
Az időben és azon túl 
A mi éghajlati zónánkban a négy évszak váltakozása, akárcsak — gyor-
sabb ritmusban — az egymást váltó nappalok és éjszakák sajátos dísz-
letet, természeti hátteret alkotnak a múló időnek, főleg az emberi élet-
korok váltakozásának. Akárcsak az óra mutatói, a nagyobbik 
gyorsabban, a kisebbik lassabban körözve jelzi az idő — éle  tünk — 
múlását. Érthető, hogy a természet lírikusai szívesen használják fel 
ezeket a kulisszákat saját életidejük egy-egy szakaszának bemuta-
tására.  

A két legszínesebb év- és napszak a tavasz/hajnal és az ősz/este. 
A tavasz és a hajnal gazdag szimbólumtárat kínál a bontakozó gyer-
mek- és az ifjúkorhoz. A tavasz az élet fakadását, a természet kitá-
rulkozását, ember és természet harmóniáját, a termékeny és boldog 
jövő ígéretét hirdeti. „Örök virágzás sorsa már az enyém”, remélhetni 
bizakodva az élet tavaszán. Ígéretesek a hajnalok is. A rejtelmes és 
félelmes sötétség elmúlik, ahogy a teremtés kezdetén felragyog az 
első világosság. A cseperedő gyermeket is idézi a hajnal, a gyermeket, 
„akiben dalol a jövő”. A felnőttek, a „hajnal szerelmesei” bennük lát-
ják egy jobb világ ígéretét. Akár még egy új világkorszakot, „a vi-
lágosság századának” eljöttét is szemléltetheti a „hajnal hasadása”.  

A hajnal és az este, a tavasz és az ősz között mintha megállna az 
idő. A nappal a munkálkodás, a termékeny alkotás ideje, amikor szin-
te észrevétlenül múlnak a felnőtt kor évei, évtizedei. Idővel azonban 
apróbb-nagyobb jelek mutatják, hogy lassan lejár ez a nap- és évszak 
is. A déli nap alkonyatba hajlik, a nyár végén beköszönt az ősz. Sa-
játos szépsége van ennek a korszaknak: más-más módon, más „szín-
kompozícióban”, de megszínesedik a természet, a felkelő és a le-
nyugvó nap pedig ugyanolyan gyönyörű színekkel festi meg az eget. 
A látszat azonban csalóka. Az alkony estébe fordul, a fák színpom-
pás levelei lehullanak, esősre, majd fagyosra vált a világ. 

Az őszi természet gyönyörű háttérként szemlélteti saját életidőnk 
változását. Az „öregek” egyre nagyobb távlatokra tekinthetnek vissza, 
de egyre rövidül az előttük lévő idő. „Olyanok ők, mint ki utazni ké-
szül és már csomagol.” A személyiséget végső önmagává formázó, de 
embert próbáló idő ez, ahogyan az öregkor küszöbére eljutott költők 
vallanak életérzésükről. Az évek múlása pedig fölerősíti a földi élet — 
és a történelem — kétségbe nem vonható tényét: múlandóságát.  

Novemberben télbe fordul az ősz, halottaikra tekintenek az 
élők. A liturgiában különböző időkben és céllal született a Min-
denszentek ünnepe és a Halottak napja, valójában azonban ugyan-
azt a tényt tárják elénk: „Halálraítéltként” járunk ezen a világon, de 
az öröklét reményével. Jézus feltámadása óta tudjuk, hogy mind-
nyájan feltámadunk, ennek a világnak korlátaiból átkerülve a sze-
retet időtlen és határtalan, boldog öröklétébe.
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