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– Mit kérnél idén karácsonyra? – tettem fel ezt a jól ismert körkérdést csa-
ládtagjaimnak, ismerőseimnek és a diákoknak. Egyetlen kitételem volt, a 
válasz nem lehet tárgy. Mielőtt bárki találgatásba kezdene, elárulom, hogy 
kortól, nemtől függetlenül melyik fogalom volt az abszolút győztes. Egyet-
len szó köré csúcsosodott ki a történet, ez pedig a szeretet. Igen, legtöbben 
ezt óhajtják. Gondoltam, megkönnyítik a dolgomat a válaszadók, hiszen ún. 
karácsonyvvárósra kellene fognom az írást. Mégis, amint beleéltem magam 
egyik-másik válaszadó élethelyzetébe, hirtelen súlyok nehezedtek rám, hi-
szen más tartalommal telítődik a szeretet-értelmezés,  ha a tinédzser mondja 
ki, más síkra terel, ha az özvegy, az árva, az elesett, a beteg, az elvetett kiált 
szeretetért, boldogságot predesztinál a szerelmesek ajkán, éppen úgy, ahogy 
érzelmi húrjainkon táncolnak Shakespeare 75. szonettjének időtálló szavai. 
Teljesen más vizekre terel a szeretet üzenetképe az irgalmas szamaritánus 
példájában, megint más színt kap a szeretet a szülő-gyermek viszonylatában, 
másra tanít Dickens karácsonyi éneke, és ott lapul a szeretet, a melegség Ady 
karácsonyos kisfalujában, József Attila betlehemi királyaiban, akik remény-
kedve sietnek a Megváltóhoz, a pásztorok odaadnák utolsó sajtdarabkájukat 
is jászolbéli királyuknak. Mi ez, ha nem szeretet…? Ezer alakban él, tűnik fel 
a fogalom, ezer alakban válik valósággá. Így van jól. 

Tovább foglalkoztatott a dolog. Gondolatmanómmal sétára indultam, mi-
közben beszélgettünk. Szeretetről. Manócskám googlezni kezd. A keresett 
szó: szeretet. Kattintunk. Pál apostol gondolatait görgetjük le és próbáljuk ér-
telmezni ebben a kiber teres világunkban, s mivel tanító vagyok, módszere-
sen „applikálni“ akarom az olvasottakat. Most nem tanítok, most én tanulok. 
Nem csupán én olvasom Pál apostolt, ő is olvas engem... Újra és újra pró-
bálom aktiválni szeretettáram apró rekeszeit. Vannak bejáratott rekeszek és 
nyikorgósak. Az utóbbival valamit kezdenem kell, önvizsgálatot tartok. Hol 
van az olajam, amely a nyikorgós részeket megjobbítja? Ott rejlik az alázat-
ban, a megbocsátásban, az irgalomban és az ezerarcú jócselekedetben. Mert:

Ha szeretet nincs bennem, olyan vagyok, mint a zengő érc, a pengő cimba-
lom...

Újragondolom a tanultakat. Újragondolod? Dolgom van még a nyikorgós 
reteszekkel. Neked is dolgod van a nyikorgó-csikorgó reteszeiddel? 

Mert hiába minden tudomány, ha szeretet nincs bennem...
– Vajon az a sok válaszadóm mire gondolt? – kérdezem Manócskát. Bizo-

nyosan gyakorolják, vagy éppen szűkebb-tágabb környezetüktől elvárják a 
szeretetből fakadó türelmet, jóságot, elvetik a gőgöt, haragot, gonoszságot, s 
hiszik: a szeretet soha el nem múlik. Merem remélni.

Karácsony kopogtat. Ilyenkor kiváltképp sokat forog közszájon a szere-
tet  fogalma. Jelképként posztolunk fenyőt, jászolt, csillagot. A  betlehemi 
királyok és pásztorok bőrébe bújva nylon szatyrainkba mirhát, tömjént, 
aranyat gondolunk az útra. A GPS elvisz. Hova? Neumann galaxisában fel-
lobban a gyertyaláng. Virtuális botladozás. 

Hogy visszataláljunk a szűk útra, újra kell olvasni és értelmezni, hogy Isten 
úgy szerette a világot, hogy egyetlen fi át adta. Mindannyiunkért. A krisztu-
si gyermek születése  a szeretet legnagyobb példája. Embert próbáló időket 
élünk, de karácsonyon és azon túl itt marad a hit, remény, szeretet. Köztük a 
legnagyobb a szeretet. 

 Ezt tápláljuk be a személyre szabott GPS-be.
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