
Üd vöz let az Ol va só nak!

So se ta lál koz tam a Mi ku lás sal. A Tél apó val, persze, több ször is, 1982 után min den
év ben (a kis vá ros ha tár õr szá za dá nak va la me lyik to vább szol gá ló ka to ná ja en ge del -
me sen ma gá ra öl töt te a pi ros egyen ru hát, és lá to gat ta az óvo dá kat, is ko lá kat, ha jött
a de cem ber) – de a Mi ku lás sal nem.

Kü lön ben ez a ha tá ro zott „nem” csak azért jut eszem be, mert úgy ala kult, hogy
né hány éve egy nyá ri uta zá son meg lá to gat tuk Santa Claus Village-et, a Mi ku lás lak -
hely ét. A fa lu mes  szi észa kon fek szik, a Kemi joki burványló, fe ke te vi zén túl, a lapp
fõ vá ros tól, Rovaniemitõl is észa kabb ra. Hogy ho gyan ke rül Lapp föld re Santa Claus
ne vû te le pü lés, azt most nem ele mez ném, meg nem is fon tos, az vi szont tu ti, hogy
észa ki szé les ség 66 fok, 22 perc – ezen a me ri di á non fek szik a Mi ku lás ott ho na. Ami
ép pen az észa ki sark kör. Santa Claus fõ te rén a gyen géb bek (meg a fotózkodni sze -
re tõk) ked vé ért fel is van fest ve az asz falt ra a vo nal, át le het lép ni az arctic circle-t,
egyik lá bad dé len, a má sik észa kon. Van ott sok ba zár, csin gi lin gi já té kok,
hókucsmás he gyek ké pei a ki ra kat ok ban (Lapp föld olyan sík la pály, mint a Dél-Ti -
szán túl Me zõ he gyes és Battonya kö zött – csak száz ezer szer na gyobb), a Mi ku lás
Pos ta hi va ta lá ból ka rá cso nyi üd vöz lõ la po kat le het kül de ni a vi lág min den tá já ra (ha
nyá ron adod fel, ak kor is de cem ber ben fog ják kéz be sí te ni), és tényleg bármi
hozzáférhetõ, ami ért pénzt le het kér ni a tu ris ták tól. Saj nál koz tam is, sze gény Mi ku -
lás, nincs sze ren csé je, hogy pont egy za jos vi dám park ban la kik, amit nyá ron rá adá -
sul el lep nek a sarkköri szú nyogok – ezek a csí põs kis dö gök mil li árd nyi an raj za nak
elõ a kör nyék be li mo csa rak ból.

A fa lu leg fõbb ne ve ze tes sé ge a Santa Claus’s Office, va gyis a Mi ku lás hi va tal. 
Itt gyûj tik ös  sze az öreg se gí tõi a kí ván sá go kat, irá nyít ják az ajándék-logisztikát, fel -
ügye lik a szar va sok élel me zé sét, fé nye sí tik a vir gá cso kat, szó val ez a headquarter.
Az egész hó be le vanc kel lõs kö ze pé ben pe dig ott ül ma ga Mi ku lás. Té len-nyá ron ott
ül. Oda le het men ni hoz zá (jó nagy sor), be szél ni ve le pár szót az élet nagy (és ke -
vés bé nagy) dol ga i ról.

És ott vol tam, és ki vár tam a sort, és mi re oda ér tem – Mi -
ku lás el tûnt. Konk ré tan. Volt, nincs. Ép pen pró bál tam vol na a
ta nács ta lan sá go mat ar ti ku lál ni, ami kor az egyik hi va tal se géd
meg nyug tat ta a vá ra ko zó kat, hogy kis tü re lem, mind járt visz  -
sza jön. „Joulupukki went to the toilette.” Ezt mond ta a csi nov -
nyik. Hogy a Mi ku lás el ment pi sil ni. A Mi ku lás. Pi sil ni.

És ak kor már tud tam. Hogy ez az egész itt: egy ro-hadt-
nagy-át-ve-rés!

Az tán vis  sza jött. Alig lepezett megvetéssel néz tem rá. És
csak a baj szom alatt, ma gya rul dör mög tem ne ki, hogy: „Te
nem is vagy Mi ku lás. Te nem vagy más, sem mi más, csak
egy egy sze rû... Joulupukki.”
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