Húsvéti elmélkedés ...


Újra elérkezett a Húsvét ünnepe. Ez a nap, épp úgy mint a Karácsony, egy kissé érzékenyebben érinti meg a lelkeket még a legmélyebb mélységben élõk között is. Akkor, Karácsony napjaiban tán az a gondolat motoszkál a hajlék nélkül, a fagyos utcákon, tereken tengõdõk fejében : 
- Jó ! Most, e percben még itt vagyok. Még élek, és hála a három napos            " Bõségnek ", még néhány napig tán élni is fogok. De mi lesz, ha elmúlnak az Ünnepek ? Megérem - e a Tavaszt ?

    Megértétek, amint magam is igennel felelhettem e némán, jobbára csak magamnak feltett kérdésre hosszú-hosszú évek számkivetett Karácsonyain.

   Most már visszavonhatatlanul itt a Tavasz, még ha a Természet olykor-olykor fittyet hány is a naptárra, s megpróbál újra és újra kegyetlenkedni az utcára kényszeredett emberekkel. Itt a Tavasz, s az Ünnep, és itt az ideje hogy ki-ki számbavegye : Hol, s hogyan sikerült átvészelnie a kemény mínuszokkal a vártnál, a megszokottnál is korábban beköszöntött telet. Számbavesszük aztán azt is ; ismerõseink és barátaink - legalábbis sorstársaink - közül hány olyanról tudunk, aki már csak Odaát vethet számot úgy a tél, mint eltelt Élete minden egyes napjával. Sorra is vesszük õket gondolatban, tán még sajnálkozunk is egy kicsit halálukon, ám az tán egyõnknek sem jut eszébe, hogy a legfontosabb kérdést feltegye magának : 
   - Hányan kerülhették volna el a fagy-halált a mellettünk, vagy akár csak közelünkben élt sorstársak közül, ha csak egy szikrányit is jobban odafigyelünk rájuk ? 
   - Tudom ! Én magam is számtalan esetben éreztem azt, hogy erõm nekem magamnak is kevés. Ez azonban nem más, mint olcsó kifogás, hisz együtt mindig is könnyebb volt megküzdeni a nehézségekkel, mint ha az ember egymaga kell harcoljon az oly könnyen semmivé váló, elillanó Holnapokért .  
   Olcsó kifogás tehát, amit nem is annyira a szeretetlenség, mint inkább a félelem szül értelmünk mezején. A félelem, hogy ha a megmaradt, s féltve õrizgetett kenyérdarabot, vagy ne adj" Isten : tartalék pulóvert a másiknak adjuk, mi magunk maradunk másnap éhen, vagy magunk fogunk fázni ha még hidegebbre fordul az idõ. Ez valahol talán igaz is, így egy bizonyos mértékben jogos félelem. Egy ideig ... Addig, míg el nem ér hozzánk a hír : 
" A kis Kopi megfagyott ... "  -- vagy ez : " Hamvaskának tegnap amputálták a lábát, mert elfagyott ... " 
    És attól a pillanattól kezdve a féltve õrizgetett kenyér, vagy a hidegebb napokra elmentett pulóver már nem a hamis biztonságérzetet de a lelkiismeret-furdalást adja, s ez a lelkiismeret-furdalás egy idõ múlva belénk eszi magát, és gyötör és kínoz, mert nincs az az emberi Szív, lélek és értelem, mely lazán el tudna siklani egy-egy hasonló, tragikus történés mellett, vagy amely olyannyira megkeményedne, hogy ne rendülne meg egy-egy ilyen híradás hallatán, hisz ki tudja ; holnap nem mi magunk kerülünk-e sorra ... ? 

   Amíg tart a tél, még csak-csak túltesszük magunkat e szívünkbe markoló híradáson, de tudatunk híven megõrzi az emléket. Aztán így, Húsvét tájt, amikor Krisztus önfeláldozó Kereszt-halálára emlékszünk, ezek az emlékek is mind-mind feltörnek, s teret és választ követelnek : 
Vajon ha bennem csak ezredrésze lett volna a Krisztusi önfeláldozásnak ; ha csak egy percig is megpróbáltam volna azzal a másikkal együtt, valamiféle bajtársi, vagy " csak " sors-társi összefogással átvészelni a telet : 
   Nem lehetséges-e, hogy most - épp úgy, mint akár csak egy esztendõvel ezelõtt is - együtt köszönhetnénk meg a megköszönhetetlent :
                                        Jézus értünk is hozott, Éltetõ Áldozatát ... ?! 
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