
Lap a füveskönyvből 
Apollinaire „rajz-versében” szökőkút vízsugarai hajladoznak: sza-
vakból vannak, verssorokból. „Ó, ég felé szökellő emlék” — s egy 
másik ág e víz-játék fűzfa képeiből: „sír a szökőkút is felettem…” 

A természet tüneménye az izlandi forrás, a gejzír, s művészetek 
ihletője a városok, kastélyok költői adománya: a szökőkút. 

Respighi zenéje harangszót, lombsusogást, madárcsicsergést is 
társít a Villa Medici kútjának alkonyi csobogásába. A víz játékát örö-
kíti meg Ravel zongoradarabja. Debussyé pedig az Alhambra víz-
medencéinek holdfényes villódzásaiból fakadt: Este Granadában. 

De inspiráló előzménye mindezeknek a Villa d’Este szökőkútjai: 
szinte huszadik századi már ez a vízcsobogás Liszt romantikus zon-
gora-zenéjében. 

A nyugalom fáradhatatlan lendülete épül, omlik a szökőkút ter-
mészetében, a monotónia dinamikája él, a csendesség zsong benne. 
Mint rózsafűzért suttogó apácák hangja, szelíd erő, türelmes szár-
nyalás, lendület a mozdulatlanságban. Szakadatlan újjászületés: 
boldog, eleven várakozás. 

„Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli Úr!” — így 
kezdi híres költeményét Balassi Bálint. A nagy francia matematikust, 
filozófust, Pascalt viszont megrémíti a végtelen terek örök csendje, de 
már Ovidius is emlegette a rémes helyek, a tág tér csönd- iszonyát… 

Csendre vágyunk gyakran, úgy véljük, hogy belső figyelmünk-
nek, a gondolkodás kereső dinamikájának terepe, segítője a csend. 
Nem az akusztikus élmény hiányára vágyunk az ilyen áhítatos per-
cekben, nem füldugóra a zavaros élet-hangok, gonosz párbeszédek, 
munka-lármák, mesterségesen földuzzasztott zene-hullámok és 
hang-szóró hatalmak ágyúzó ritmusai, vagy a múzsákat is elhall-
gattató fegyverek zaja ellen. Nem végtelen csendre vágyunk, hanem 
olyanra, amely bennünk van: szerencsés módon, de inkább kegye-
lem által mi magunk teremthetjük meg, s ha igazán élő, akkor a kül-
világ hangos impulzusai meg se zavarhatják. Mert az akusztikus 
csönd puszta hiány. Ismerjük az atmoszféra nélküli, műszaki, szinte 
nyomasztóan süket stúdió-csöndet, amelyben a létezés igenlő szív-
dobogása hiányzik. Ilyen lehet a pokol csöndje is. A megtagadott 
teremtés némaságáé, a teljes ürességé. 

Mi azonban drámaiságában szinte zeneként örvendező, életerővel 
teli csendet szeretnénk.
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