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A keresztény nemzeti gondolat hírnöke

Karácsonyi melléklet

Hatalmas hómező... középen egy fenyő 
magasodik. Fölötte-mögötte szikrázó kék-
ség, alatta- körötte szikrázó fehérség. Ben-
sőséges pillanat: a békesség és a hazatalálás 
pillanata.

Hóförgeteg, tépő- cibáló szelek, viharos 
hidegek után a vidék most valóban „lecsil-
lapult”, „hazatalált”. S ebben az elcsendese-
désben még a fenyő lélegzetét is hallani... a 
puha hókristályok egymásba kapaszkodását, 
simulását is szinte tapintani... a vaskos gyö-
kérindák mélybe ereszkedését, erejét, szí-
vósságát is „látni”... pusztulást és születést, 
Isten és a természet párbeszédét, a teremtést 
is érteni, a természeti törvények létezését is 
megtapasztalni... ebben a külső és belső né-
maságban, a kintről befelé tartó, s a bentről 
kifelé áramló csendben.

A szép szál fenyő magasba kúszó, hótól 
roskadozó ágaival, karcsú törzsével egyedül 
áll, távol a többiektől. Itt, a hómezőn nem 
védi semmi. Bármikor megtépázhatja, kicsa-
varhatja, elpusztíthatja egy nagy szélvihar. 
Egyedül van... Magánya azonban csak lát-
szat. A szemlélő felszínes ítélkezése. Össze-

kapcsolódottsága ugyanis a több kilométer-
re lévő társaival, az Egésszel, nem kérdéses. 
Mint ahogyan az sem, hogy összekapcsoló-
dottsága önmagával, saját életével teljesen 
harmonikus. Ezért olyan sugárzó, büszke, 
titokzatos. A természet és egyéni létezésének 
törvényszerűségei szerint él. Ezért marad 
meg, ezért éli túl...

S azt is tudjuk, a fenyveserdők biztonsága 
sem nyújt mindig, mindenkor megfelelő vé-
dettséget. Ha a gyökerek nem kapaszkodnak 
elég mélyen és erősen, ha nincs összhang a 
fa világa s a külvilág között, hiába a társak 
közelsége, az erdő rengetege...

A Várakozás napjaiban vagyunk... Nem-
rég átéltük az idei hóesés első örömét, hó-
pelyhek táncát az esti lámpák fényeiben, a 
napokig megmaradó vaskos hó vidám ropo-
gását talpunk alatt, díszbe öltözött fákat, ke-
rítéseket csodáltunk, az Ünnep előre vetített 
hangulatát.

E napokban lehetőséget és időt kapunk 
az elcsendesedésre, a szemlélődésre, “a látni 
tudó” énünk, a jelenlét megteremtésére, az 
életünket megtartó gyökerek mint Barátság, 

,,AZ ÉLET ÉLET, VÉDELMEZD!”
Megbocsátás, Szeretet, Melegség, Bizalom tu-
datos átélésére...

A Várakozás napjaiban vagyunk, közel az 
„isteni kisded” megszületéséhez, a Karácsony 
misztériumának megéléséhez, s közel egy 
újabb év fordulójához.

Az Ünnepre hangolódva szeretettel aján-
lom minden kedves Olvasónk figyelmébe Kal-
kuttai Teréz Anya gondolatait. Kegyelemteljes, 
örömteli Karácsonyt kívánok Valamennyiőnk-
nek!

Polányi Éva

Az élet az élet

Az élet esély, ragadd meg!
Az élet szépség, csodáld!
Az élet nagy boldogság, ízleld!
Az élet álom, tedd valósággá!
Az élet kihívás, vállald fel!
Az élet kötelesség, teljesítsd be!
Az élet játék, játszd!
Az élet értékes, vigyázz rá!
Az élet gazdagság, őrizd meg!
Az élet szeretet, örvendj neki!
Az élet rejtély, fedd fel!
Az élet ígéret, teljesítsd!
Az élet himnusz, énekeld!
Az élet küzdelem, fogadd el!
Az élet tragédia, karold fel!
Az élet kaland, legyen hozzá bátorságod!
Az élet boldogság, érdemeld ki!
Az élet élet, védelmezd!

Az önpusztítás fája

Az ágakon: Üresség, Elidegenedés, Ér-
téktelenség, Békétlenség, Bűnözés, Függőség, 
Alkoholizmus, Kábítószer-élvezet. A gyöke-
reknél: Félelem, Bizonytalanság, Sértődöttség, 
Féltékenység, Bizalmatlanság, Rosszindulat, 
Bűnösség, Önsajnálat.

Az önmegvalósítás fája

Az ágakon: Céltudatosság, Egészség, 
Öröm, Önismeret, Elégedettség, Elfogadás, 
Kiteljesedés, Teremtőerő. A gyökereknél: Ir-
galom, Barátság, Megbocsátás, Szeretet, Hála, 
Kedvesség, Melegség, Bizalom.

Áldott karácsonyt, és boldog új 
évet kívánunk kedves olvasóinknak!
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Joseph Mohr
(1792-1848; osztrák)

Halk éjszaka, szent éjszaka
   
 Halk éjszaka, szent éjszaka,
semmi nesz, egymaga
virraszt az áldott, az isteni pár:
fürtös fejű, szép fiúcska, már
álmodjál mennyei álmot, 
álmodjál mennyei álmot.

Halk éjszaka, szent éjszaka, 
tanú pásztorok hada, 
midőn az angyali halleluja
közel s távol visszhangzik tova:
megváltó Krisztusunk eljött,
megváltó Krisztusunk eljött.

Halk éjszaka, szent éjszaka!
Istennek szent Fia,
isteni szád mosolyogja a hírt,
eljő az óránk, mely üdvözít,
Krisztus, mert megszülettél,
Krisztus, mert megszülettél.

(Kiss Zsuzsa fordítása)

Ó, zöld fenyő...
Német karácsonyi ének

Ó, zöld fenyő, ó, zöld fenyő, tűleveled milyen hű!
Zöldellsz, ha tűz a nyári nap, zöldellsz tovább a hó alatt!
Ó, zöld fenyő, ó, zöld fenyő, tűleveled milyen hű !

Ó, zöld fenyő, ó, zöld fenyő, be kedves vagy szívemnek!
Karácsonykor a sudarad körül mennyi öröm fakad!
Ó, zöld fenyő, ó, zöld fenyő, be kedves vagy szívemnek!

(Kiss Zsuzsa fordítása)

Pilinszky János: A várakozás szentsége
Mire is várakozunk advent idején? Jézus születésére, arra hogy 

a teremtett világban maga a teremtő Isten is testet öltsön. Arra vá-
rakozunk, ami réges-rég megtörtént.

Ez a magatartás, ez a várakozás nem új. A felületen az ember 
köznapi életét mindenkor könyörtelenül meghatározza az idő há-
rom- múlt, jelen és jövő - látszatra összebékíthetetlen fázisa. A fe-
lületen igen. De nem a mélyben. Ott, a mélyben mindig is tudta 
az emberiség, hogy tér és idő mechanikus határait képes elmosni 
a minőség, a jóság, a szépség és az igazság ereje. Elég, ha a nagy 
drámákra vagy a nagy zeneművekre gondolunk, melyek titokzatos 
módon attól nagyok, hogy többek közt alkalmat adnak arra is, hogy 
a jövőre emlékezzünk és a múltra várakozzunk.

A minőség ideje időtlen. Amikor Bach passióját hallgatjuk: 
honnét szól ez a zene? A múltból? A jelenből? A jövőből? Egy bizo-
nyos: mérhetetlenül több, mint kegyeletes megemlékezés és sokkal-
ta több, reménykedő utópia. Egyszerre szól mindenfelől.

Az adventi várakozás lényege szerint: várakozás arra, Aki van; 
ahogy a szeretet misztériuma sem egyéb, mint vágyakozás az után, 
aki van, aki a miénk. Persze, erről a várakozásról és erről a vágyó-
dásról csak dadogva tudunk beszélni. Annál is inkább, mivel Is-
ten valóban megtestesült közöttünk, vállalva a lét minden súlyát 
és megosztottságát. És mégis, túl idő és tér vastörvényén, melynek 
- megszületvén Betlehemben- maga a teremtő Isten is készséggel és 
véghetetlen önátadással vetette alá magát. Advent idején mi arra vá-
rakozunk és az után vágyódhatunk: ami  megtörtént, és akit kétezer 
esztendeje jól-rosszul a kezünk között tartunk. Vágyódunk utána és 
várakozunk rá, azzal, hogy Isten beleszületett az időbe, módunkban 
áll kiemelkedni az időből.

Az adventi várakozás hasonlít a megemlékezéshez, de valóban 
mindennél távolabb áll tőle. Valódi várakozás. Pontosan úgy, ahogy 
a szeretet mindennél valóságosabban vágyakozik az után, akit ma-
gához ölel és örök újszülöttként a karjai között tart.

(Új Ember, 1975. december 14.)
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Azokban a gyermeki esztendőkben, amikor a való világot már 
nemcsak megismertem, hanem kezdettem is abban magamnak 
rendet csinálni, azt gondoltam, hogy az esztendő egy öreg ember. 
Halhatatlan öreg ember, akinek van tizenkét fia. S a tizenkét fiú 
közül a legidősebb December.

Hát azóta már sok naptárba bele-
néztem, de a hónapokat most is úgy 
tekintem, mint az esztendő fiait. Ter-
mészetesen a múló idők alatt, s velem 
együtt, megnőttek ezek a fiúk is , sőt 
nem is fiú már December, hanem em-
ber.

Bölcs ember.
Ha van is manapság bölcs ember, 

elegendő nincs. Pedig ilyen háborgó 
világban is, mint a mai, a sok is kevés 
volna ebből. Nem csoda hát, hogy oly 
türelmetlenül és jó reménységgel vár-
tam Decembert az idén. Gondosan 
gyűjtöttem, és gyöngéden melenget-
tem minden hírt, ami az érkezésről 
szólott. De amikor megtudtam, hogy 
nem a hét első napján, hanem csak 
csütörtökön érkezik, akkor egy kicsit 
elgondolkoztam. Nem lehetetlen, így 
tűnődtem magamban, hogy ez az öreg 
és bölcs December is megváltozott az 
idővel. Talán még novemberben tagja 
lett valami társaságnak, melynek az 
emberei csak csütörtökön léphetnek 
porondra. Vagy egészen új rendet 
akar: olyan rendet, melynek a szabá-
lyai szerint, a legaprólékosabb pon-
tossággal, most már csütörtökön fog 
kezdődni a hét, a hónap, minden na-
gyobb esemény s talán a nagyvilágban 
a korszakos fordulat is!

De hát csak olyan volt ez a gondo-
latom, mint a röppenő madár. Jött és elment. Aztán ismét mun-
kában és bizakodásban, vagyis a megszokott mederben múltak a 
napok; majd elkövetkezett a szerda is. Vagyis November utolsó 
napja.

Nagy várakozásban és jó egészségben voltam, amikor reám szál-
lott azon a napon az este. Így aztán könnyűszerrel tudtam gondos-
kodni arról, hogy kellemes meleg legyen a szobában; s más egye-
bet is, ami vendégnek csak jó lehet ilyen téli időben, azt is mind 
előkészítettem. Így vártam Decembert, aki a szelek és csillagok 
menetrendje szerint, éjjel után egy másodperccel meg is érkezett. 
Ahogy megpillantottam őt, bizony úgy tűnt nekem, mintha sápadt 
és törődött lett volna. S talán mogorva is egy kicsit. Hirtelen nem 
is tudtam, de nem is tudhattam, hogy mi az oka megviselt állapo-
tának; valami betegség-e vajon vagy váratlan csalódás, amit a min-
denség útjain szerzett esetleg. No mindegy, gondoltam magamban, 
oly kedvesen köszöntöttem és olyan örömmel, mintha rajta is csu-
pa derűt és bizakodást láttam volna. Leültettem közel a kályhához, 
s ami jó falat és üdítő volt a házamnál, azt mind odahordtam neki. 
Jó néven is vette ezt a figyelmet, mert a vonásai hamarosan és lát-
hatólag enyhülni kezdtek, s a szemében a fény is nemsokára rokon 
lett a csillagok fényével.

- Miképpen szólíthatom? - kérdeztem tőle.
Meglepődve nézett reám December, mintha nem értette volna 

az én nyájas és tiszteletadó kérdésemet; vagy még inkább, mintha 
tudatlanságot gyanított volna szavam mögött.

- December vagyok! - mondta.
- Ó, azt én tudom - feleltem neki -, hiszen nem most találko-

zunk először. Sőt tavaly is, pontosan ebben az órában, volt egy-
máshoz szerencsénk; de mi több, még harmincegy felejthetetlen 
napot is töltöttünk akkor együtt. Azóta ugyan sok minden történt a 
földön, s bizony itt nálunk is, de kedves és huzamos együttlétünket 
nem felejtettem el.

- Én is emlékszem- mondta December. - Sőt tudok egyebet is, 
úgyszólván mindent tudok, mert azóta találkoztam már mind a ti-
zenegy öcsémmel, s azok apróra elbeszéltek nekem mindent. Csak 

éppen egyet nem tudok. Nevezetesen azt, hogy az én megszólítá-
som dolgában miért volt bizonytalanságban az imént?

No, gondoltam magamban, erre nem lesz könnyű a válasz. Mit 
tegyek, hogy szíves házigazdának és példás embernek egyaránt jó 

legyek? Soroljam elő mindazt, aminek 
bokros szele felröppentette számról 
ama tapintatos kérdést? Kérdezzem 
meg, példának okáért, hogy egy esz-
tendő leforgása alatt nem változott-e 
meg, esetleg gyökeresen? Érdeklőd-
jem aziránt, hogy hideg helyett vajon 
nem meleggel foglalkozik-e? Vagy 
kérdezzem meg talán, hogy ők, tizen-
két testvérek, maguk között is, nem 
szólítják-e időszak-társnak egymást? 

Hát nem magyarázkodtam, ha-
nem bízva érett eszében, mely félsza-
vakból is ért, egyszerű módon meg-
kérdeztem:

- Szólíthatom-e úrnak, December 
úrnak?

S jól tettem, hogy kacskaringó 
nélkül szóltam, mert December ne-
vetni kezdett; majd bölcs derűvel 
mondta nekem:

- Hát barátom, se úrnak ne szó-
lítson engem, se más címmel ne tisz-
teljen engem, mert egy esztendőn 
keresztül velem semmi változás nem 
esett. Egyszerűen December vagyok 
most is, mint tavaly s mint a megelő-
ző években is, végis-végig visszafelé, 
amióta csak vagyok. A felfogásom 
nem módosult, s megtartottam a régi 
szokásaimat is. Hideg a természe-
tem, de a becsületből nem engedek, 
s a szívem forrón dobog a karácsonyi 
örömben. Szeretek havazni, s minden 

lehetőt elkövetek, hogy éjjelenként a csillagok ragyogni tudjanak. 
A kedvem fénylik néha, s máskor elborulok, de eme váltogató hul-
lámzás mögött mindig egyforma és változatlan vagyok. S az is ma-
radok örökké. S így van ez rendjén, tessék elhinni. Mert aki igaz ok 
nélkül megváltoztatja magát, az végül a napokkal és az éjszakával, 
az órával és a perccel együtt fog változni. Így jön aztán a rend he-
lyébe a rendetlenség, amikor senki sem tudja, hogy valójában hol 
van az ő helye, és mi legyen a dolga.

- Némi igazság van a dologban - jegyeztem meg.
- Némi?! - folytatta December. - Merőben igaz, mert hiszen az 

értelem mellett erre tanít a tapasztalat is, amiből szereztem már ép-
pen eleget. És a példa, kedves barátom! Az is erre tanít, ama szám-
talan példa, amelyek közül most csak egyet akarok említeni. Még-
pedig azt az egyet, amelyet a mi családunk mutat. Ugyanis, amint 
tetszik tudni, mi tizenketten vagyunk testvérek, de valahányan 
más-más természetűek vagyunk. Ennek folytán mi okosan és meg-
értéssel úgy osztottuk be egymás között a munkát, hogy közülünk 
mindegyik azt végezhesse, amit a természete szerint ezen a földön 
legjobban végezni tud. Január öcsémnek, például, marasztalni kell 
a havat, vagy mindenképpen szerezni a felhőkből, ha nincs. Febru-
árnak meg kell törnie a jeget, és reményt sejtetni a világgal. Aztán 
Március felébreszti a földet, és rábeszéli a napot, hogy a reménység 
ígéretét fényes diadalra vigye. Április megküzd a mulandósággal, 
mint egy szeles és vad kölyök. Május már a győzelmet hirdeti, és 
annak tiszta mámorában a szíveket szerelemre összeszerzi. Utána 
Június harsány kedvében elöl jár, amikor a föld minden lényei éne-
kelnek. Július aztán áldásban borítja az országok földjét, Augusztus 
pedig busásan fizet annak, aki dolgozik. Szeptember iskolába küldi 
a gyermekeket, a fákat pedig és a növényeket bölcs megnyugvásra 
tanítja. Október megcsinálja a szüretet, hogy bánatban és öröm-
ben egyaránt kéznél legyen a bor. November pedig meggyászolja a 
bajba jutott világot, melyet én már csak mesével tudok megtartani; 
de én megtartom őt a hitben, egészen addig a napig, amíg eljön a 
Messiás a földre.

Meghatottan néztem Decemberre.

Tamási Áron: Öreg fiú, December
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- Nagy szerencsének mondható- szóltam megnyugvással-, hogy 

legalább az Esztendő fiai így gondolkoznak.
- Szerencse bizony - hagyta helyben December. - Talán az embe-

riség legnagyobb szerencséje. De a sors őrizze is meg az embereket 
attól, hogy az Esztendő fiai között is felboruljon a rend, és kitörjön 
a testvéri háborúság! Az ég óvja meg a világot attól, hogy például 
Január öcsém, irigységből és hatalomvágyból, Július helyére törjön. 
Mert ez az egyetlen törvényszegés is pusztává tenné a földet!

Eme rettentő villanásra úgy megborzadtam, hogy így kiáltot-
tam fel:

- Még a gondolat is borzasztó, December úr!
- Úr?!
- Ó, bocsánat!- mondtam.
Bölcsen és nagy jósággal meg is bocsátotta bántó elszólásomat 

December, mert mosolyogva folytatta:
- De hát arról szó sincs, hogy Január vagy bármelyik másik 

öcsém változtatna a természetén. Mi nem kelünk fel a természeti 
törvények ellen. Június nem akar jéggel uralkodni, s nekem sem jut 
oly hiú gondolat eszembe, hogy kivirágoztassam a fákat. Egyedül 
arra törekszem, hogy legyen tisztességes hideg. A lehetőség szerint 
befödöm hóval a vetéseket és a vizeket jéggel. Pilinkéztetem a hó-
pelyheket, hogy a szemek s főleg a gyermekek gyönyörködjenek 
bennük. Mert bizony én sokat gyönyörködöm a gyermekekben, 
miközben ott is csúszkálni vágyakoznak, ahol nem lehet, s mi-
közben játszanak az én csillogó havammal, és bolondos jókedvvel 
keringenek a jégen. Ha csak tudom, a férfiaknak is megízesítem a 
munkájukat, mit a jó meleg szobákban és a hivatalokban végeznek. 
A lányoknak mulatságot szerzek, a fiúk tudományát gyarapítom. A 
kedves öregeknek meggyújtom a tüzet, hogy annak a melegénél a 
hosszú életben reménykedjenek, és a lángjánál az elmúlt szép idők-
re emlékezzenek. A szép asszonyokra felsegítem a puha bundát, és 
megcsípem a fülük cimpáját.

- Meg-e?- kérdeztem mosolyogva.
Erre csak bölcsen kacsintott December, s változás nélkül foly-

tatta:
- Szóval hát mindenkinek kiosztom a hideg igazságait, és külö-

nösen megdidergetem azt, aki békétlen dologban járja az utakat.. 
A városokban felvirágoztatom a színházakat; s a falvakban is az 
éneket és a táncot, adván azonban elegendő pihenést is a föld mun-
kásainak. A fákat fehérbe gyöngyözöm, a madaraknak búvóhelye-
ket ajánlok; a medve álmait 
mézzel békenem, és a nyári 
bűnök miatt éheztetem a 
farkasokat. Néha ropogósra 
készítem a havat, s máskor 
megpuhítom, hogy ne unja 
magát. S amit legjobban 
szeretek, mesét mondok az 
embereknek, de azok között 
is legfőképpen a gyermekek-
nek és a szegényeknek.

Hát bizony, gondoltam 
magamban, ezek szerint van 
dolga elég ennek a szegény 
öreg Decembernek! Pedig a 
disznóölést nem is mondta; 
sem az ártatlan csemete-
fenyőkről nem emlékezett 
meg, akiket levágnak ka-
rácsony előtt. De hát nem 
akartam ezekről szólani, 
hogy a gondjait ne szapo-
rítsam még én is. Inkább a 
mese dolgában tettem fel egy 
kérdést, szólván:

- Meghat engemet, hogy 
legalább mesét mondani 
szeret.

- Hát igen- tűnődött el December. - Legjobban szeretek mesét 
mondani, mert abban az igazság mindig él.

Valahogy úgy mondta ezt, mintha már ő is belenyugodott vol-
na abba, hogy az igazság valóban csak a mesében élhet. Szép dolog 
ugyan a bölcsesség, gondoltam magamban, de azért annak is határt 
kell szabni! S ez már, ez a hiedelem, a határon túl van! Mert nem 
lehetséges, hogy az igazság hontalan legyen, s csak egyedül a mesé-
ben találjon menedéket!

- Csak a mesében lenne igazság?!- kérdeztem.
- Ott biztosan- felelte December.
- Hát akkor - folytattam békétlenül - mi csak haszontalanko-

dunk, amikor küszködünk az igazságért?! Nem volna-e akkor jobb, 
ha mi magunk is mesébe bújnánk, ahol legalább együtt lehetnénk 
az óhajtott igazsággal?!

Erre jóságosan nézett rám December, és azt mondta nekem:
- Kedves barátom, vannak emberek, akiknek olyan az élete, 

mint a mese. Kevesen vannak ugyan ilyenek, de az örök igazság 
könyörületes az emberi nemhez.

S ahogy ezt kimondta, mindjárt készülődni is kezdett.
- Hát most elmegyek - mondta-, mert sok a dolgom. Havazni 

kell, s a Szent Borbála ágyúját szorgosan megpucolni; aztán elké-
szíteni az utat a Mikulás barátom számára, és részt venni a Szűz 
örömében, a fogantatás boldog napján. S így tovább, napról napra, 
egyik gondról a másikra.

- Mindenki hálás lesz!- mondtam tiszta szívvel.
Erre December elnevette magát, majd szomorú mosollyal le-

gyintett, mondván:
- Különösen Szilveszter!
Nagyon látszott az arcán és hát a hangjából is érezni lehetett, 

hogy bizony nincs valami jó véleménnyel Szilveszter felől.
- Nem hinném - mondtam neki-, hogy Decemberségedet Szil-

veszter ne szeretné.
- Szeret, de eltemet!- felelt December.
Egyebet én sem tudtam erre mondani, csak azt, hát ilyen az 

élet. S nem tudott December sem ennek ellene mondani semmit, 
hanem csak bölcsen bólogatott. Aztán elment az Esztendő öreg fia, 
hogy szorgosan téli munkához lásson.

Mindenekelőtt rengeteg hópelyhet kellett csinálnia, mert No-
vember a készletből már elég sokat elfogyasztott.


