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V.

Delelôn állott a nap, mikor az Istenszékire fölért. Szemközt a bükkös oldal vörösen izzott a 
fényben s az ég világoskék harangja nagy szelíd leányszem gyanánt mosolygott Mártonkára.

Elôkereste a baltát, fát vágott, majd kovával, taplóval szikrát csiholt a száraz mohába, tüzet gyúj-
tott. Nyolc pisztrángot megsütött hirtelen, só nélkül, kenyér nélkül, elverte velük az éhségét.

Aztán kiült a küszöbre s nézte az erdôt, a nyersszagú ôszi délutánt. Akkor egyszerre eszébe 
jutott a mérgezett hús. Zsebéhez nyúlt s érezte a papirost. Ott volt. Fogta a botot s elindult föl 
a fenyves irányába. Át a tisztáson, végig a hosszú gerincen, az Istenszéke szikláin keresztül le 
a másik oldalra. Sûrû fenyvesgerincen haladt lefelé, míg a nyereghez ért. Ösvény húzódott ott 
a gerincen keresztül, kitaposott vadcsapás. Ismerte már ezt a helyet Mártonka jól. Farkasnak, 
medvének, vaddisznónak vezetett arra az útja, ha egyik hegyoldalból a másikba váltott. Az 
ösvény mellett kivette zsebébôl a csomagot, két kis fenyôággal kifejtette a húst a papírból, hogy 
kézzel hozzá ne érjen s letette ügyesen az ösvény mellé.

Este volt már, mire visszatért a házhoz. A völgyben szürkén terpeszkedett a köd, az égen 
egyenként csillagok gyúltak s a leszálló éjszaka lassan elnyelte kereken a hegyeket.

A törött korsóban vizet hozott, aztán felszította a tüzet. Majd elôvette a ház mögül a rozoga 
lajtorját, nekitámasztotta a hiunak és felmászott. Sötét volt, de azért könnyen kitapogatta, 
amit keresett. Egy szabadjára hagyott deszka alatt lakott a puska. Andorás puskája. Mellette 
régi kecskebôr tarisznyában a hozzávaló. Odébb, a hiu sarkában voltak a csapdák is.

Lehozta valamennyit. A tûz mellett megvizsgálta a vagyont. A három csapda közül csak az 
egyik volt jó. A másik kettôt Laji kovácshoz kell vinni. A puska rozsdás volt és sokféle dróttal 
meg madzaggal összekötve, de azért jónak látszott egyébként. A zacskóban volt puskapor, talán 
öt vagy hat töltésre való is, pléhbôl készült mérôke hozzá, aztán egy darab ólomcsô, amibôl 
bicskával kell kifaragni a golyóbist. Volt még néhány patkószög s egy marék csepû, amit jól meg 
kell rágni, mielôtt használja az ember.

Tudta Mártonka mindezeknek a titkát, s ahogy Andorás kincseit szemlélgette a tûz mellett, 
valami csöndes, jólesô, gazdag érzés terjedt el benne. Hogy lám, egyszerre milyen sok mindene 
van: kunyhója, baltája, tüze, puskája, csapdái, puskapor, csepû, ólom… és mindezek tetejében 
a sapka, amit egy pillanatra sem vett volna le a fejérôl. A sapka. Andorás utolsó földi jussa, amit 
mégiscsak megszerzett ettôl a gonosz világtól.



Egy szabadjára hagyott deszka 
alatt lakott a puska.

...lám, egyszerre milyen 
sok mindene van...
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S ahogy ezekre gondolt s álmos szemmel belebámult a tûzbe, Andorás öreg arcát látta a zsa-
rátnokból szelíden visszamosolyogni.

A fázás korán felköltötte reggel. Hideg volt, a levegôben érzett már a dér szaga. Felszította a 
hamu alatt lapuló tüzet, aztán kinézett az ajtón. Az ég sötét vászna még tele volt varrva csilla-
gokkal, de keleten már sápadt csík emelkedett a hegygerinc fölé. Közel volt a hajnal.

Megmelegítette magát a tûznél, aztán elôvette a puskát, kimért egy adag puskaport és bele-
töltötte, fölibe gyömöszölt egy rágásnyi csepût, majd ólmot faragott rá s kevert közéje néhányat 
a patkószegekbôl. Végül ledöngölte csepûvel az egészet. Gondosan kiválogatott egy gyutacsot 
is, de nem rakta föl a csicsre, hanem egy kis papírkában zsebébe dugta. Harmatosan esôs az 
ilyen ôszi reggel, könnyen elázik tôle a gyutacs, azt még Andorástól tanulta.

Közben szabályosan reggel lett. Már csillag egy se látszott, csak szürke köd ülte a tisztást és 
eltakart mindent.

Az egyetlen jó csapdát hóna alá vette, vállára akasztotta a puskát s kilépett a hajnali hideg-
be. Lába alatt halkan recsegett a fûre fagyott dér. A ház elôtt egy percre megállt. Túl a bükkös 
gerincen mély, hörgô hangon szarvasbika bôgött. A hang vastagon hömpölygött végig a völgy 
fölött, hullámokat vetett a csöndben s az Istenszék szikláiról görgô foszlányokra verôdve vágó-
dott vissza.

Mártonka hallgatta a szarvasbikát. Szíve verni kezdett az örömtôl, a torka egy kicsit össze-
szorult, mint mindannyiszor eddigi életében, mikor a leszálló ôsz valamelyik ködös reggelén 
elôször hallotta meg ezt a hangot.

– Hát elkezdtétek… – mondta s a szeme megcsillant.
Visszament a házba, letette a csapdát. Ma nem lesz erre szükség. Aztán megvizsgálta még 

egyszer a puskát. Rendben volt. Kiment a tisztásra s hallgatózott. A bükkerdô gerincén még 
egyre bôgött a bika. S túl, messze felelt reá egy másik.

Mártonka meghúzta vállán a puskaszíjat s a dértôl sercegô füvön át vette az irányt egyenes-
ben, neki a bükkerdônek.

A szarvasbika, egy csontos öreg állat, ott állott egy szederrel benôtt kis tisztáson, a bükkerdô 
szelídre gömbölyödött gerincén és mély, hörgô hangján alábôgött a völgybe. Nem volt haragos 
az öreg, csak éppen kedvtelésbôl lökdöste ki gégéjébôl a kövér hanggyûrûket, melyek sebesen 
terjedtek szét a csöndben s megrezegtették azt, megcsapdosták a fákat és a sziklákat s fölvert 
hullámaik a távoli gerincekig értek. Elôrenyújtotta a nyakát, szájából szürke pára omlott, sze-
mét félig lehunyta és játszott a hangjával.

– Öüö. Öü. Öüö. Öh, öh, öh… öüö, öüö, öüöüh!
Négy tehene ott legelt a szedresben. Egyik-másik néha óvatosan fölemelte a fejét és fi-

gyelt, aztán lépett egyet hosszú, vékony lábával és tovább legelt. A bika egészen nyugodtan 
gyönyörködhetett a hangjában, ügyeltek azok helyette is, hogy veszedelem ne szakadhasson 
rájuk.

Meg aztán mi veszedelem érhetné a bikát? Farkas? Még nincs tél, még nincs hasig érô hó, 
még nincs hidegtôl s éhségtôl gémberedett izomzat. Jöhet a farkas, ha kedve van kipróbálni az 


