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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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Oly egyszerű: 
A földmíves a földjét míveli, 
tavasz van s vet. «Ki mint vet, úgy arat.» 
Ez is hazugság. Átkozott hazugság! 
fejemmel döngetném a falakat 
s ordítanám: nem igaz, nem igaz! 
Ahogy vetettünk, úgy mások arattak, 
a jóságunk gonosznak nyit eget, 
nem! nem hihetek ez arany szavaknak, 
hiszen bennünket mind csak hiteget, 
csak hiteget! 
Egyszerűség, boldog egyszerűség, 
de messze hullottunk biztos öledből! 
Hol most a napfény? Mindent köd takar . . . 
hol a biztosság? tétován bolyongunk 
néhai boldog, célos életünk 
sírhantjain — és széles horizontunk 
hová sülyedt? — s az egyszerű szavak 
igazsága kinek igaz még? 
Zürzavaros 
köd — életünk fölött ez az öreg könyv 
olyan, mint egy bohóc: az egyszerűség, 
a tisztes élet, termő föld, derűs ég, 
a boldogság bitang bohóca. 
De jó volna 
még egyszer hinni szép meséinek! 
De jó volna 
leszaggatni a bánatot magunkról 
mint egy rongyot, a szitkokat kitépni, 
levetni mindent, mindent, ami: ma, 
az átkokat elszórni mind a szélnek, 
de jó volna egy együgyű ima . . . 
De jó volna 
futni, rohanni, menekülni innen, 
keresztül reménytelen éveinken, 
a nem tudott poklokba vagy egekbe, 
de innen el. . . 
egy kijelentő mondatot rebegve 
makacs hittel 
s behúnyt szemmel, mint egy varázsigét, 
hogy vissza ne zuhanjak; szállni, szállni. . . 
s egy eljövendő fa tövén, ahol 
nem volna már a mából semmi, semmi: 
lepihenni . . . 
elfelejteni mindent, ami bántott 
és valahogy 
visszaálmodni ezt az egyszerű, 
boldog világot! Missik Endre. 
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