
Ünneprontás 
 
 
 

   Ragyogó őszünk októberi napjait koptattuk, amikor először találkoztam a 
csokimikulásokkal. Katonás rendben sorakoztak az édességosztályok polcain. Igazán 
dicséretes, hogy a kereskedelem időben felkészül a decemberi ünnepre, most 
mégsem erről akarok szólni. Az apró és maxi méretű csokimikulások láttán eszembe 
jutottak régi emlékeim. Amikor ez idő tájt naprakész információim voltak arról, hogy 
ki hány darab piros papírú szaloncukrot és mekkora csokimikulást vitt az óvodába. 
Friss híradással gyermekem szolgált. Hangjában némi sóvárgást éreztem ilyenkor. 
 

   Mi, jámbor szülők tartottuk magunkat az óvodai házirendhez. Ennek egyik okosan 
szigorú rendelkezése úgy szólt, hogy édességet és játékot ne vigyenek a gyerekek az 
óvodába. Ezt, sajnos a szülők szegték meg elsőül. Mert az még bocsánatos bűn, ha 
egy-egy kedvenc kisautó, maci vagy baba zsebben csempészve bekerül az óvodába 
otthonról. (Sokszor a szülő nem is tud róla.) De nem képzelhető el ugyanez 
édességek esetében. Azokhoz csak szülői közvetítéssel juthat a gyermek. 
 

   Biztosan nem akad egyetlen olyan oktalan apa vagy anya sem, aki a gyermeke 
nagyon várt születésnapját megelőző napokban, hetekben rendszeresen különféle 
tortákat vásárolna édesszájú csemetéjének. Az valahogy természetes, hogy a 
„gyertyás torta” születésnapra dukál. Miért van akkor másképpen a szaloncukrokkal 
és csokimikulásokkal stb.? Ezek ugyanolyan egyedi jelentést hordozó szimbólumok, 
mint az elmaradhatatlan születésnapi torta. Az a szülő, aki rosszul értelmezett 
modernségből vagy kényelemszeretetből enged gyermeke hisztijének: hogy fia-lánya 
kikövetelje és az ünnep előtt megegye mindazt, amit a család titokteljes ünnepére 
kellene tartogatni, hibát követ el. 
 

   Nem nagy ügy! – gondolhatja valaki. Ma még legalábbis nem. Csakhogy itt a 
könnyek között kiharcolt édességeknél többről, másról van szó. Megfakulnak így az 
ünnepek. Kevesebb lesz bennük az az érzelmi és hangulati töltés, ami a közönséges 
hétköznapok fölé emeli őket. Ha kimarad gyermekeink életéből az egészséges lelki 
fejlődésükhöz nélkülözhetetlen „mesekorszak”; az ünnepvárás sok-sok izgalma a 
maga családilag megteremtett kellékeivel; és elmarad a boldog beteljesülés, akkor 
felnőttként már képtelenek lesznek mindezt átélni, átérezni, gyermekeiknek 
továbbadni. Ha csupán pénzköltési akcióvá alacsonyodnak le ünnepeink, amit a 
kereskedelem manipulál, akkor mi végre az egész?  
 

   Karácsony előtt gyakran eszembe jut az a négyéves forma kis diktátor, aki sírva, 
ordítva, rúgkapálva bírta rá anyját, hogy neki villogó, kattogó géppisztolyt (!) vegyen 
most, de azonnal a karácsonyi játékvásáron. Megkapta. Én akkor ott nem az ideges, 
elvörösödő, ostobán viselkedő anyát sajnáltam, akit annyi ember előtt szégyenbe 
hozott neveletlen kölyke – hanem a gyereket. 
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