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MILBIK JÓZSEF  
 

Ünnepre 

 

Ragyogó téli délután méteres hóban a Kárpát-gerinc felé 

csámborgok. Künn, a házakon messze túl, sütkérezni, a jegesre 

járt földútról kissé oldalra húzódva, odvas csutakra telepszek: 

mélyen zéró alatti mínuszokban jólesik a hideg aranyködöket 

lehelő napszentülés képzelt langymelege. Végtelen múltat örök 

jövővel összeforrasztó csend ül velem társaságot, beszélgetünk 

– teljeset. Majd magamra hagy. Ihletért másztam ide: valami 

nagyon bájos-kedveset akarok írni, karácsonyost, puhát, mele-

get. Amiben süvít a szél, fát cibál, hó pustol, ág reccsen, őz 

szökell, a rengeteg alján kicsi, gyenge fényű gerendaházikóban 

békés család titoklesni a csodára, a születésre vár. Testem hűl, 

agyam zsiborog, az istennek se jönnek gondolatok… 

Fejem alig moccan, csupán gémberedetten fordítom a fa-

gyosra dermedt havason körbenézni. Mécs Lászlóval látom:  

„A hóban róka- s vaddisznó-nyomok”, odébb „Egy vörösbegy 

bogyókat csipeget”. Aztán Reményik Sándorral az ormokat fi-

gyelem: „Kékek, s lilák is tán, ha jő az alkony” és a szürkület 

pára-játékát: „A fellegek a fenyők álmai”. Szellő sincs, a feny-

ves alig susog, nem verődik sziklához a hecsedli (csipkebokor) 

s isten gyümölcse (a galagonya) izzó ága, harkály rebben, nye-

rít, aludni tér. A moccanatlan némaságba hallgatózok: apró 

szemű hó zizeg, pillingél, ágon maradt toboz kemény pikkelye 

zsugorul, nyílik, perceg. Távolról mintha csilingelés hallana, az-

tán elül, később megint, erősebben, már nem csendesül – köze-

leg. Végül, az ekkorra már szakadó havazásban a szomszédos 

hajlat mögül üresnek tetsző szán bukik elő. Nagy hegy alatt ap-

ró ló baktat, kopott hám s istráng csörög-zörög, kócos sörénye 

libben-lobban, csengőt ráz. Mellém ér. A darócba bújt agg fa-

vágó öblöset kiált: „Adjon Isten egészséget!” Intek: „Egészsé-

get, magának es! Honnan-hová az üres szán?” Komótosan hátra, 

a derékaljban lévő, torzonborz, kissé girbegörbe fenyőcskére 
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bök. Értetlenkedek: „Van itt mindenütt, miért olyan messziről 

hozni?” „A mü erdőnkből való, oda született, nekünk nőtt, le-

hetne-e csinosabb karácsonyfa bármelyik többiből?!” Megható-

dok, elérzékenyülök, szinte Mécs László szavával – „Minden 

megszépül, ha valakié” – büszkélkedett. 

E szívből fakadó, lélekmelegítő szólam forrón átbizserget, 

holott zimankó ragad grumázon s az égi dunnarázás vastagon 

omló tollpihéi ölébe dob. Szédült zuhantamban Tolvaly Ferenc 

sorára gondolok: „Elmehetünk a világ legtávolabbi pontjára is, 

ami fáj, ott is ugyanúgy fáj, mint otthon.” Megcsúszok, hem-

pergőzök, kacagok: az öröm, a boldogság épp olyan, mint a fáj-

dalom! Felpattanok, a pustolás nyelte szán után eredek, hófelhőt 

kavarva kezeimmel az útszéli fenyőket csapkodom. Suttogok: 

egy se enyém. Világgá ordítom: mind az enyém, nekem szüle-

tett, nekem nőtt! Lihegve érem utol a csilingelést, a fácska mel-

lé kuporodok. Rám sötétül, mire a meseszerű hánykódással ha-

zasiklok. Tüzes csempekályhát tapogatva véletlen eszembe jut: 

valami nagyon bájos-kedveset akartam írni, karácsonyost, pu-

hát, meleget, de az istennek se jöttek gondolatok. Majd más-

kor… Helyettük öreg ló húzta szán érkezett, csengettyűzött, vi-

dám volt. Már hogyne: világlegszebb fenyőcskét hozott! Holnap 

Szenteste. Künn az erdőn Kányádi Sándor lehet, ezért a magas-

ba mutatva fülembe súgta: „valaki jár a fák hegyén / mondják 

úr minden porszemen / mondják hogy maga a remény / mondják 

maga a félelem”. 

 

 

Szétsodorva  

(Két dalszövegtöredék) 

 

Fekete kabát, piros sál, kisírt szemű, riadt lány. 

Jön, fut, elmúlik a nyár, csak hófolt kisszobád falán… 

* 

Kócol a nyári szél, ember, hova mennél? 

Akit kerestél, sose találtad, másoké lett örökös vágyad… 


