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GYERMEK A HÓBAN Miklóssi Szabó István

Az öreg alig haladt a nagy hó-
ban, a fák között. Pedig otthon 
volt ő az erdőben, télben, hi-
degben. Ki nem mozdult volna 
a kunyhóból, ha nem marad 
hús nélkül. Ócska mordályt vitt 
a hátán, rongyba bugyolálva, 
megszokásból. Túl hideg volt 
az órákig tartó leselkedéshez, a 
csapdáktól remélt eleséget.

Itt-ott fagyott bogyókat szakí-
tott, majszolta fogatlan ínyével. 
Négy csapda üres volt, kettő össze 
is csapódott, az utolsóban fagyott 
nyulat talált. Nehezen feszítette 
szét a hidegtől dermedt rugójú 
csapdát. Eltart két napig a hús. 
Utána ismét kijön, talán több sze-
rencséje lesz. 

Hazaindult.
Törte a havat. Olykor liheg-

ve állt meg, kabátja alá nyúlt, 
a szívét tapogatta. Összevissza 
ugrált. Amikor elcsendesedett, 
folytatta az útját. Sietnie kellett, 
alkonyodott, a hó miatt elszámí-
totta a távolságot. 

A távolban barnásfekete foltot 
pillantott meg. Elővette a puskát, 
töltényt csúsztatott a tárba. Óva-
tos, apró lépésekkel haladt tovább. 

Medve feküdt az úton. Kikerül-
ni nem tudta, ezért próbált mi-
nél jobban a hóhoz lapulni, hogy 
meg ne ijedjen az állat. Fegyve-
rét a vállához emelte, lőtt. A vad 
felállt, tántorgott, bódultan né-
zett körül. Gyorsan töltött, ismét 
lőtt. Az állat elfeküdt az úton.

Leült, mélyeket lélegzett. Szí-
ve nagyokat dobbant, szeme előtt 
csillagok táncoltak. „Eh” – gondol-
ta – „ismét az arcommal céloztam, 
holnapra megdagad”. Mosolygott. 
Hetekig el volt látva hússal. 

Hátára vetette a puskát, el-
indult. Éppen csak ránézett a 
zsákmányra, majd holnap meg-
nyúzza, feldarabolja. Gondosan 
megjegyezte a helyét: tízlépés-
nyire a szakadéktól, egy öreg fe-
nyő és szikladarab közelében.

Ahogy elhaladt a nagy állat 
mellett, furcsa hangokat hallott. 
Megtorpant, a medve tetemére 
meredt. „Képzelődöm” – legyin-
tett. „Megártott a kor nekem is. 
Korán kell kijönni az erdőpász-
torok miatt”. Ment volna tovább, 
de a nyöszörgés megismétlődött. 

Prémekbe takart néhány hó-
napos gyermeket talált a medve 
mellett. Arcán pár csepp tej fe-
hérlett, alighanem éppen szop-
tatta az állat. 

Döbbenten ült le a hóra, s 
karjaiba vette a csecsemőt. Az 
tágra nyílt szemekkel nézte az 
öregembert. 

Ült a havon, magához szorí-
totta a gyermeket. Nem engedte 
volna el a világ minden kincsé-
ért sem. Szeme sarkában könny-
csepp jelent meg. Nehézkesen 
letörölte. „Vagy negyven éve nem 
sírtam” – tért magához. 

Besötétedett. Törte a havat 
a kunyhóig, odabent kimerül-
ten roskadt az ágyra. Elővette 
a kabátja alá rejtett csecsemőt, 
az ágyra fektette. Majd tüzet 

rakott, vizet tett fel, s amikor 
kimelegedett a szoba, tálban fü-
rösztötte meg a kisdedet. „Kis-
lány. Az enyém is ennyi idős le-
hetett, pár hónapos”. 

Fürdő után bebugyolálta a ki-
csit, visszafektette. Tarisznyájá-
ból elővette a nyulat, a padlásra 
vitte. Megenged reggelig, akkor 
megnyúzhatja. Alig bírt fölmen-
ni a létrán, annyira elfáradt a hó-
törésben. Későre járt, a gyermek 
mellé feküdt. Csendesen átalud-
ták az éjszakát.

Hajnalban magára kapta a ka-
bátját, nyakába akasztotta a pus-
kát, az alvó kisdedre pillantott, ki-
lépett a tisztásra. Sűrűn esett a hó, 
alig látott pár méternyire. Tapoga-

tózva indult a medve teteme felé. 
Kora délelőtt ért oda, de hiába ke-
reste, sehol sem találta. „Tízlépés-
nyire a szakadéktól, az öreg fenyő 
és szikladarab között” – mormolta 
egyre kétségbeesettebben. Több 
helyen a hó alatt rejtező vastag jég-
rétegig is leásott, mindhiába. Nyo-
mát sem lelte a medvének, igaz, 
annak sem, hogy valami, valaki 
elhurcolta volna. Közben az egy-
re sűrűbben hulló hó mindent 
betemetett. „Nem lőttem volna 
agyon?” – rázta a fejét hitetlen-
kedve. Világosan emlékezett, a 
második golyó a medve kopo-
nyájába fúródott Ráadásul azt 
csak a biztonság kedvéért lőtte 
ki, mert az első a lapocka mellett 
hatolt az állat szívébe.

Két napra elég a nyúl. Ebben 
a hóesésben a csapdák beteme-
tődtek, a vad sem jár. És mi lesz 
a gyermekkel? Le kell vinnie a 

faluba. Jó időben is három nap 
járásra van, ebben a fagyban-hó-
ban a kétszerese. Elemózsia nél-
kül lehetetlen. Elindult hazafelé. 
Útközben próbált nem gondolni 
a bajokkal. Gondosan ügyelte a 
fákat, havat, nyomokat keresett. 
Ilyenkor egy mókus is megteszi. 
Bármi. Akár a patkányok is.

Derékon felül ért a hó, mire a 
tisztásra ért. Közelről látta, hogy 
a kunyhó ajtaja nyitva. Kézbe vet-
te a mordályt, nesztelenül lépett 
a szobába. Ott találta a medvét a 
fekhely mellett, a kisdedet szop-
tatta. Az öreg rálőtt az állatra, de 
Isten tudja miért, talán a közelség 
miatt, elhibázta. Újratölteni nem 
volt ideje, a fenevad ráugrott.

Este a hideg térítette magá-
hoz. Megpillantotta a medvét, az 
ölelésében tartotta a csecsemőt. 
Mellette ott hevert a fegyver. Pró-
bált utána nyúlni, mire az állat 
felmordult.

Hagyta a puskát, inkább az ajtót 
csukta be. Ideje volt, az idő viha-
rosra fordult, hordta be a havat a 
kunyhóba. Tüzet rakott, fél szemét 
a medvén tartotta. Világosan látta 
a szem fölötti sebhelyt. 

Úgy tombolt a vihar, hogy három 
napig ki sem mozdulhatott a kuny-
hóból. A nyúlból levest főzött, gyö-
kerekkel ízesítette, a csontokat a 
medvének dobta. Nézték egymást, 
egyre barátságosabban. A kislány 
néha felsírt, ilyenkor a medve dör-
mögött neki, mire elhallgatott. 
Olykor az öreg megfürdette, tisz-
tába tette. Ócska takarókból ké-
szített pólyákat, pelenkákat, egyre 
mosta, tisztította azokat.

A harmadik nap estéjén hir-
telen süket csönd állt be. Egy-
szerre kitisztult az ég, hidegen 
ragyogtak a csillagok, világí-
tott a hold. „Holnap indulok 
is” – mosolygott az öregember 
a medvére. „Lesz ennivalónk, 
koma” – mondta fennhangon. 
Mintha megfi atalodott volna, 
amióta a medve és a gyerek a 
kunyhójába került. 

Lassan elmúlt február, márci-
us közepén aztán foghíjas lett a 
tél. Csörgedezni kezdtek a jeges 
béklyójába vert patakok, itt-ott 
bátortalanul a fű is megjelent, 
majd néhány szál korai virág 
emelte fejét a hó fölé. A zsák-
mány bőséges volt, hármójuk 

barátsága egyre bennsőségesebb 
Az öreg mestere lett annak, ho-
gyan nevettesse meg a kislányt, 
a medve meg annak, miként se-
gítsen az öregnek. Gyakran az 
állat hátára kötözte az eleséget, 
úgy ballagtak hazafele. Messzire 
nem mentek, hogy megindultak 
az állatok, bőséges fogásuk volt a 
csapdáknak.

Az első rosszullét április elején 
érte. Egyszerre kifogyott belőle 
a levegő, szíve hevesen vert, bal 
karja teljesen elzsibbadt. Utána 
napokig bágyadt volt, a legkisebb 
megterhelést is rosszul viselte. 
Mikor elkapta a második roham 
is, tudta, nem várhat többé. Las-
sú felépülése után elemózsiát, 
tiszta ruhát kötözött a medve 
hátára, karjára vette a kislányt, 
elindult a falu felé. Gyakran meg 
kellett pihennie, ilyenkor a med-
ve vette mancsába a gyermeket. 

Néhány nap után megpillantotta 
a települést.

„Itt maradsz” – mondta a 
medvének. Az szófogadóan le-
ült egy fa tövébe, nézte, ahogy 
az öregember a friss fűre löki a 
mordályát, tarisznyáját, majd 
megindul a házak felé. 

Úgy vitte a gyermeket, hogy 
tudta: az utolsó útjára indul. Lég-
zése gyakran elakadt, akárcsak 
a szíve, egész teste zsibongott a 
kimerültségtől. Mikor beért a fa-
luba, mindjárt az első házba be-
kopogott. Elzavarták. Elzavarták 
a második, harmadik háztól is. 
Kéregetőnek nézték, s benne már 
nem maradt annyi büszkeség, 
hogy megtorolja a szitkokat, átko-
kat. Aztán a falu közepe táján nem 
bírta tovább, leült egy kapualjba. 
Középkorú asszony jött ki a ház-
ból, szigorú tekintettel nézte:

– Menjen innen. Áradás volt a 
télen, mindenünket elvitte a víz. 
Menjen innen, különben elverik 
a faluban.

– Megyek én, megyek – hörög-
te vissza. – Csak ezt a gyermeket 
hagynám.

– Hogy? – hökkent meg az 
asszony.

– Télen leltem az erdőben. 
Hagytam volna magamnál, de 
nekem nincs sok hátra.

Valami nagyot ütött az asszony 
mellkasában.

– Akkor hagyja nálam. 
Odaadta az öreg a gyermeket.
– Egy pohár vizet… azzal men-

nék is vissza az erdőre.
– Hozom – rohant be az asz-

szony könnyes szemmel.
– Köszönöm – hálálkodott 

az öregember. Melegen tűzött a 
nap, levette a kucsmáját. Mohón 
kortyolta a vizet. Ahogy megitta, 
maguktól buggyantak ki belőle a 
szavak:

– Tudja, nekem is volt. Asz-
szony is, gyermek is.

– Erdőpásztor maga?
– Nem. De a hegyre menekül-

tem. Messziről, régen… Fiatal 
voltam, bolond. Szöktem a fogd-
megek elől. 

– Mi lett velük? – kérdezte az 
asszony. Karján tartotta a kisde-
det, ringatta, nem is igazán törő-
dött az öreggel.

– Agyonlőttem őket. Éppen 
ötven éve lett, amikor a kicsit 
megtaláltam. Na, Isten áldja – 
hagyta ott az asszonyt.

– Agyonlőtte? Kit lőtt agyon? 
– kiáltott az utána, de ő nem vá-
laszolt.

Egyre gyorsuló léptekkel si-
etett ki a faluból. A határban 
szusszant egyet, nézte a mező-
kön szorgoskodó embereket. Az 
erdő szélén megállt, nem bírta 
tovább. Visszhangzott benne 
az asszony kérdése, minden lé-
péssel egyre hangosabb lett. A 
földre heveredett, süttette magát 
a nappal, beleszédült az ég fene-
ketlen kékségébe. 

Élettelen testét a medve húzta 
be az erdőbe, kaparta el a mor-
dállyal együtt egy tölgyfa tövében.

Évszakok – 100 cm x 100 cm, olaj-vászon, 1984
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