
Csiszár Antal

Nyomok a hóban

Szikrázott a hó a napfényben, feledtetve a csontig
ható  zimankót.  Az  erdész  gyermeke  a
falubeliekkel  önfeledten  ereszkedett  le  a  fehér
hegyoldalon, élvezve a szünidő és a tél örömeit.
Egyszerre csak megakadt a szeme: a hóban vér
és patanyomok rajzolódtak ki.

Édesapjával  megosztotta  a  tapasztaltakat.  Ő
pedig  tüzetesen  tanulmányozta  a  nyomokat,
igyekezett tájékozódni. Nem volt egyszerű dolga.
Előző  nap  hófúvás  torlaszolta  fel  a  lehulló
csapadékot,  eltüntetve  a  nyomokat,  de  a
szerencsés  véletlen  átsegítette  a  holtponton.
Hogy,  hogy  nem  távolabb  ismét  feltűntek  a
lépések és a vér, ott valahogy szabadon hagyta a
szél.  Ezt  követően  tüstént  elindult  az
ismertetőjelek  által  kijelölt  szűk  ösvényen.
Hosszan  gyalogolt  és  semmi.  Már-már  feladni
készült  próbálkozását,  mikor  egy  csapda  került
látókörébe, a csapda üres volt, de vér borította.
Láthatóan a szerencsétlen állat beleesett, igazolva
a lelketlen orvvadász reményeit, de aztán valami
csoda  és  sebek  árán  kiszabadult  annak
szorításából. Szaporázta lépteit. Ki tudja, mennyi
ideje történt, itt minden perc számít. Az idő és a
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jó  szándék  egyaránt  arra  ösztökélte,  hogy  a
reményei szerint még életben lévő állatot fellelje
és  megmentse.  Közben  agya  egyre  csak  járt,
nemes  harag  költözött  szívébe.  Lelketlen
emberek,  számukra  csak  a  pénz  számít,  ők  a
szent Mammon istenének szolgai hódolói. Az élet
értéke messze eltörpül  a  haszon,  főleg a  busás
haszon mellett. Kéz kezet mos. A vendéglős nem
ad  számlát,  de  tripla  összeggel  hálálja  meg  a
húszsákmányt. Mindenki jól jár: a görbe úton járó
vadász  pénzhez  jut,  a  vendéglős  extra  árat
számol  fel  a  vendégeknek:  az  érdekek
összetalálkoznak.
Eszébe jutott az az eset, amikor a vemhes kocát
és  kismalacait  csalta  lépre  egy  lelkiismeretlen
ember, és kapta őket puskavégre. Hiába, ilyen az
élet, nem véletlenül vetette a következő sorokat
papírra  a  költő  „Az  ember  sátánfog-vetemény,
nincs  remény,  nincs  remény.”  Ez  utóbbi
elszomorította:  Mire  képes  az  ember  a  mind
nagyobb haszon hajszolásáért?!
Egyre  mélyebben  keveredett  a  sűrűben,  hóval
borított  lucfenyők  (tán  a  jövendő  karácsonyfái)
sóhajtoztak  a  mind  jobban  feltámadó  fagyos
szélben.  Kisvártatva  az  etetőhöz  ért,  ahol
látszottak  a  nemrég  volt  erdei  lakmározás
nyomai:  széna,  kukorica,  s  egyéb
táplálékmaradványok.  Egyszerre  láthatta  az
emberiség kettős énjét: jó és rossz oldalát, a lét
és  nemlét  két  ellentétes  aspektusát.  Táplál  és
gyilkol.
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A  magány,  a  sűrű  vadon  legkiválóbb  terepe  az
elmélkedésnek,  ahol  nincs  zavaró  tényező,
hacsak,  s  ez  jobb  értelemben  véve,  a  lépten-
nyomon  felbukkanó  természeti  szépségek
megtapasztalása  szakítja  meg.  Ilyenekre  nem
odafigyelni lehetetlen. Minden egyes csoda kínálja
magát: fedezz fel, állj meg, hacsak egy pillanatra,
s  csak  így  lépj  tovább.  Mondhatni  egy  másik
ember  lettél,  gazdagodtál.  S  ez  mennyivel
értékesebb, mint mikor kérkedik éretlen kincsével
az iskolás gyermek.
De az igazi bölcs megalázza magát.
A  hó  egyre  mélyebb  lett.  A  nyomok  mintha
elvesztek  volna.  (Tán  visszavonhatatlanul?)  De
nem,  íme  ott  egy,  ott  még  egy,  majd  kissé
távolabb sorjáztak társai. Lassan besötétedett, a
szél  egyre  csak  erősebb  és  erősebb  lett,  a
korábban  még  látszó  holdkorong  vastag  felhők
mögé  rejtőzött  nem  akarta  többé  megmutatni
magát.  Újra  esni  kezdett  a  hó,  majd  egyre
sebesebben, mind nagyobb és nagyobb hópelyhek
hullottak  alá,  emlékeztetve  arra,  hogy  még  a
negyedik  évszak  derekán  vagyunk.  A  java  még
hátra  van:  bőven  lehet  osztályrészünk  mennyei
áldásban,  de  erdészünket  keményebb  fából
faragták  annál,  semhogy  visszakozott  volna.
Váratlanul  nyöszörgés  és  kaparózörejek  ütötték
meg a fülét. Vajon mi lehet, őz vagy szarvas? A
meglátottak  az  utóbbi  feltevését  igazolták:  egy
kapitális agancsú szarvasbika küzdött sebével és
a  hóval,  utóbbiból  némi  élelmet  kikaparni.
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Emberünk  közelebb  ment,  ahogy  fokozatosan
kirajzolódtak az állat körvonalai,  úgy fedezte fel
lábán a  szörnyű sérülést.  Sok vért  veszíthetett,
gondolta. Családos ember lévén egyből maga elé
képzelte  a  szarvascsemetéket,  a  mamát,  akik
aggodalommal nyugtázzák, hogy a „ház ura” nem
tért vissza. Az erdésznek egyből saját gyermekei
jutottak eszébe, elképzelni sem merte, hogy ők is
áldozatul  válhatnak.  Két  gondolat  ötlött  eszébe:
meg  kell  akadályozni,  ha  lehet  a  hasonlókat,  s
mindent  elkövetni,  hogy  a  bajbajutott  vad
visszanyerje egészségét.
Hogyan  szállítsa  el?  A  több  mázsás  példány
szállására  viteléhez  szánra  van  szükség.
Szerencsére  nem  esett  távol  a  vadásztársaság
központja,  s  tudomása  szerint  egy  bérkilövés
előkészülete  volt  folyamatban  külföldi
szereplőkkel. A technika csodája a maroktelefon,
ebben  és  a  térerősségben  a  megoldás.
Kapcsolatot teremtett a házzal, s ott értesülvén a
történtekről  tüstént  intézkedtek:  kisvártatva
előállt a segítség.
A  szarvast  biztos  helyre  szállították.  A  közeli
állatkórház szakemberei vették kézbe az ellátást.
Operáció, hosszas lábadozás. Micsoda öröm volt,
mikor a felgyógyultat visszaengedték természetes
közegébe.

Mire jó az elsődleges jelrendszer. A hang, a tűz és
a  vérnyomok  hasznosan  orientálják  az  embert:
jelen estben életet mentettek.
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