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Szeretni egy egész életen át kell 
 
 
Karácsony… 

A karácsonyt, amelyet Assisi Szent Ferenc az ünnepek ünnepének nevezett, ke-
resztény ünnepnek tartják, amikor is Jézus Krisztus születésnapjára emlékeznek. 
Ezt a napot – az ortodox karácsony kivételével – világszerte december 25-én ülik 
meg, noha hivatalosan nem ezt a dátumot vélik Jézus születésének. 

 Az első nikai zsinat határozata értelmében, ez a keresztény ünnep Jézus földi 
születésének emléknapja, az öröm és a békesség, a család és a gyermekség, va-
lamint az otthon és a szülőföld ünnepe. 

______________________________ 
 
A karácsonyt kisgyermekként fenyőünnepként vagy a szeretet ünnepeként éltem 
meg. A karácsony számomra az ünnepvárás feszültségét és az ajándékozás örömét 
is jelentette. Karácsonykor mindig összejött a nagycsalád: szüleim és kishúgom, 
nagyszüleim, keresztszüleim, nagynénéim és nagybátyáim, valamint számos unoka-
testvérem. 

Karácsonykor mindig esett a hó (legalábbis is így emlékszem), szánkóztunk (még 
most is hallom a száncsengő csilingelését), hóembert építettünk és hógolyócsatákat 
vívtunk, majd átfagyva és átázva kuporogtunk a cserépkályha mellett, annak mele-
génél álmodtuk tovább az ünnepeket. 

A lakásban a halászlé, a rántott hal, valamint a fenyőből varázsolt karácsonyfa il-
lata keveredett, és az ünnepi sürgés-forgás ellenére mégis valahogy csend volt, a 
boldogság csendje és békéje… 

______________________________ 
 
Az utóbbi évtizedekben a karácsony nagyüzemmé vált: gyermekkorom Télapója 
(mostanság ismét Mikulás), Coca-Cola kamionnal vagy motoros szánnal közlekedik, 
szakmányban gyártják a szeretetet, amely tömegkommunikációs eszközökből ömlik 
ránk és eláraszt minket. Eszeveszett tempóban dúljuk a plázákat: laptop, táblagép, 
okos telefon, tükörreflexes digitális fényképezőgép vagy kamera, 3D kompatibilis te-
levízió és még ki tudja, mi minden kerül a fenyőfa, bocsánat, a műfenyőfa alá. Ezek 
vagyunk: műfenyőfát állítunk, fenyőillatú olajat párologtatunk a lakásban, majd a 
mesterségesen négy-ötnaposra gerjesztett ünnep második felében élményfürdők-
ben pihenjük ki a fáradalmakat… 

Karácson lévén, pénztárcánkat nem kímélve költekezünk, sőt túlköltekezünk: 
hadd lássa ország-világ, mennyire tudunk szeretni, hiszen ez az ünnep a szeretetről 
szól! Létezik százezer forintos szeretet, háromszázezer forintos szeretet és sorol-
hatnám… Eltöprengek: ott mi a helyzet, ahol nem telik csillogó-villogó fenyőfára és 



ajándékhegyekre? Vajon, a szeretet nagysága egyenesen arányos-e az ajándékok-
ra költött pénz összegével? 

Karácsony van… 
Most nincs hóesés, de ha lenne is, hasztalan: a szánkóm elkallódott valahol, a 

száncsengő nyelve kitörött, hóembert pedig legutóbb vagy tizenöt éve építettem 
Gergő fiamnak. A lakásban sem cserépkályha duruzsol, hanem központi fűtés van 
és radiátor ontja (már amikor ontja) a meleget. 

Szenteste hárman üljük körbe az asztalt és másnap, illetve harmadnap is csak 
néhány fővel szaporodik a létszám. Szüleim és nagyszüleim régóta nincsenek kö-
zöttünk, nagynénéim és nagybátyáim sorra mind elmentek (egyedül keresztanyám 
él), unokatestvéreimet meg ki tudja, merre vetette jó vagy rossz sorsuk. Hol van már 
az ünnepvárás feszültsége és hová tűnt az ajándékozás öröme? Merre jár a szere-
tet? Meglehet, most itt kószál valahol, hiszen karácsony van… 

______________________________ 
 
Érzem a halászlé és a rántott hal illatát. Öblös nagy pohárból kortyolom a vörösbort. 
A nappali szoba egyik foteljében ülök, és Vivaldi muzsikáját hallgatom. Lesütött pillá-
imon keresztül átdereng a karácsonyfává előlépett fenyőfa fénye (még egy korty vö-
rösbor és még egy – fog ez menni): unokaváró hangulatban vagyok. Mintha belülről 
látnám a hóesést, megélem a havon siklás izgalmát (beleborzongok) és hallani vé-
lem a száncsengő csilingelését… 

Most jó. Érzem, hogy belém költözött a szeretet (itt az ideje, hiszen karácsony 
van, az ünnepek ünnepe). Aztán azt gondolom, hogy szeretni egy életen át kell. 

______________________________ 
 

E balladaian tagolt karácsonyi gondolatszilánkok jegyében kívánok a kedves ol-
vasónak boldog karácsonyt és sikerekben gazdag, eredményes újesztendőt! 
 
 

 
 
  
 


