
Nyárelő

Június a tervezés hónapja. Mintha a természet is igazodni akarna az ember
vágyaihoz: folyvást hosszabbodnak a világos időszakok, s életünkben már alig
alig játszik szerepet a sötétség. Iskolások vidám menetekben búcsúztatják a tan
évet, reklámok hívogatnak a nyári szabadságunk eltoltésére, mindenki szalad,
számol, csomagol.

A nyárelő nagy, pompás szinházi előadásra emlékeztet. A szereplok levetik
ála rcaikat, készségesen fordulnak az érlelő nap felé. A háttérben csillog a ten
ger. Fények gyúlnak alkonyi órán. Reklámcsodák villognak. s a látványba szinte
belekábulunk. Megte/nek a kerthelyiségek. andalító zene szál, párok táncolnak
összesimulva.

A világszinház hátterében ott áll a templom. Magára hagyva, elfeledve. Az el·
gépiesedő, csak az emberre orientált nyári időben elfeledkezünk azokról a lelki
tartalmakrál, melyeknek meglétére, fontosságára az imént még mardosó bün
tudattal ébredtünk rá. De hol van már a bűntudat? Hová tűntek az elmélkedés
nek szentelt órák? Nyárelő van, tervezünk, térképeket bújunk. S mikozben csat
lakozásokat egyeztetünk a menetrendben, úti lehetőségeketlatolgatunk. annak a
legfontosabb útnak irányát elveszitettuk. már a pontos jeiét sem ismerjük.

Melegek az éjszakák. Kitárjuk az ablakot, halljuk, amint szelíden csobognak a
hullámok. Reggel harmatos a kert. Délelőtt nyaralók szines csapata lepi be az
utcákat, alkonyatkor ruhát cserélve velük telik meg a korzó.

Szakadt ruhájú, meggyötört arcú ember botladozik el a kert alatt. Nem látja
senki. Árnya végigsuhan a napfényben fürdő utakon, de nincsen szemünk, hogy
láthassuk. Nem ismerjük fel az inkognitóban járó Krisztust. Maria Luisa Kasch
nit: ábrázolja ezt a nyárelőre oly jellemző jelenetet egyik versében: "A levélszek
rényben egy cédula: - hagyd el házadat. - És egy másik: - Jézus volt nálad!"

A cetlit megvetden. unottan félredobjuk a papírkosárba. Itt volt? Ki hiszi el?
Figyelmeztetni akart? Ugyan mire? Megérdemeltem ezt a kis kikapcsolódást! Ne
zavarjon ilyenkor senki!

Verseskönyv az asztalon. Magától nyílik fel:

Gyerünk aludni, Pene lopé.

Hanem azért az ablakot
hagyd nyitva éjszakára.

Bármelyik pillanatban
szálhat a tengerről a hívás.

(Rónay György: A megfáradt Odysseus)

Ezt a két üzenetet is be kell csomagolnunk. amikor nyárelon útra készülünk.
Mert nem tudhatjuk, mikor kér Jézus bebocsájtást, vagy mikor zendül fel az a
hívás, melynek nem lehet és nem szabad ellene mondanunk.

Zúg a tenger, hullámok verik a partot. Nap tűz a vidékre. Kékben fürdik a táj.
Valahol azonban mindnyájunk számára fogalmazzák az üzenetet. S a betűket

nem szabad elfelejtenünk, hogy pontosan és hitelesen tudjuk végigolvasni.
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