
MÁRCIUS RITMUSA

Március az újjászületés hónapja. "Szökellni, szállani vágyom" - írta a megújuló
életállapot szinte önfeledt játékosságának sejtetéséül Sík Sándor a maga Már
ciusában. S a költők, a mtivészek mintha versengeni akartak volna a közelgő

tavasz ábrázolásában. Mintha a kezdetek kezdetétől, már az első barlangrajzok
készítői is ráébredtek volna arra, hogy ez a tiszta, a magasságok felé törekvő

játékosság egy olyan életszemlélet és -felfogás újjászületését hordozza, melynek
természetes eleme a gyermeki nyitottság és ártatlanság.

Egyfelől tehát Vivaldi Tavaszának játékos akkordjai jelképezik a szinpompába
boruló márciust, mely ott ég Canaletto és Guardi vásznain is. De a tovaszokelld
hegedúhangok hátterében felsejlik egy másfajta dallam is: töprengőbb és komo
rabb, melynek végkicsengését Mozart Requiemjének csodálatos Lacrymosa
tétele jelképezi számunkra. A virágok tarkasága az elmúlást is szimbolirálja, a
böjti időszak befelé forduló meditatív életérzését.

A télből kilábaló ember rácsodálkozik a természet gazdagsággal és bőséggel

kecsegteui ígéreteire, aztán folytatja útját, s mind határozottabb léptekkel elin
dul "hazafelé': Nem konnyü út ez, hiszen a szenvedés dokumentumai felé visz.
De akiben él a "reményeIve", azt is pontosan tudja, hogy az út legvégén a rá
ismerés boldog és felhőtlen öröme várja, s a "halállal szemben" is felgyúl ben
nünk az élet reménye.

Mintha újra meg újra ezt jelképezne a télből szűletett tavaszi pompa. A szenve
désre és halálra kiválasztott ember érzi magában a küldetés biztonságát. Ahogy
Sárkori György írja:

Homlokomon fehér csillagok s borzongó dalok hajnalodnak
S a kivirágzó tüskebokrok léptem elott földig hajolnak.
A gondolkodás történetében újra meg újra felmerül egyes létformák és kultú

rák pusztulásának, végének eszméje. Az első világháború után megfáradt és re
ményét vesztett emberiség úgy hitte, végérvényesen megrokkant az európai kul
túra, s eljött a gépi korszak, mely megsemmisíti az egyes ember vágyait és remé
nyeit. Az ember azonban Spengler megvesnegeuien keserű látomása és egy
újabb világháború még keservesebb tapasztalatai után is lábra állt, s tovább in
dult. Ment és megy tovább útján, jóllehet tudja, hogy fájdalmas sebek érték,
szörnyű, soha nem sejtett bűnök, kollektív vétkek súlya nyomja. Soha nem volt
olyan hitele a kereszt tapasztalatának, mint ebben a korban. De soha nem volt
olyan hitele a márciusi gazdagságnak sem, hiszen megszerezhetiuk általa azt a
bizonyosságot, melyet a "tártölű távol" rejteget számunkra. Haladásunk közben
meg-megállunk, s egyre éberebben, egyre biztonságosabban ismerünk a nekünk
készített jelekre, s egyre szilárdabb lehet bennünk az az érzés, melyet Ady Endre
fogalmazott meg mintegy a "meghasadt evidenciák" ellensúlyául. örök emberi
reménységűnkiil:

Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.
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