
Közhelyek: a társadalomban az elidegenedés
egyre erôsebb, másrészt a karácsony a szeretet
ünnepe. Vagy mégsem csak közhelyek?

Kinek van ideje a mai rohanó világban kap-
csolatot tartani a rokonokkal, barátokkal?
Megy a meló, futunk a pénzünk után (több ér-
telemben), elfáradunk. Elôbb a volt osztály-
társ, majd a szomszéd, a kocsmai barát, a sop-
roni nagynéni, a nagyi marad el. Csokrok nél-
kül maradnak a családi sírok, egyetemista lesz
a legutóbb csecsemôkorban látott unokaöcs.
Ja, közben e-mailben kaptál, küldtél képeket?

Nincs idô semmire, a hajtás felôröl pajtás…
És elmegy mellettünk az idô, elmennek az
ôsök, régi barátok is. Reggel felébredsz, és alig
maradt valakid már, akit felhívhatnál.

A karácsony nem csak az égig érô fa, a te-
mérdek ajándék és a nagy zabálás ünnepe.
Ilyenkor kiürülnek a multik, a düledezô házak
falait a nagy plazmatévék tartják össze, a gye-
rek már nem örül a tizenkettedik kisautónak
és a patikákban tonnaszám fogy a Bilagit. De a
karácsony nem (csak) errôl szól.

A karácsony sokunknak ad néhány nap
pihenôt, pár röpke percet a nyugalomra és egy
csipetnyi lehetôséget az emberi kapcsolatok
ápolására. Az autópálya Keletrôl Nyugatra át-
szeli a hont, Vas vagy Zala alig néhány óra,

amit máskor a reggeli csúcsforgalomban is el-
töltesz a volán mögött káromkodva. Más or-
szágban külön van hálaadás ünnepe, nálunk a
karácsony legyen az ! Ilyenkor valóban össze-
ülhet a család, lamentálhatunk a múlt szépsé-
gein, amikor még meg-megálltunk egy pilla-
natra, beszélgettünk és néha még törôdünk is
a másikkal… A karácsony az érzelmek ünnepe
kellene, hogy legyen. Másnap, harmadnap be-
ülhetsz az autóba, nem kifogás, hogy lemerült
az aksi, mert évek óta nem volt olyan hideg.
Képzeld, hogy meglepôdik majd nagynénéd
amikor tíz év után ott állsz a kapuban! 

Jobb híján szenteste vagy másnap egy tele-
fon is megteszi. Az emberség az éterben is ter-
jed. Mondd el, mennyire sajnálod, hogy rá se
nyitottad az ajtót, hogy nem voltál ott az uno-
ka esküvôjén, hogy Guszti diplomaosztóján
épp halaszthatatlan dolgod volt (legalábbis ezt
mondtad, mert már be volt fizetve a mauritiu-
si nyaralás). Ilyenkor mindenki megbocsát, és
mindenki feloldozást nyerhet a rideg világ
okozta érzelempusztulás súlyos érzése alól.

Legyen ez a kezdet, és utána évente többször
tartsunk ilyen karácsonyt.

Áldott ünnepet!

DR. SZEKANECZ ZOLTÁN
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Karácsony – emberség – szeretet

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszu sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

MINDEN KEDVES OLVASÓNAK BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁN A SZERKESZTÔSÉG ÉS A KIADÓ!
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