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Mikor meggyújtjátok a karácsonyfát...

Mikor meggyűjtiátok a karácsonyfát, szeretném elmondani annak a kínai em
bemek esetét, aki tavalyelőtt ilyenkor érkezett meg a nagy európai világvárosba.

Derült, napsugaras, hideg korai délután volt... A hatalmas gépmadár még
kettőt körözött a repülőtér fölött, aztán nyugodt biztonsággal suhant le a
földre... A motor elállt és kilépett a gép egyetlen utasa, egy kínai férfiú, aki
az óriási birodalomnak messzi, eldugott kis falucskájából most került először
hosszabb tartózkodásra Európa földjére. Pár perc múlva már ahotelszobában
öltözködött, rendezkedett:.., majd kilépett a szálloda portáján, s megállott a
nyüzsgő viIágvárosi élet lármás zajában...

Karácsonyelőnapjának délutánja volt...
Az utcákon óriási sürgés-forgás, minden embernél kisebb-nagyobb csoma

gok, mindenki siet. Vajon mi van itt készülőben?... ötlik fel az idegen fejében.
Megkérdem a sarki rendőrt, mi készül itt? - A rendőr nagyot néz: Talán
uraságod Kínából jött, hogy nem tudja, hogy ma van karácsonyestéje?

- Karácsony? Mi az a karácsony?
A rendőr most még nagyobbat csodálkozik: - No de ilyet! Hát a gyer

mekek ünnepe, az ajándékozás ünnepe!
- De hát mégis miért éppen ezen a napon van ilyen nagy öröm? Mit jelent

maguknak a karácsony?
A rendőr most már bosszúsan felel: - Tessék csak mástól megkérdezni!

Uraságod miatt már úgyis sokáig fenntartottam a forgaimat... ezzel kitárja
fehér kesztyűs kezét, s megnyitja az átkelést.

A mi emberünk azonban csak annál kívánesibbá lesz: Most már csak azért
is meg kell tudnom, mi az a karácsony!

Elegáns autók állnak egy kórház előtt, selyembe, prémbe öltözött hölgyek
sietnek be az ajtón, szolgák nagy csomagokat cipelnek utánuk. Velük együtt
a kínai is bemegy. Az egyik kórteremben díszes fa, sok-sok ajándék, tömér
dek beteg... mindenki vár, nézeget és izgul. Most beszélni kezd egy úr a
gyújtők nevében; beszél szeretetről, humanizmusról, amely nem ismer kor
látokat, emberi szolidaritásról... néhányan szavalnak ... a beszéd után ... aztán
mindenki megkapja ajándékát, és boldogan szétoszlanak.

A kínai pedig csalódva megy ki; még mindig nem tudja, mi az a karácsony.
Közben egészen besötétedett... Az utcán egyre fogy a nép, de egyre na

gyobb lesz a tömeg a kávéházakban. Az egyik nagy tükörablakon óriási be
túkből ez a felírás: "Ma kápráztató karácsonyest! Siessen helyét elfoglalni!"
No, végre jó helyen vagyok! - gondolja a kínai. Itt már csak meg fogom
tudni hitelesen, mi az a karácsony!

Belép a pompás melegre fűtött kávéházba. Minden asztal elfoglalva. Kis
piros villanylámpák a terített asztalokon; mélyen dekoltált hölgyek, ünnepi
ruhás urak... borok ... pezsgők... szivarfüst... zene. A nyüzsgő hangáradatból
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csak néhány szó érthető: részvény. .. autó ... színház... üzlet... dívat.; parfüm.
Szegény kínai csak áll egy ideig, aztán kimegy: még mindig nem tudja, mit
jelent a karácsony...

Érzem, itt valaki szeretne közbeszólni: "Hát persze, nem ide kellett volna
mennie a kínainak, ment volna el egy keresztény családhoz!"

Bizony, nem merném akármelyik családhoz elvezetni. Mert ott is könnyen
rosszul járna! Hogy valami nagy ünnep készül, azt ugyan látja az óriási sür
gés-forgásból. Még csak délelőtt van, de a konyhán már nincs nyugalom.
Készül a sok sütemény és estére a jó vacsora... jaj, oda ne égjen az a rántott
harcsaszelett... A gyermekek meg alig várják, esteledik-e már... Izgatottan ül
az egyik szobában az egész család: nagyszülők, szülök, unokák... végre be
sötétedett... ezüstös kis csengő szólal meg s a gyermekek, mintha ágyúból
lőtték volna ki őket, rohannak az elzárt szoba felé, melynek most föltárul az
ajtaja, s előttük áll a csillagot szóró, színes gyertyákkal égő, aranyos-ezüstös
karácsonyfa.

Egy pillanatig szótlanul, megilletődéssel nézik. .. aztán nekiesnek a sok
ajándéknak, ami szabadon áll a fa alatt! Mindenki kap valamit. A szülők is.
A nagyszülők is. Nézegetik, örvendenek... Most beszól a háziasszony: Tessék
vacsorázni jönni! És mi minden van az asztalon! Diós-mákos patkó, cukorka,
datolya, olasz szölö... Vacsora vége felé már a zongoránál ül valaki. Az első

darab: "Mennyből az angyal"... El is éneklik a gyermekek az első versszakot.
A szülök csak dúdolnak hozzá, mert a szöveget nem tudják. A második stró
fát már a gyermekek sem tudják, hát inkább mást kezdenek zongorázni, amit
mindenki tud: ,,32-es baka vagyok én..." Ezt már mindegyik tudja. És így
megy éjfélig. Akkor boldog ünnepeket kívánnak egymásnak slefekszenek.

Es a szegény kínai még mindig nem tudja, mi is az a karácsony.
Ma ugyan már tudja, hiszen két éve, hogy tanulmányozza a keresz

ténységet. S mikor a napokban találkoztam vele, két hete már keresztény is
volt. Szavából csak úgy ömlött az első keresztények meggyőződésénektüze.

- Látja, kérem - szólt hozzám -, mióta itt járok-kelek a nagy európai
városokban, és elolvastam sok gyönyörű alapvető könyvet a keresz
ténységről s nemrég magam is azzá lettem, azóta egy megoldhatatlan rejtély
áll előttem.

- Hát hogy? - kérdem, van kifogása a kereszténységgel szemben?
- Sőt! Annyi nagyszerű gondolatot találtam benne, oly értékes kincseket,

hogy nem értem, hogy Onök 2000 év óta csak ilyen keveset tudtak a keresz
ténységből megvalósítani!

- Pardon! - szóltam közbe. - A krisztusi élet elsősorban is az egyén
benső lelki alakítása, mindenkinek benső, egyéni ügye, amivel nem áll ki
hivalkodni a piacra. Senki sem láthatja, hogy a lelkek milliói mint nemesül
nek és finomodnak ma is a krisztusi tanításokon.

- Úgy gondolom, ebben nincs egész igaza - válaszolta a kínai. - Ne
vegye zokon, ha meg merem állapítani, hogy itt Európában kevés a keresz
ténység még az egyénekben is. Mert, ha valóban keresztény életet élnek az
egyének egyénenként, akkor ennek ki is kellene verődnie a társasági élet, a
tudományos, művésziés állami élet minden megnyilvánulásain is. Márpedig
az a két év, mit az európai metropolisokban eltöltöttem, éppen az ellenkező

jéről győzött meg.
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És itt az én kínai barátom felsorolt néhány adatot. Én közbe-közbe egy-egy
ellenvetéssel próbáltam gyöngíteni adatainak súlyát, de mit tagadjam - ben
sőmben el kellett ismerni: Igaza van! Sajnos, teljesen igaza van!

- Hát itt van először is Krisztus gyönyörű tanítása az emberszeretetről.

amit szóval maguk 2000 éve vallanak is, hogy mindnyájan egy mennyei
Atyának vagyunk a gyermekei, hogy mindnyájan testvérek vagyunk... és
mondja, mit csináltak maguk 1914-18 közt ebből a testvériségből?

- Kérem, az egyes országok háborús felelőssége... próbáltam közbevágni,
de nem engedett szóhoz jutni.

- Nem, nem egyes országokról van most szó! Az emberi vér kiontásáért
mindenki egyénileg is felelős oly mértékben, amily mértékben nem tartja
meg a kereszténység nagyszerű tanait. Minél keresztényibb lenne a tömegek
élete, annál ritkább lenne köztük a háború. De most megint csak fegyverzö
rejtől hangos egész Európa. Minden vállalat, gyár, részvénytársaság küszkö
dik, részvényeik árfolyama lezuhant/ csak a fegyvergyáraké emelkedik: néz
ze csak meg az angol Vickers, a francia Schneider-Creusot és a cseh Skoda
Werke részvényeinek börzei árait! Nem hallott semmit a francia erődgyűrűk

lázas építéséről? Nem hallotta, hogy Franciaország 1930-ban több mint egy
milliárd pengővel költ többet a hadseregére, mint költött 1913-ban? És ilyen
fegyverzörej közt akarnák Onök meghallani a békéről éneklő betlehemi an
gyalok hangját? A karácsonyi angyalok ezt énekelték: "Dicsőség az Istennek
és békesség a földön a jóakaratú embereknek!" Amiből az következik, hogy
az a nemzedék, amely nem adja meg Istennek a dicsőséget, nem nyeri el
Istentől a békét sem.

- Hát ez már valóban így van - voltam kénytelen igazat adni a kínainak.
- Pedig már láthatnák - folytatta -/ mire tudnak menni komoly keresz-

ténység nélkül! Van maguknak nagyszerű technikájuk, vannak gyáraik, gé
peik, vonat- és telefonhálózatuk, de nincs nyugodt, emberies életük. Maguk ma
nem félnek semmitől, villámtól, esőtől, tengeri orkántól, semmitől- csak az
embertől. Nem is a műveletlen, félvadaktól, hanem a civilizált, keresztény
embertől. Nem döbbenetes megállapítás-e az, hogy az embemek ma nyugta
van a tigristől és oroszlántól, ma már csak az embertől nincs nyugta az em
bemek. Mondja, kereszténység ez!?

- Ugye, most milyen rettenetes gazdasági ínség szakadt a világra! Min
denki keresi az okát. Azt hiszem, nem járok messze a valóságtól, ha azt
mondom, hogy a világháború szörnyű tékozlásának van most anagyböjtje.
Éppen a napokban olvastam, hogy a világháború kiadásai kereken 3200 mil
liárd pengőre rúgnak. Ez olyan szédületes összeg, amit az emberi ész hirtelen
átlátni nem is képes. Kissé szernléltetőbben kifejezve, ha Krisztus szüle
tésének pillanatában valaki 1000 pengöt tett volna félre, és attól kezdve min
den egyes percben ugyanannyit (értse meg: minden egyes percben újabb 1000
pengőt), a mai napon a világháború költségeinek még csak egyharmada vol
na együtt, és csak Kr.u. 6000-ben jönne össze a 3200 milliárd! Hát ennyi
elpusztított értéket csak meg kell sínylenie az egész emberiségnek! És látja,
ha az emberek valóban keresztények volnának, nem volna többé háború.
Mert ~. kereszténység szeretet. igazságosság, megbocsátás és béke.

- Onök szédületes kincseit haImozták fel évezredek alatt az emberi civi
lizációnak/ kápráztató épületeit emelték a tudás és művészetnek! - de látják,
hogy ezek magukban mégsem elegendők, mert mindezek kellős közepén is
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éjszakai sötétségben kell tapogatózniok. Mint nagyszerű ívlámpa emelkedik
gépük fölött a civilizáció épülete, mégis sötétben vakoskodnak, mert a lámpa
nincs bekapcsolva áramforrásba. Az egyetlen áramforrás, mely a sötétből ki
vezető utat megmutatná, a betlehemi csillag fénye.

- Volt-e valaha annyi iskola, mint ma? Annyi könyvtár? Annyi művelő
dési eszköz? Soha! És mégis: volt-e valaha annyi gonosztevő,mint ma? Volt-e
a világon nagyobb erkölcsi süllyedés, mint ma? A tudás, könyv, műveltség

még nem minden! Nem a legelső! Nem az az angyal bukott-e legmélyebbre
- Lucifer --, aki legtöbbet tudott? És nem olvassuk-e lépten-nyomon, hogy
a legtöbbet tudó, legügyesebb, legravaszabb emberekből lesznek a legna
gyobb gonosztevők?Hiszen tudnak maguk - mit? Felhőkarcolókat építeni.
Tudnak - mit? Bányát kitermelni... lumpolni... zülleni... De nem tudnak:
becsületesnek lenni, kitartani, boldognak lenni, emberhez méltóan élni.

- Pedig, kérem - folytatta lelkesen -, ha meg akarnak menekülni a
pusztulástól, csak egy gondolat menti meg önöket: A lélek több, mint a test!
Az erkölcs több, mint a tudás! A templom több, mint a gyár! Az imádkozó
ember több, mint a dáridózó...

A kínai itt rövid szünetet tartott, majd új témára tért át.
- Csak így tudtam megérteni sok furcsaságot is maguknál, meg Ameri

kában, mert ott is jártam időközben. Mikor először olvastam róluk a lapok
ban, előbb a fejemet csóváltam és mosolyogtam, de most, ha kissé elgondol
kozom rajtuk, nyomukon igen érdekes vonásra jövök rá az önök arcán.

- Ki hinné el például, hogya mulatók, kabarék, orfeumok nyüzsgő vilá
gában - külön szervezni kell önöknél a mosolyt, a jókedvet, a vidámságot?
Onök rengeteget mulatnak, és mégis mily kevés az örömük! S magukra akar
ják erőltetni. A New York-i földalatti villamos bejárójánál a pénztárnál ezt
olvastam kiírva: "Keep smiling!"... "Maradj mosolygós!" No igen, ha ezt így,
parancsszóra erőltetni lehetne! A New York-i telefonos kisasszonyoknak ki
van adva, hogy a .mosolygós hang"-ban gyakorolják magukat. A berlini
nagy áruházak kiszolgáló hölgyeinek szintén trenírozniok kell magukat "a
finom mosolygás"-ban. És nézze csak meg a hirdetőoszlopokat: különféle
fogpaszta- és parfümplakátokon mennyire erőltetik a széles mosolyt a
reklámfejek!

Pedig a mosolyt nem lehet erőltetni, mert grimasz lesz belőle. A mosolya
harmonikus, nyugodt, boldog lélek természetes kivirágzása. És hiába adják
ki a mosolyparancsot annak az embernek, akinek lelke mélyén az Istentől

elfordulás nyugtalankodik.
- Igen, hiányzik a mai emberből a mosoly - mert hiányzik az eleven

összeköttetés a szent Istennel. Nem Krisztus a fontos, nem vallási ellágyu1ás,
nem túlvilági ábrándozás, hanem: villany, gép, szén, vonat, autó, technika...

- Ezt hallom egész Európában. Csak vigyázzanak, vigyázzanak! Igen:
fontosak ezek is, de - higgyék el- Krisztus nélkül kialszik minden villany
fény, megáll minden gép, a föld mélyén marad minden szén, rozsda mar szét
minden gyárat! Hogyan? Ugy, hogy Krisztus nélkül egymást felfaló vadál
lattá válik az ember.

- Az európai embernek ma csak egy istene van, egy bálványa: a munka.
Pedig gondoljanak a bábeli torony építésére. Mennyit dolgoztak azon az em
berek! Mily verítékes munkával építették a tornyot. De a végén összezava
rodtak a vezetők s ezzel minden félbemaradt: nem tudták egymást megérte-
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ni. Pedig dolgoztak sokat, akartak volna is továbbépíteni, de kiesett kezükből
a minden munkát összetartó szervező erő.

- Nem úgy dolgoznak-e önök is? Nem hull-e a veríték a mai ember ar
cáról, mint talán még soha az előbbi korokban? De megint csak bábeli torony
épül, mert hiányzik a minden egyéni kezdést összetartó szervezőerő. Az em
berek közt nagy a temperamentumkülönbség, az érdekkülönbség, az idegek
feszültségének különbsége, mindebből fájdalom, súrlódás, szitkozódó harag
és gyilkos háború robban ki, ha nincs, aki feloldja az emberek közt azt a
feszültséget. Enélkül mit ér minden emberi munka, minden gyár, minden
technika? Lesznek nagyszerű gyáraik, de azok tankot, gránátot, srapnellt,
bombavetőt fognak gyártani. Lesznek kiépített utaik, vasúti hálózataik, ame
lyek arra lesznek jók, hogy az ellenséges seregek minél hamarabb szembe
találkozhassanak. Lesz társadalmuk, ahol egyik ember a másikat eltűrni nem
tudja, ahol senkinek semmit megbocsátani nem tudnak.

- És - ne csodálkozzék rajtam - mikor mindez kétévi komoly el
mélkedés, olvasás és kutatás után világossá vált előttem, akkor kértem felvé
telemet a Krisztus vallásába. De nem akarnám csak a statisztikát szaporítani:
nem akarok eggyel több lenni azok közt, akik karácsony estéjén csomagokkal
szaladgálnak, nagyot vacsoráznak s boldog ünnepeket kívánnak, de nem
tudják okát adni az ő nagy örömüknek, s nem tudják életükben bemutatni a
kereszténység áldott erőit. Ne nehezteljen rám, ha kimondom, hogy igen sok
keresztény ember élete rossz reklámja a krisztusi vallásnak.

- Az egyik német város könyvkirakatában szemembe ötlött egy könyv
címe: "Die Agonie des Christentums", "A kereszténység haldoklása". Ma
már látom, hogy az egész cím egy nagy hazugság, és épp az ellenkezője igaz.
Európában nem a kereszténység haldoklik és nem az mondott csődöt, hanem
haldoklik és csődöt mondott a kereszténység külső színezetét még viselő, de
lelke mélyén megint pogány Európa.

A beszélgetést itt abbahagyom az én képzelt kínai barátommal; csak ennyit
akartam elmondani, mielőtt meggyújtjátok a karácsonyfát. Csak annyit, hogy
Krisztus születésének méltó ünneplése nemcsak karácsonyfagyújtás, nem
ajándékozás, nem ünnepi vacsora, nem sütés-főzés, hanem méltó ünneplése
a szent elhatározás: Krisztusnak helyet készítünk a mi lelkünkben is, hogy
életünk mindenben hozzá méltó legyen. Mert ha Krisztus bennünk meg nem
születik, ha a mai egyén és társadalom életét, a mai magán- és nyilvános
életet nem járta át Krisztus tanítása, akkor semmit sem ér nekünk az, hogy
Krisztus 2000 évvel ezelőtt, azon az első szent éjszakán megszületett.

Ha Krisztus százszor is megszületett Betlehemben, de nem bennünk -
írja egy régi német költő -, mit ér az nekünk: úgyis elvesztünk!

"Ist Christus hundertmal in Betlehem geboren 
Und nicht in dir, du bist ewiglich verloren."
így, Testvérek! Most halkan álljatok föl... gyújtsátok meg a karácsonyfát,

és meleg szívvel imádkozzátok el: Krisztus Jézus született, örvendezzünk! De
szülessék meg bennünk is, a mi lelkünkben is!

Jöjj, Uram, mert nélküled nem bírjuk! Nézd, milyen Betlehem a lelkünk! Jöjj...
Uram... Jézus! ...
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