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Amikor idekerültünk az erdőbe, akkor még sűrű erdő volt itt is,
ahol most vagyunk és egy nagy kört rajzolt a levegőbe - csónakkal
jöttünk a város felől - két csónakot használtunk, mert nagyon sok
minden kellett a letelepedésünkhöz. Gyönyörű délelőtt volt, amikor
a folyó ezen a szakaszán jártunk,  én nem akartam megállni,  a
tervemben ez a megálló nem szerepelt, de a kikötés is nehéznek
látszott, mert akkor még benőtte a kikötőt a sás, mindent elborított
az erdő sűrűje.

A feleségem nem érezte jól magát a vízen, ekkora már nagyon
rosszul  lett  és  kért,  hogy  álljunk  meg  -  nem  volt  mit  tenni,
kikötöttünk - oda ahol most az a nagy juharfa van, akkor még kicsi
volt - oda kötöttem ki jó erősen, hogy a víz sodrása nehogy elvigye
a  dolgainkat,  amivel  a  házaséletet  kezdtük.  Nagyon  boldogok
voltunk  és  bizakodtunk,  kisegítettem  a  csónakból,  majd  neki
láttunk  egy  sátrat  felverni.  Ott,  ahol  most  van  a  füstölő  a
kemencével ott akkor egy kis tisztás volt - de egyébként teljesen
sűrű erdő övezte. Olyan sűrűn volt a fa és a bozót, hogy szinte
járhatatlan, sátorozásra, kiváló a hely, békés és érintetlen – ránk



fért  a  pihenő,  mert  az  előző  éjszaka nagyon keveset  aludtunk.
Kikerült  minden  a  csónakokból  majd  neki  álltam  a  tábortüzet
elkészíteni, de amikor már ropogott a tűz akkor jutott az eszünkbe,
hogy nincs mit főzni, mert nincs hús, de volt elpakolva szalonna,
azt  vettük  elő  mókázva,  nevetve,  majd  jókedvűen megsütöttük.
Mikor befejeztük a finom ebédet, elhatároztuk, hogy szétnézünk a
környéken, mert húsra is szükségünk van. A feleségem az erdő és a
természet  bolondja  volt,  minden  állatot  szeretett.  Átverekedtük
magunkat a mostani ház előtti részre akkor egy ösvényre leltünk,
ami  most  az  út  a  szikláig.  Az  ösvény  is  addig  ment,  aztán
elkanyarodott  jobbra,  ahol  most  a  bükkös  van.  Mi  a  sziklánál
tartottuk a pihenőnket, amikor egy gyönyörű őzet láttam, csendben
megközelítettem,  nagy  izgalommal  nekikészülődve,  mint  aki
gyakorlott  vadász,  majd  lelőttem.  Nagyon örültem a találatnak,
hogy lesz bőségesen ennivalónk, de a feleségem nem örült velem.
Én nem voltam vadász, puska is akkor volt először a kezemben, a
vadakat se igazán ismertem, élőben nem is láttam soha - nagy volt
az  örömöm,  a  társam  is  felengedett,  belátva,  hogy  enni  kell.
Felmarkoltam a nyakamba véve az  őzikét,  úgy baktattunk le  a
sátorunkhoz  a  vízpartra,  amikor  elértünk  a  táborhelyünkre,
letettem a terhemet, ami nem volt nagy, de az első vad, amit az
erdőn lőttem. Elővettem a vedreket,  lementünk a folyó partjára
vízért,  megmártottuk  a  vedreket,  s  vidáman  mentünk  vissza,
amikor kiértünk a tisztásra, akkor olyasmi történt, amit soha sem
bocsájtottam meg magamnak. Egy őzgida ült a halott anyja mellett
a  fűben és nyalogatta az arcát  -  az  erdő csendes volt,  nagyon
csendes, akkor a szívem is kihűlt, nagyon megrázott, amit láttam,
amit tettem, amit elkövettem, ugyanis egy anyát lőttem meg. Egy
őz  anyukát,  akinek  volna  még  dolga  ezen  a  földön,  s  az  én
tudatlanságomból,  önzőségemből  fakadva  belegázoltam  a
természet rendjébe. Idejövök, s halált hozok, pedig a szívem tele
van reménnyel, jó szándékkal, s azzal kezdem - én az ember - a
tanult okos ember, akinek eddig hittem magam, hogy megöltem
egy anyát. Szégyelltem magam mélységesen, mert ezt helyrehozni



már nem tudom, csak remélhettem, hogy ezt megbocsátom valaha
magamnak, de hogy az őzgida mit érez, arra még gondolni sem
mertem. Le voltam sújtva, teljesen összetörtem, az önvád felőrölte
a még megmaradt önbecsülésemet, leültem a gida mellé a selymes
fűre, simogattam a gidát, az anyát, nem tudtam, hogy kit sajnáljak
jobban.  A feleségem akkor odajött,  nem volt  mérges,  nem volt
felindult, inkább határozott,- s azt mondta, mi öltük meg az anyát,
nekünk kell  ezek után gondoskodni a gidáról.  Úgy nézz erre a
helyre, hogy ez mától az otthonunk, mert mi innen addig el nem
megyünk, míg a gida fel nem nő. Igen súgtam alig hallhatóan, s
egy kicsi kis fénysugár a gidára esett – igen, ismételte határozottan
- újra önmagam voltam, mert az anyát már fel nem támaszthatom,
de a kötelességem tudom. Úgy lesz,  ahogy az én drága párom
mellém állva kijelentett - itt maradunk, ez lesz az otthonunk. Az
álmok, amit összeálmodik egy fiatalember, most darabokra hullott,
mint bányamérnök nem tudtam hogyan lesz nekem bányám -, de
most ez sem érdekelt. Akkor megkeményedtem, ez a gyilkosság
meghatározta  az  egész  életemet,  amit  ostobaságból  tettem,  de
férfiasan álltam a szavam, már nem akartam elmenni. Nekem itt
van ezek után dolgom és ennek eleget fogok tenni, Isten engem
úgy segítsen. Másnap korán keltem, szép nyári napsugár sütött a
szemembe egy kis résen a nagy tölgyfa lombjai között.  Rigódal
köszöntött az első reggelen, a gida még mindig ott volt, egy kicsi
zöldellő bokor friss leveleit eszegette - amikor elindultam a patak
partjára,  akkor  fürgén  megfordult,  s  a  nyomomba  szegődött.
Örültem egy  kicsit,  hogy  ilyen  megbocsátó  és  reméltem,  hogy
megtudom  óvni  a  nagyobb  ragadozóktól,  jól  lemosakodtam,
kipihenve,  frissen  készítettem  el  a  reggelit,  de  az  előző  napi
jókedvünk  az  elillant.  Felelős  család-apa  lettem,  akinek
kötelességei vannak. Reggeli után fogtam a baltámat, fűrészemet
majd neki indultam.

Először  a  bokrokat  vágtam  ki  és  hamar  elértem  a  házunk
mostani  helyére,  ott  lementem  a  csapásra,  onnan  néztem  a



kiválasztott helyett, döntöttem a fákat sorban, estére tiszta volt a
ház helye. Amikor befejeztem akkor mentem csak a sátrunkhoz. A
kisgida  ott  ült  a  feleségem mellett,  aki  beszélt  hozzá  -  mesét
mondott neki az életről. Amikor odaértem már a szalonna is kész
volt.  Az  őzmamát  eltemettem  napközben  -  megadva  neki  a
végtisztességet - mert a bűntudat nagyon eleven volt még bennem
-  újra  ígéretet  tettem a  gida  gondoskodására  és  kértem,  hogy
bocsássa meg nekem, amit emberi butaságból elkövettem ellene.
Nehéz volt a szívem, s a lelkiismeret furdalás terhével dolgoztam
egész nap - vezeklésül, a tettem után érzett tehetetlenségtől, hogy
a visszafordíthatatlant  valahogy jóvátegyem.  Az  ember  az  élete
során,  sokszor  és  sokat  vétkezik,  ezekre  az  ész  segítségével
megadja a racionális magyarázatot,  ami a belső békét valahogy
helyre  állítja,  de  egy  gyilkosságot,  azt  nem  lehet  csak  úgy
magyarázattal eltussolni. Mert van bennünk egy bíró, aki szigorúan
gondoskodik, hogy ne tehessük meg és semmilyen magyarázatot
nem fogad el, - a lelkiismeret olyan erővel mondja ki az ítéletet,
hogy abba az ész már nem vehet részt. Megettem a vacsorámat,
miközben néztem a kis árvát, a gida olyan békés volt, nyugodt,
szelíd, ártatlan, hogy a szívem megesett rajta. Ahogy ott ültem,
felállt - majd odajött hozzám, megállt előttem, mint, aki hozzánk
tartozik, majd a lábam mellé kuporodva, megbékélve a sorsával
lefeküdt mellém.

Ültünk a tűz körül és nagyon szótlanok voltunk, a párom nem
szólt, nem is nézett rám, de éreztem a köztünk lévő feszültséget,
aminek nem lenne szabad, hogy ott legyen, abban a csodálatos,
békés  erdőben,  ahol  a  jövőnk  alapjait  egyengetjük.  Mondani
szerettem volna valamit, hogy feloldjam ezt a csendet, ami fájt, de
a szó az erre nem elég, s az emberben ott marad tövisnek, hogy
szúrjon,  fájjon.  Fátyolos  szemmel  néztem a tüzet,  fájt  a  csend,
megadtam magam, miközben ránéztem a kis árvára - semminek
éreztem a belső fájdalmamat, az elkövetett tettem után. A csillagok
felettünk bekukkantottak a résen a tisztásra és remegő fényükkel



hunyorogtak ránk, mintha Ők is azt mondanák, hogy bűnhődj a
tetteidért  kisember,  mert  büntetlenül  nem tehetsz  semmit.  Egy
bagoly  huhogott  a  távolban,  sejtelmes  volt  a  sötétség,  ami
körülölelt  minket.  Más  világot  álmodtam,  más  életet  kerestem,
szebbet,  jobbat,  értékesebbet,  s  elhoztam  magammal  a
tapasztalatlan  embert,  magamat,  akkor  rájöttem valamire,  nem
máshol kell lennem, hanem másnak, bárhová megyek is magammal
viszem  az  emberi  hibáimat.  Megváltozni  kell,  nem  helyet
változtatni, felelősebbnek, érettebbnek lenni. Ez már az élet, itt
már a büntetés nem marad el. Bárhogy is fájt most már így kell
élnem, de legyen ez örök tanulság, hogy bár szabadságunkban áll
dönteni, annak a következményeit is viselnünk kell, így ezekkel a
gondolatokkal  tértem  nyugovóra.  A  napok  gyorsan  teltek  -  az
önvád is alábbhagyott - a hangulat is felengedett, már nem volt
feszültség,  de  még  mindig  volt  bennem  valami,  ami  örökre
megváltoztatott. A háztetőt is befejeztem, így már bent aludtunk az
üres szobában. Bútor még nem volt, de tető volt a fejünk felett, ami
nagyon jó  érzést  ébresztett  bennünk.  A mi  házunk -  mondta a
párom, miközben átölelt, s ragyogott, Én is boldog voltam, mert a
jövő elkezdődött, volt bennünk valami plusz, ami átsegített az erdő
kiszolgáltatottságán. Találékonyak voltunk és kitartóak, így bátran
néztünk  a  jövőnk  felé,  tele  bizalommal,  egymás  szeretetével.
Amikor a köveket gyűjtöttük, ott a bánya ajtajánál találtuk olyan
formákat,  ami kellett  a  kéményhez,  s  a  kemence építéséhez.  A
hegyet  megbontottuk,  majd  a  szikladarabokat  kezdtük  el
kibányászni, amikor elértünk a bánya bejáratához - ami valamikor
egy medve alvóhelye lehetett - de az idők folyamán beomlott, úgy
három méter mélyen ki volt vájva a föld. Nagyon megörültem, mert
a bányám, amit megálmodtam itt állt előttem, ami teljesen magával
ragadott.  Elkezdtem  bontani  a  falat,  kivittem  a  rétegeket,  s
szakmai szemmel vizsgáltam, volt benne arany. Olyan boldogság
járta  át  a  lelkem,  ami  ebben  a  pillanatban  semmihez  se  volt
mérhető - igen - és örömömben táncra perdültem. A kis gida nem
tudta mire vélni az ugrálásomat, de Ő is szökellt egyet-egyet. A



feleségem  a  távolból  figyelt  minket,  s  nevetett.  Megtaláltam
kiáltottam oda – akkor Ő is odajött. Így hárman örültünk a nagy
felfedezésnek, ami nagydolog volt, hiszen az egész utunk erre épült,
egy saját bánya, ami aranyban gazdag, s a család jövőjét biztosítja,
kemény munkával. Semmi mással nem foglalkoztam, csak a föld
kitermeléséve. Ott kezdtem, és a nagy hosszú domb felé mutatott,
hogy  a  fekete  farkas  is  értse,  akkor  megszállottként  vetettem
magam bele a munkába, hordtam a földet, mostam, rostáltam, de
nagyon kevésnek bizonyult  az  arany.  Ez ugyan nem vette  el  a
kedvemet teljesen, de a munka tempója alábbhagyott. Közben a
bútorokat is elkészítettem, így a ház késznek volt mondható, ahogy
most  van,  minden  ugyanaz,  mutatott  körbe  a  szobában.  A
kisgidának is elkészült a szálláshelye, ami most az ól, mert akkor
még szerszámoskamra nem volt, azt később építettem hozzá, úgy
lett  egy  épület,  amiben  délelőtt  voltunk.  Így  már  mindenki
biztonságban volt éjszakára - nem kellett aggódni a farkasok miatt
-  mert  azok rendszerint  meglátogattak bennünket,  éjszakánként
láttuk a  szemüket,  amint  kíváncsian körbejárnak,  s  fürkészik  a
terepet.  Nem bántottak,  nem támadtak meg soha minket,  csak
kíváncsiak voltak.  Nappal  is  itt  jártak bent  a  sűrűben,  osontak
láthatatlanul,  ha  nem  is  láttam  őket,  magamon  éreztem  a
tekintetüket, kutató kíváncsi nézésüket, de megbarátkoztak velünk,
s tudomásul vették a jövetelünket, az ittlétünket. Soha sem féltünk,
ez a mai napig is titok előttem, sem én, sem a párom, pedig kint
aludtunk a szabad ég alatt és csak a tűz volt, ami némi biztonságot
adott.  Fel  nem foghatom,  hogy  a  harminc  év  alatt  egyszer  se
zaklattak, most pedig már négyszer egymás után komoly félelemre
adtak okot. Szóval akkor már biztonságban voltunk, volt otthonunk,
de aranyunk nagyon kevés. Így mentünk neki a télnek szinte semmi
nélkül. Egész télen bányásztunk, majd ránk ragyogott a szerencse.
Egy kis eret találtam, ami elfordult a hegy gyomrában, azon a télen
már annyit sikerült kibányászni, amiből tavasszal bevásárolhattunk.
Így, hogy a hideg télen - amikor már elfogyott a lisztünk, babunk is
- nem maradt más hátra, mint a vadászat. Nem az éhség volt a



rossz,  hanem,  hogy kezembe kellett  vennem a  puskám,  még a
gondolatára is újraéltem az első napi megrázkódtatást.


