
Nyárköszöntő

Régi újságokat, folyóiratokat böngészve olykor elcsodálkozunk, hogya világ, a
szakásaink milyen keveset változtak az idők során. Lehet, hogy alapvetden meg
változott egy-egy város, falu arculata, a sokat emlegetett technikai haladás kö
vetkeztében átjormáládott hétköznapi környezetünk, a gondolkodás és a szoká
sok azonban sokkal konzervativabbak, mint hinnénk.

Száz éve éppúgy, mint ötven esztendeje arról olvashatunk a napilapok és a
folyóiratok júliusi számaiban, kiürűlt a város, mindenki jól megérdemelt pihe
nőidejét tölti, s ilyenkor - tanácsolják az orvosok - át kell állítani az élet ritmu
sát, fel kell tölteni a megfáradt, kimerült sejteket új energiákkal. Egy naplórész
let ifjúsági katolikus folyóiratunkból hetvenöt éve: "Szép tájakat látunk, s vala
hányszor új élményeket szerzünk, mindig hálát adunk magunkban, hogy Isten
ilyen szépnek és gazdagnak teremtette a világot."

Nem biztos, hogya fiatalember, aki e sorokat beküldte, pontosan így fogalma
zott, lehet, hogy jótékony kezek megfésülték lelkes mondatait. De az érzés primér
hevülete akkor is igaz, mint ahogy hiteles, pontos és életszerű az a magatartás is,
ahogy kialakította magában azt a nyitottságot, ami nélkül aligha igazi a nyári
feltöltődés. A jelek szerint a lap levelezdie tizenhat éves volt akkor.

Amikor egy mai tizenéves tú rára, táborba indul, vagy társaival nagyobb fel
fedező útra vállalkozik, aggódó szülői figyelem övezi; ellenőrzik a családban,
mit pakolt be, ellátják jó tanácsokkal, hogy ne igyon hideg vizet felhevülve, ne
fagylaltozzon túl sokat, amikor hűvösebb van, vegyen meleg holmit. Ezek a né
ha könnyes tanácsok állítják helyre és őrzik meg a családnak azt a folytonossá
gát, mely ilyenkor megszakadni látszik az aggódó tekintet fénytörésében. De va
jon gondolunk-e arra, fiatalabbak és idősebbek, hogyamegújító, ígéretes nyár
ban meg kell őriznünk egy másfajta folytonosságot is, mely egrlsztenciánk lénye
gét érinti, s amely sokkal fontosabb, mint a hideg víz ivása és a fagylaltozás?

Amikor összepakolunk, a ruhák, cipők, zoknik mellett egy sokkal fontosabb
dolgot is magunkkal kell vinnünk, aminek nincsen kiterjedése, mégis betöltheti
egész valónkat, és képessé tehet arra, hogy még készségesebben, alázatosabban
fogadjuk be ilyenkor az élet személyes ajándékait.

Mintha látogatóba indulnánk Hozzá, de úgy kell szerveznünk e látogatást,
hogyelkísérjen útközben is. Neki fölösleges kis csomagocskákat vinnünk, elég,
ha megérkezünk Hozzá, annak a jó ismerősnek a gesztusával. aki pontosan tud
ja, hogy itt, e megváltozott környezetben is otthonra talál, hazaérkezett. A háza
mindenütt nyitva áll, ismerjük az oda vezető utat, s ezekben a felhőtlen idősza

kokban sem szabad elfeledkeznünk erről az útról. Szolgái talán megöregedtek az
elmúlt év során, van, ahol már magányos ez a ház. De készségesen várja látoga
tásunkat, hiszen enélkül mit ér a szervezet regeneráládása, mit a nagyszabású
élmények, az újonnan szerzett ismeretek? A ház gazdájával meg kell osztanunk
tapasztalatainkat. napi kis gondjainkat éppúgy, mint a nagyszerűnek látszó örö
möket.

Az ajtó tárva, s a gazda mosolyogva mutatja nekünk szivét, melyet megvilágít
a júliusi nap. S bár itt bent a házban nincs olyan kápráztató fényesség, az is
merős mécsvilág mégis elénk varázsolja a lét minden gazdagságát és emberi tar
talmát.

481


