
 

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. által 
szervezett Zöld Mindentudás Egyeteme programsorozat ötödik előadására 2012. 
december 6-án került sor, a Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium 
dísztermében. 

A pódiumon Barna Ferenc Máté atya, Domonkos rendi szerzetes fejtette ki az 
ünnepekkel, különösen a közelgő karácsony megélésével kapcsolatos gondolatait. 

Az ünnep jó. De hogy jön ez a zöld témákat felvonultató programsorozathoz? Ünnep 
környezettudatosan? Beszélhetnénk arról, hogy az ünnepek alatt is figyeljünk oda az 
energiatakarékosságra, csomagoljuk újrahasznosított papírba az ajándékokat, és így 
tovább. Ezúttal azonban nem. Az atya az emberi lélek jó ismerője, így természetes, 
hogy lelki, érzelmi oldalról boncolgatta az ünnepet, saját megfogalmazásában „egy 
rendhagyó irodalom órát” tartott. 

Az Edda Ünnep című dalát játszotta le kezdésként, amelyben a dalszerző három 
alapvető élethelyzetű ember szemszögéből tekint az ünnepre. Vannak az „öregek 
egymagukban”, a szűk család (szülők és gyerekek), és a párok, akik nem biztos, hogy 
szerelmesek is, de egymás oldalán keresnek valamit, talán a boldogságot. A költő 
gondokat lát mindhárom esetben: nem jó, hogy az öregek egyedül maradnak, a 
szülők és gyerekek valójában elmennek egymás mellett, a párok esetében pedig 
„test a testtől várja a megoldást”. Ez nem jó így! A költő a szeretetben látja a 
megoldást, de ehhez a problémához mi köze van az ünnepnek? – tette fel a kérdést 
az atya. 

Általában nem szeretjük az ünnepeket, a hivatalos ünnepeket, mint a március 15. 
vagy az október 23., és nem szeretünk ezekre az ünnepségekre járni sem, mert 
idegen tőlünk. De a saját ünnepeinket kifejezetten várjuk, a saját szülinapunknál 
nincs fontosabb ünnepünk, hiszen saját magunk számára attól világ a világ, hogy én 
létezem benne. Tehát az ünnepek között is különbségeket teszünk. Egy valami 
azonban közös bennük, minden ünnep alapja az emlékezés. Emlékezünk egy fontos 
történelmi eseményre, emlékezünk egy hősre, emlékezünk Jézus születésére, vagy 
éppen a saját születésünket elevenítjük fel. Emlékek nélkül nincs ünnep.  
A másik fontos dolog, hogy hogyan szeretünk igazán ünnepelni? Semmiképpen sem 
jó egyedül ünnepelni, talán nem is lehet. És nem tudunk ünnepelni bizonyos ritusok 
nélkül sem (tortával, virággal, ünnepi étellel, borral, stb.). A ritusok hozzá tartoznak az 
ünnepekhez, ezek nélkül nem éreznénk jól magunkat. Mert az ünnepek célja bizony 
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az, hogy jól érezzük magunkat, feltöltődjünk, és kibírjuk a dolgos, megterhelő 
hétköznapokat, a nehézségeket. 

Közeleg karácsony, így Máté atya kiemelt szerepet szánt ennek a csodálatos 
ünnepnek, amely azért minden ember életében a szeretet ünnepe. Hogyan 
készülünk rá? Kinyitjuk a pénztárcánkat. Végiggondoljuk, kinek „kell” ajándékot 
vásárolnunk, ez a legfontosabb a karácsonyvárásban manapság, sajnos. Pedig 
ajándékozni nem kötelező, mint ahogy az ünnepre készülni sem kötelesség. 
Ajándékot azért adunk valakinek, szerettünknek vagy számunkra kedves, fontos 
személyeknek, akikkel együtt ünnepelünk, akikkel jól érezzük magunkat, mert így 
fejezzük ki feléjük, hogy nekünk ők az ajándék. Így mondjuk el, hogy fontos 
számunkra a megajándékozott személy, továbbra is szeretnénk együtt ünnepelni 
vele. Mi is ezért kapunk viszont ajándékot. Vagy legalábbis ennek így kellene 
működni, és nem muszájból. Másrészt a szeretetünket igazán abba az ajándékba 
fogjuk beletölteni, amelyet saját magunk készítünk. Az ajándékozásnak nem szabad, 
hogy az legyen a lényege, minél drágább vagy minél nagyobb dolgot adjunk, 
hanem az, hogy a lehető legnagyobb szívvel, szeretettel adjuk, lehet bármilyen pici is 
az. 

Karácsony másik fontos „hozzávalója” az együttlét, a család harmóniája, békéje. 
Máté atya szerint  aki december 25-én este elmegy otthonról, a családi körből 
inkább buliba, annak szétcsúszott az élete. Menekül otthonról, menekül a szeretet 
elől és futó örömükben keresi a boldogságot. Máté atya arra kért bennünket, 
gondoljuk át, hol a helyünk, mit keresünk, mit várunk karácsonykor és mi mit adunk? 

Az atya boldog készülődést kívánva zárta a mondandóját, hozzátéve: „Ne 
feledjétek, semmit sem KELL tenni, amit nem szeretnénk! Válasszon mindenki a szíve 
szerint!” 

 
 


