangos felület érvényesül, hanem az érzések mélysége. 

Olyan érdekesen átlátszóakká válnak lassan az emberek hosszas, csendes 
szemlélésük után ! Röntgen-szemmel látjuk bennök a gondolatokat keringeni, 
Röntgen-füllel halljuk gondolataikat. 

Közelebb jutnak egymáshoz az emberek a csend által közös gondolatok-
nak egy időben való elgondolása folytán is. Néma aggodalmak szakadékainak 
partinál állók. Nehéz betegséggel vívódó ember ágyánál együtt virrasztók. 
Istentiszteleteken a Mindenható jelenlétét egyszerre érzők. A közös gond, az 
azonos gondolat összeforrasztja a szegény szíveket embernél, sőt állatnál 
is. Szótlanul, megbeszélés, szövetkezés nélkül. 

Csendre intenek a régiek példabeszédes tanításai. Megmondják, hogy 
«ideje vagyon a hallgatásnak és ideje a szólásnak». Oktatnak, hogy «beszélni 
ezüst, hallgatni arany.» Csakhogy ezek régi megállapítások. A mai nagy élet-
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piacon csak idealista, csillagokra néző emberek hallgatnak s jutalmuk a sok 
ütleg, taszigálás, mit a körülöttük tolongok nekik kiosztanak. Csendes hangju-
kat túlkiabálják, egész lényök meg nem értett s így értelmetlen élet. 

És mégis — a csend, a hallgatás magasabb szférákban jár, mint a beszéd. 
A szótalan, hallgatag emberek kifejezik gondolataik gazdagságát a zene 

kölcsönhangjain ; mintha az emberi hang nem volna mély érzésükhöz elég 
fenséges, egy fokkal közelebb mennek a kimondhatatlanhoz s a zenére bízzák 
mondanivalójukat. Ők maguk még odébb vannak : hallgatnak. 

A csend tehát magasabb fokú, eszményített beszéd. A hang konkrét 
alakja a beszédnek, a csend annak abstraktuma. És az ember szemében az 
abstraktumok felsőbb szféra a konkrétumoknál. Ez együtt jár a gondolkodás 
fejlődésével. A gondolatokat többre becsüljük a tárgyaknál. Az eszméket a 
lényegnél. A theóriát a praxisnál. Régen bajlódik már az ember ezekkel az 
ellentétekkel. Hol az egyikért, a csendnek megfelelő idealizmusért rajong, hol 
a másikat, a hangosat, a realizmust emeli oltárra. 

Érdekes megfigyelni azt a fojtott csendet, mely ott uralkodik nagy ember-
tömegek jelenlétében, mikor nagy érzések tartják fogva. Lebilincselő szavak, 
elragadtató hangok hallatán áhitatos csend uralkodik, mígnem felocsudik a 
sok ember és jön a contraria et aequalis reactio, a nagy csend után a nagy 
zaj és a taps. Bántó és bizonyos szempontból diszharmonikus ez, ha szép, har-
monikus hangok, érzések nyomán él. Elkergeti a szép hangokat. Elveri a csen-
des meghatottságot, mintha valaki beordítana egy templom csendjébe, a 
lélektemplom áhitatába. 

Igy jutunk el a gondolatok sorának eredményeképen egy ellentéthez. 
Minden érzelem kifejezhető a nyelvvel, ha az értelem elég csiszolt hozzá. De, 
mikor az emberi érzések bármelyike legmagasabb fokát éri el, mégis azt mond-
juk rá, hogy az kimondhatatlan és elhallgatunk. 

Mert a legszebb, a legeszményibb beszéd — a hallgatás, a csend. 
Tarczay Erzsébet. 

OLVASÓKÖNYV. 
Alig birom letenni a kezemből. 
Csak nézem, nézem. Nyűttes és avitt, 
de olyan ismerős . . . s oly ismeretlen! 
tanácsait oly rég tudom . . . s feledtem! 
s oly messze már . . . s oly messze még a hit, 
mellyel betűztem kövér betűit. 
Oly messze még . . . 

«Ihol ni, a vonat! — de rég, de rég 
gördült felém ez a mozdonykerék . . . 
a «földmíves» is megöregedett, 
(nem is csoda) 
mióta veti már a búzaszemeket! 

Az élet itt oly egyszerű. «A jóság 
mindent legyőz», «a munka nemesít», 
«csak a mesékben vannak gonoszok» . . . 
jaj, igaz mesék, jaj hazug valóság! 
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