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MILBIK JÓZSEF  
 

Fenyőforgácsok 
 

Legkedvesebb téli teendőm végzem a zimankós erkélyen: 
fenyőtörzset faragok tartóba, hadd lehessen karácsonyfa. Sütő 
András gondolatát mormolom hozzá: „… a forgácsnak a szál-
fáról is kell beszélnie, amiről lepattant!”. 

Kezünk ölbe téve csenddel, énekkel vártuk a Mikulást. Óvó 
néni szólt: „Nézzétek, nagy pelyhekben hull a hó, mindjárt ér-
kezik Télapó.” (sic!) Természetesen, jött, kedves műsorral kö-
szöntöttük, cserébe összesünk kapott csomagot, a gyakran sa-
rokba állított Kovács Pisti is… Ezért kisded-eszem így guban-
colt: a Jóistenke a Mikulás, aki még a rossz gyereket (embert) 
is szereti… 

Pár nap múltán be’ örvendetes a csecsebecsén díszített fa: 
színes gömbök, ezüst- s aranyszálak, lobogó gyertyák, finom 
szaloncukor. Alatta mennyi (gondolatolvasó angyal hozta!) 
ajándék, mikre rég vágytam vagy szükség volt. Persze, az ovis 
buksim Jézuskával azonosította, a karácsonyfa Vízkeresztig a 
helyén maradt, hódolva gyönyörködtük, viszont több meglepi 
este nincs. Épp ez által rögzült: Jézuska állandóan velünk van, 
őrzi éjünk-napunk, ám tévedés: Ő nem folyton hízelgő cukros 
bácsi… 

Szép ruhába öltöztünk, frissen mosott hajunk illatos, c i-
pőnk csillog, szemünk-szívünk ragyog – patinája volt az ün-
nepköszöntő útra kelésnek a ritkán látott rokonainkhoz. Pedig 
süppedős plüsshuzat híján vékony, sárgára-barnára festett lé-
cekből mívesen összerótt, kemény fapadokon ültünk, bár leg-
feljebb térdünket nyomta, ha cipőtlen lábunk magunk alá 
gyűrve felkuporodtunk ujjunk hegyével az ablakra csapódott, 
dús párába rajzolni s bámészkodáshoz homlokunkat oldalvást 
a hideg üveghez tapasztani. Az újjászülető, karácsonyi nap-
tündöklés vakítását szemünk alig állta, hunyorogva néztük: de-
rékig érő hó, csupasz lombú, éles-kontúrosan barna törzsű fák, 
fenyvesek szélén szökellésben megtorpant, néma őzek – moz-
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dulatlan titokká dermedt a világ. Kicsiny mozdonyunk dohog-
va-szuszogva gyenge hajlatok alján fújtatott, sűrű csendet szi-
lánkos cserepekre tördelő, hóka füttyöt süvítve a valótlanul 
türkiz égre. Szaporán kattogtak a küllős kerekek, nagy gomo-
lyokban tódult a kocsikhoz verődő füst, sziszegett, tükrösen 
fénylett az illékony gőz, a vonatkeltette szél hóvihart kavart ta-
lálkozásra robogtunkban… 

Milyen boldogok voltak (voltunk), amikor reggel kacajos 
futtunkban csizmánk a hamuval hintett fehér udvarukon dobo-
gott, majd kesztyűs kezünktől végre lenyomódott a cirádás 
rézkilincs. Soká értettem meg titkuk: ritka jöttünkben, gyer-
meki felhőtlen örömünkben könnyes szemük a nekik bennünk-
velünk érkező Jézuskát várta-látta, sose hiába. Fájuk horgolt 
terítős asztalkán álldogált, kicsi volt, szegényesen szolid, pár, 
tompán csillogó relikvia-dísszel, olcsó, sztaniolpapíros szalon-
cukorral itt-ott szórt, mégis akármitől fényesebben mennyi bé-
két, patetikus katarzist ragyogott. A mai fogalmak szerinti, 
már-már teátrális külsőségek kísérte ajándékosztás elmaradt. 
Nem hiányzott az efféle szükségtelen-méltatlan, zajos-puccos 
pótcselekvés, a szeretet csendben tette dolgát, amikor önfeled-
ten mosolyogva, szívvel-lélekkel énekeltük: Mennyből az an-
gyal… Délelőtt csilingelő lovas szán repített a napsütötte, ha-
vas utcán szentmisére. Isten jégcsapos-deres, apró hajléka ak-
kor még csordultig telt. Sokan ajtón kívül, a hóban topogtak , 
ám odaértek, mert akartak. Az ő szájukból is vastagon tódult a 
pára, ha ájtatosan énekeltek: Pásztorok, pásztorok… Aztán hű 
be’ jólesett az ebéd a szorosan körbeült asztalnál! Forró 
gyöngytyúkleves csigatésztával, finom sárgarépával, lestyános 
töltött káposzta, pulyka- s disznósültek, foszlós házi kenyér, 
pogácsa, mákos s diós kalács, gyerekeknek csipkeszörp, a fel-
nőtteknek pár pohár, a pincében frissen lopózott bor. (Semmi 
más, miért a hacacáré? Mammon helyett karácsonyt ünnepe l-
tünk! Befelé, nem kifelé gazdagodtunk, fényesedtünk!) Dél-
után sikankózás, hógolyózás, szánkózás, meleg szobában já-
ték, diafilm, beszélgetés. Estére nehéz felhők gyűltek, süvítő 
szélben, pustoló havazásban cankóztunk az állomásra. Füstös 
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szikraüstököt okádó gőzmozdonyka fapados vagonnal zakatolt 
falunkba. Otthon, takaró alá bújva, a nap édes fáradtságától 
zsibbadtan addig bámultuk-csodáltuk álom s ébrenlét plaszt i-
kus, pasztellmosottan színes félhomályán saját karácsonyfánk, 
míg el nem szenderedtünk a fenyőgyanta kesernyés illatától… 

Akkortájt nekem egész karácsony legmeghittebb pillanata-
ként hatott: látásunktól rokonaink arca felragyog (amitől köny-
nyesre örvendjük egymást), s kurtán szólnak: „Megjöttetek?” 
Gyurkovics Tibortól tudom: „Csak az érkezik meg, akit vár-
nak”… 

Fáink padlótól plafonig értek, Jézuskánk gazdag volt, teli 
kézzel jártak hozzánk az angyalok. Mégis, de irigykedtem leg-
nyomorúságosabban élő osztálytársam történetén: (a nekik so-
sem volt) szentestéjük éjszakáján, mikor szülei már erőst hor-
koltak, gallynyi fájukhoz osont, levenni róla az egyetlen 
(ezüstpapíros konzum) szaloncukrot. Végképp igazságtalan! – 
berzenkedtem – József Attila is róluk versel: „szegények kirá-
lya lettél”… 

Gyerekként folyton lestem, a (kötelezően járatott!) Népsza-
badság mellett ládánkba dob-e levelet a postás. Bőven kaptunk 
hóemberes, kéményseprős, kismalacos, konfettis, téli tájas ké-
peslapot, rajta: „Kellemes Ünnepeket és BÚÉK!”, persze hát-
oldalukra más üzenet is került. Szüleim valamelyik hálás ta-
nítványa (ismeretlenül is rajongtam!) Pestről mindig küldött 
családunknak különleges, „nem falusi” szaloncukrot, egyszer 
pedig Svájcból jött ajándékcsomag – mesén túli világba csöp-
pentünk… 

Decemberben állattartó szomszédjaink kertjeikről szorga l-
masan hordták a kukoricakóró-kévéket az istállók köré, meg 
ne fázzanak a bent bődülő marhák. Oda-oda kiáltozva: „Ünne-
pen lesz a tévében amerikai film, vagy Angyal, tudják: Simon 
Templar? …És jövő nyáron táncdalfesztivál?” Valahogy így 
tetőzött (kezdődött?) az a kor, amiben karácsonykor a szülők-
nagyszülők sütöttek-főztek, templomba készültek, míg sokuk 
fia-lánya, unokája bálra, később diszkóra sminkelt …  
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Majd rám zúdult (utol sose ért) az ünnep pompakirakat-
világa: Coca Colával riszáló, spicces Télapó, lila ruhás, Shop-
reklámos Mikulás, mindenféle akció, karácsonyi vásár – már 
augusztustól…  

Mennyit hallottam: igazi karácsonyi hangulat ott van, ahol 
kisgyerek van. Tényleg, tapasztalhattam, eleget néztem-
gyönyörködtem az enyémeken. Mikor pici babaként először 
pillantottak feldíszített fát: hátra hőköltek, aztán kitörő ragyo-
gás. Ó, azok az arcok, szemek! Mikor karácsony-vigíliáról ha-
zafelé menet az alkonyi derengésben tisztán látták, valaki be-
ment az erkélyajtón, ahol a karácsonyfa lenni szokott.  Lehet, 
épp most… Feszengve ültek, várva az angyal csengettyűzését, 
amitől a másikat elsodorva rohantak a meglepetések szobájá-
ba, ahol valami titkos kéz elindította a „Csendes éj” cédét. Mi-
kor izgatott-kíváncsin lesték, ajándék van-e? Ó, az a lázas 
csomagbontás! Ha lopva félrevonulva hetekig készültek a házi 
műsorral, s a végén hiba né lkül ment az evangéliumfelolvasás, 
a versszavalás, a zongorázás, és a furulya hanglyukára is oda 
talált az a fránya kisujjacska. Ám leginkább megérintő volt, 
amikor az iskoláért rajongó, a tanulásért nem lelkesedő legk i-
sebbikem karácsony napján mindent beleadva rótta a frissen 
tanult, nagy ákombákom négy betűt. Fölé hajlok: „Mi az, o l-
vasod?” Szófogadó: „A-Nö-Ipszilon-A”. Felnéz, nagyot ka-
cag, felhőtlent, gyorsan elhadarja: „ANYA”, s a papírt magá-
hoz szorítva tovaszalad. Neki, tőle ez lett a legnagyobb aján-
dék. Végtelen boldoggá tette, semmi úgy.  

Valós mélységében karácsony misztériumát ki érti? Az 
anyák s a gyermekek! Mily szépen ír e különös kötelékről 
Mécs László premontrei szerzetes, költő: „Amikor születtem, 
nem jeleztek nagyot/ messiás-mutató különös csillagok,/ csak 
az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.” S lám, de jó még 
azoknak, akik egész életükön át Demjén Rózsival mondhatják: 
„Gyermekek vagyunk,/ Mint bárki más volt rég.” A többi, fe l-
nőtté keményedett gyerek Mécs Lászlóval értetlenkedi: „miért 
nem tudja látni/ egymást a sok ember, a sok-sok királyfi,/ úgy, 
ahogy az anyjuk tudta őket látni?” 
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Néha langyos radiátor mellé kuporodva bámulom, az autók 
kíméletlenül égbe verik a tegnapi puha havazás hóléjének csa-
takos árját. Ölembe albumot veszek, régi fekete-fehér fotókat 
nézegetek, közben örök-színes fákról álmodok, s mintha halla-
nám, pattog-duruzsol a cserépkályha katlanának tüze. A zárt 
ajtó felé kapom fejem, merengek: ugye, mindenki megérkezik, 
ugye, senki se vár hiába?... 

Cinege csilingel, befelé tessékel, az etetőre szállna. No, 
várj, madárka, majd most: lepattant az utolsó forgács, a fenyő-
talp kész, az állványba léphet. A többi a (már nagyra nőtt) gye-
rekek, Jézuska s az angyalok dolga… 

Áldott, békés karácsonyt mindenkinek!  
 

 

Kontinuitív tengelymetszet 
 
(tegnap) Hattyú ringott a tavon. 
(éjjel) Messze délre szállt telelni. 
(helyén) Üres pléhflakon imbolyog. 
(mától) Hófelhőt tükröz a víz.  
 
(tegnap) Végtelen múlt faggatott.  
(éjjel) Örök jövővel forrt össze. 
(helyén) Könnyű szél, s lágy fény lobog.  
(mától) Tudom, tenyerén tart Isten. 
 
Hátra dőlök, deres fűbe hanyatt fekszek. Bámulok - varjúsereg 
fakó égen. Előveszem Mécs László versét, olvasom: Ökörszem 
lett a Kék Madárból - somolygok. Kelek. Füttyentek. Indulok. 

 
*** 

 

Ajánljuk a VERSLISTA YouTube csatornáját,  
ahol több száz Verslistához kapcsolható írás videofelvételét  

nézheted/hallgathatod meg: 
http:/youtube.hu/Verslista  


