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A majom éve izgalmasnak ígérkezik a patkány számára… – így kezdődött az a 
horoszkóp, amelynek olvasását merészen elkezdtem, azért, hogy meghőkölve abba-
hagyjam. Ha már a patkányoknak is izgalmas! – gondoltam, de aztán észrevettem, 
hogy Patkány, így nagybetűvel, és hogy ez egy tudomány, és hogy nem szabad ilyen 
egyszerű asszociációkkal élnem.
Az év eleje a jóslatoké és a nagy kijózanodásé. Az első 31 napos hónapé, amikor min-
den közüzemi szolgáltató elszámol és elszámoltat, amikor hideg van és nem illik rá 
panaszkodni, amikor félévi bizonyítványt osztanak az iskolákban, vizsgaidőszak tart az 
egyetemen, amikor a decemberi zárások miatt hamarabb kezdjük használni a januári 
fi zetést – és a boltokban is, gyanúsan, minden ár ünnepi emelkedettségben marad –, 
amikor a karácsonyfából már csak a leszedése vár ránk, a nagy evésekből pedig a 
belátó fogyókúra. Néha az jut eszembe a januárról, miért ne tekinthetnénk úgy rá, 
mint a triszkaidekafóbiások a 13-as számra: átnevezik 14-re, ahol csak tehetik. Nincs 13. 
emelet az épületen, nincs 13-as beszállókapu a reptéren. Mi volna, ha december, majd 
vízkereszt után azonmód március jönne? Vagy, másként, ha egy teljes évig tartana a 
december 24–31. közötti egy hét, az a különös ünnepsűrítő hét nap, amelyben minden 
mély készültségben, várakozásban és boldog beteljesülésben zajlik? Január, a Születés 
és Megváltás között a hosszú út kezdete. 
Januárban mindenki jósol az évről. És általában senkinek se lesz igaza. De annyit tán 
illik is tévedni, mint a meteorológiának, elvégre miért volna baj, ha csak később esnének 
le a részvények és hamarabb jönne fel a magyar forint? Három igazságot azonban min-
den jövendőmondó ígérhet 2016-ra. Lássuk, melyeket:
2016. szökőév lesz. Gyerekkoromban azt hittem, a szökőévek rövidebb és gyorsabb lefo-
lyásúak, hiszen szökni nem lehet komótosan. Kiderült, hogy a szökőévek hosszabbak, 
mint a szokásosak, hogy van bennük egy plusz nap, XIII. Gergely pápa ajándéka és örök-
sége. Januárban tehát már most megtervezhetjük, kinek adjuk majd azt az egy napot. 
Hogy miként fogunk vele, bölcsen vagy balgán, de szeretettel gazdálkodni.
2016. az olimpia éve is lesz. A játékoké, amelyekben mi, magyarok mindent, ami elve-
szett, visszanyerni indulunk és mindent, amit megnyerünk, közös dicsőségként fogunk 
fel. Az olimpiát az is nézi, aki nem. A sport, a tiszta remények és a nagy ambíciók 
olvasztótégelye biztosan minket is magába kever idén. Lehet tehát már januárban 
gondolni az edzőtáborba indulókra, akik párás földrészeken készülnek az áldást osztó 
Krisztus-szobor alatt megméretni magukat.
És, harmadszorra, 2016 a mi évünk lesz. Januártól egészen decemberig. Azoké, 
akik élnek és remélnek, akikre emlékeznek, és akiket már várnak. Azoké lesz, akik 
születnek és halnak, tanulnak, dolgoznak, terveznek és elengednek. Mindenkié, aki 
egyszer is leírja – papírra, SMS-be, gondolatban, igen koncentrálva az utolsó szám 
gömbölyűségére –, hogy 2016. Már 2016? – Igen, már. És a január, ez a hideg, nyúlós, 
hosszú kezdet maga a nagy birtokbavétel.  
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