
F A V Á G Ó K . 

MINT A szökőkút vize, úgy szökkent a tavaszi hajnal pírja a kék 
égre. A völgyben megáradt a fény, mint meleg déli napsütés-
kor a vizek. A favágók munkája megindult. Pattogva csapódtak 

a fejszék a fák derekának, szökkenve hullott a nedves forgács a csapá-
sok alatt s a felhőkkel társalgó fák borzongó rémülettel tűrték az ember 
halálbakergető parancsát. Minden csapásra fájdalmasan rezdült meg 
az egész törzs s ahogy nagyobbodott a kegyetlen seb a fejsze gigászi 
munkája alatt, susogva panaszkodott a felhőnek a lomb a tavaszi 
halálról, az emberi szív érzéketlenségéről s a kegyetlen sorsról. 

Egyik faóriás a másik után zuhant csörömpölve és törve, zúzva 
mindent utolsó dühében maga körül a földre. 

Ezek is halottak . . . 
S a hatalmas erdő dermedt tehetetlenségében beburkolódzik a 

némaság fenségébe és vár . . . Reszketve vár . . . 
Az óriás törzsek meggyökerezett rémülettel figyelik az ember-

hangyák kitartó munkáját s némán borzong végig a jajkiáltás az erdőn, 
valahányszor egy daliás törzs zuhan megszégyenítő beletörődéssel a 
felnyögő földre . . . 

Ezek is halottak . . . 
Dán György, a fiatal erdőmérnök, elgondolkozva ügyeli a munkát. 

Fáj neki a gondolat, hogy erdők hóhérjának érzi magát s utálattal 
nézi a hóhérlegények egyforma, kiméletlen, ritmusos munkáját. 

Pusztul az erdő. 
Lassan sétálva indul meg a szakadékok felé. Ott a legveszélyesebb, 

a legnehezebb a munka s a természet szeszélye, hogy épen oda ültette 
a legszebb, a leghatalmasabb és a legegyenesebb fákat.» 

Ezen a részen csak egy favágó merte vállalni a munkát, a favágók 
fejedelme : Kosov Matkó. Minden mozdulata, minden erőlködése a 
halállal játszik. Egy apró megingás, hajszálnyi szédület, ostoba köny-
nyelműség és tehetetlenül zuhan a feneketlen szakadékba. 

És ő dalolva vágta a fát. Okosan, kiszámítottan. Minden ütése, 
minden lendülése tökéletesen kiegyensúlyozott, egy-egy lépése, ugrása 
olyan, mint a zergéé. Tapadt a meztelen lába a kövekhez és úgy fogódz-
tak lábujjai a sziklába, mintha kezének ujjai lettek volna. Csupa ín, 
csupa izomacél. Fejszéje pontosan, hajszálnyira se tévedve, csodálatos 
erővel sujtott le a szükséges helyre s még ezen a nehéz helyen is két 
ember munkáját végezte el hihetetlenül kitartó munkájával. 
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Dán György gyönyörködve nézte Kosov Matkót. Megszólította. 
Szótlanul egyenesedett ki az óriás meghajlott teste és figyelőn nézett 
a mérnök felé. 

— Nem muszáj neked folyton itt dolgoznod a halálsziklán ! 
Felváltva dolgozhatsz könnyebb helyen is. 

— Amíg a dupláját fizeted, pán mérnök ezen a helyen, már addig 
csak itt dolgozom ! 

— Aztán minek neked az a töméntelen sok pénz? Annyit kapsz 
szombatonként, mint más négy ember. 

— Öregszik a rózsám, pán mérnök. Sietek, hogy még élvezzem a 
fiatalságát. 

— Hány éves az a rózsa? 
— Tizennyolcszor látta zöldülni az erdőt. 
— Akkor még van időd ! 
— Nem sok. Nálunk hamar öregasszony lesz a lányból. 
— Aztán szép-e? 
— Olyan, mint az orgonafakadás. 
— Mikor látod? 
— Minden este. 
— Hogyan? 
— Itt lakik a hegyoldalon, a vadrózsa lankán. Apja a szótlan 

Petró, a juhpásztor. 
— Aztán nem félted senkitől, ha olyan szép? 
— Kosov Matkó virágját félve kíséri mindenki a szemével. 
Messziről hosszú, elnyujtott kiáltás zuhogott feléjük. A favágó 

elébe dúgta a fülét a hangnak, minden idege megfeszült, hogy halljon. 
— Mi az? Mit kiabálnak? — kérdezte a mérnök. 
— Csitt uram ! Hallgass ! Figyelj csak ! Baj van valahol. 
S a két ember figyelt, nekifeszült a bukdácsoló hangnak és meg-

értettek valamit. 
— Hó ! Hahó ! . . . Baj van a csúsztatón ! . . . 
— Hallottad, pán mérnök? Azt mondják, baj van a csúsztatón. 

Siessünk. 
S az erdőben mindenfelől szaladó, ijedt emberek indultak neki 

az útnak, a csúsztató felé. Kérdezősködtek ennél is, annál is, hol van 
a baj, mi a baj. Végre megtudták, hogy lejjebb, a csúsztató derekán 
kiabálnak az emberek, ott kellett valaminek történni. 

Messziről látták már az embercsomót, ahogy távolabb álltak a 
csúsztatótól és izgatottan tárgyaltak. 

Matkó rögtön látta, mi a baj. Egy óriás törzs keresztben akadt 
meg a pályán s a többi törzs útját megakasztotta. Hegyén, hátán 
feküdt mellette, fölötte a sok megakadt faóriás össze-visszatúrva, 
dobálva a megtépett földet. Irtózatos összeütközéseknek a romjai, 
törései és sebei látszottak a törzseken és Matkó odaugrott, hogy segí-
teni próbáljon. Villámgyorsan rántották vissza. 
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— Megállj ! Fönt még nem tudják! Még eresztenek újakat. 
Most szaladt csak fel a Nikola szólni nekik ! 

És már hallatszott is a fentről elengedett fának a tomboló zuha-
nása. Morogva, zúgva görgött a meredek pályán, mint egy üldözött 
óriáskígyó. Egy-egy buckán át dacosan lendült a magasba és tombolva 
zuhant újra vissza jobbra-balra csapkodó teste a döngő földre, hogy 
feldühödve folytassa tehetetlen száguldását. 

Már közel volt az akadályhoz. 
Az embergyűrű visszahátrált és feszülten várt. 
A törzs pedig faltörő kos gyanánt száguldott neki orrával a fel-

torlódott fáknak. Fülsiketítő robajjal csapkodta őket szörnyű lendülete 
egymáshoz s a borzasztó összeütközéstől meghasadt az útban álló fa 
teste. A zuhanó törzs pedig óriási, ijedt ugrással keresztülrepült az 
előtte feltorlódott embermagasságú máglyán és oldalt esve erőtlenül 
terült el elfáradt teste a lombok alatt. 

Több fát nem engedtek meg a csúsztatón és Matkó máris ott 
termett a torlódáson, szakértő szemével nézte, mit és hogyan kellene 
csinálni, hogy minél hamarabb felszabaduljon a pálya. 

— No Kosov Matkó ! Mit szólsz hozzá? 
— Nincs nagy baj, pán mérnök. Másfél óra mulva jöhetnek a fák 

tovább. 
— Hát akkor csináld meg Matkó. Beszámítom a vágásodba. 
És Matkó rendelkezett. Itt gödröt ásott, ott halmot csinált. Har-

sány, egyforma vezényszóra félregurították a törzseket és nem is telt 
bele másfélóra, hurrázva engedték tovább egymásután a zúgó, repülő 
törzseket, hogy mint a bakkecskék, ugrálva száguldjanak végig a pályán 
s egy utolsó hatalmas ívben, nagyot loccsanva zuhanjanak bele az 
apsineci vízgát óriási tóvá szélesedett, feneketlen vizébe. 

I I . 
Petró, az öreg juhász kint ült a báránybőr gubáján, a fából készült 

sátor előtt. Szeme ott pihent csendesen a juhok karámján, kétoldalt 
mellette hevert nagyokat pislogó két egyforma, hegyes fülű kutyája. 

Koszticska, a lánya, forró tejben hozta eléje a kukoricából készült 
puliszkát s guggolva nézte apjának nyugodt, szótlan étvágyát. 

A nap aludni ment a hegyek mögé, a szél kacagva fejezte be játé-
kát a csúcsokon. S a langyos este álmosan teregette fekete nyáját a 
völgyek felé. Csend volt. 

Koszticska elvette apjától az edényt. Nem szólt és nem is várt szót. 
Otthagyta az öreget kővé keményedett esti magányában és bement a 
sátorba rendet csinálni. Meghajolva lépett be az alacsony nyíláson. 
Felrázta a friss szénát, az apja fekhelyén. Kibontotta a meleg takarót 
és ráfektette a heverőre. 

A sátor közepén égő, nyilt tüzet megpiszkálta. Ijedten, röpködve 
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szállt a szikrák gomolya, mint a méhraj a sátor csúcsának, a szabad 
nyílás felé és ott hirtelen kanyarodással tünt el forró mámorában a 
csillagos estén. 

Koszticska elrendezte az edényeket. Lehajolva tett-vett a sátor 
tövében, azután az ő vackához ment, fésűt húzott elő. Pár erőteljes 
vonással hátrahúzta a nagy, fekete haját. Igazgatott ragyogó, fehér 
ingén, piros mellénykéjén, végigsimogatta maga előtt a vastag, hímzett 
kötényét és ő is kiállott a sátor ajtajába őrizni a csendet, vagy várni 
valamire. 

Nagy, ragyogó szemeiben kigyulladt az esti máglya és eget csodáló 
lélekkel repesett valakinek a lépése elé. 

— Koszticska drága, eljöttem neked jó estét kívánni. 
— Köszönöm Matkó. Vártalak. 
Az öreg Petro ott ült, mint egy sziklaszobor. Se neki nem köszön-

tek, se ő nem köszönt senkinek. Erős, robusztus alakja mégis betöl-
tötte az egész tisztást, az egész sátort. Néma zsarnoksága ott trónolt 
keményen a hegy fölött s csendes, ünnepélyes mozdulatlansága tiszte-
letet parancsolt hangtalanul maga köré. Matkó és Koszticska is csak 
suttogva beszéltek, nem merték megzavarni a bölcs öregség elgondol-
kozó nyugalmát. 

— Őszre meglesz a pénz, Koszticska. 
— Sokat keresel Matkó. De nagyon féltelek a halálsziklán. 
— Megőriz engem az erőm és a kedvesem imája. 
— Hiszen olyan sokat imádkozom a Szűzhöz. 
— Elmegyünk a pietroszi oldalra. Ott építek házat százados fatör-

zsekből olyat, hogy csodájára fognak járni a Kosovék portájához. 
— Úgy örülök, Matkó. 
— Vasárnapra először lesz tele az apsineci vízgát tava törzsekkel. 

A pán mérnök mulatságot akar rendezni a vizen. Fiúk, mondta, min-
denki hozza el a kedvesét. Aztán el gyere Koszticska. 

— Ha eljössz értem Matkó, elmegyek. Majd szólok az öregnek. 
— Ne szóljak én? 
— Nem. Tudod, hogy ilyenkor nem beszél. 
— A pán mérnök valami szép mulatságot tervez. Már reggel 

kezdeni akarja. Többen lesznek kint urak is Sugatagról. Cigány lesz, 
bor és sör. 

— Mért rendezi ezt a pán mérnök? 
— Fiatal. Unja magát. Szeret mulatni. 
— Furcsa ember lehet. 
— Nem. Jó ember. 
Átfogták egymás derekát és nem beszéltek többet. Csak a szívük 

duruzsolt össze s a lelkük álmodott egyforma csodákat a hallgatás 
tündérkertjében. 

S rekedten, tompán megszólalt az öreg, mintha már nem akarná-
nak engedelmeskedni a hangszálai. 
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— Koszticska ! 
A lány tudta. Nem kérdezett semmit. Bement a sátorba és egy 

ütött-kopott bádogcsövet vitt oda az öreghez. 
És ekkor felfigyelt az este. 
Mindaz a mondanivaló, ami egy hosszú emberéleten keresztül 

kimondatlan maradt vissza a lélekben, mindaz, amit látott az erdőben, 
amit hallott a fáktól és amit eltanult a madaraktól, mindaz most zuho-
gott szét a messze tájon a havasi kürt csodálatosan szép, tiszta és vissza-
térő melódiáin. 

Kergetődzött a felhő . . . Dalolt a patak . . . Nevetett a virág és 
kacagott a szél. . . Lezuhantak a fák . . . Legeltek a juhok . . . Kicsur-
rant a tej . . . És megindult a tutaj . . . 

Koszticska és Matkó harangozó szívvel áhítatosan hallgatták az 
öreg Petro vallomását s a hegyek tárt karokkal ölelték magukhoz a 
megvénült lélek tavaszi énekét. . . 

Havasi kü r t . . . 
A karámban bégetve gyűrődtek egy csomóba a juhok. 
Mint a villám, pattant fel az öreg, füttyentett a két kutyájának 

s loholva, ordítozva szaladt a karám felé. 
— Matkó, figyelj csak, baj van a juhoknál. 
Felneszelt a nagy erős legény. Zajt hallott ő is. Felkapta a soha 

el nem hagyott fejszéjét és óriási ugrásaival egy-kettő ott termett a 
karámnál. 

Dulakodást hallott. Szitkokat, nyögéseket és dühös káromkodást. 
Harsányan kiáltott fel. 

— Itt vagyok, öreg Petro ! Ne hagyd magad ! 
Kereste őket köröskörül. 
— Ó uram Jézus ! Matkó ! Ide gyere fiam ! 
Most már tudta a legény, hogy bent a juhok között folyik a harc. 

Iszonyú erővel ugrott át a karám kerítésén és a dulakodóknak tartott. 
Sötét volt már. Alig látott. Arra ment, amerre tisztást szorítottak a 
juhok. 

— Itt vagyok, öreg Petro ! Bízd rám a gazembert ! 
És vasdarab karja kinyúlt a sötétbe s vállonragadta az ellenfelet. 

Irtózatos markában megroppant a váll s az ellenfél nyögve hullott 
térdre. 

— Eressz el! Soha nem jövök ide többet. 
— Ki vagy? 
— Alexi vagyok. A Korin Alexi. Ott vágok én is fát az erdőn a 

pán mérnök keze alatt. 
— Mért akartál juhot lopni gazember !? 
— Szegény vagyok, őszre esküdni szerettem volna. 
— Haszontalan, alávaló ember vagy ! És hogy megjegyezd ma-

gadnak egyszer és mindenkorra azt, hogy elkerüld az öreg Petro karám-
ját, hát nesze, nesze ! Mint egy kölyköt, gyúrta maga alá, szörnyű erejé-
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vei hatalmasan ellazsnakolta, azután óriási lendülettel hajította ki a 
kerítés fölött. Nyögve, jajgatva zuhant a tolvaj a földre s nyöszörögve 
tünt el az éjtszakában. 

— Öreg Petró, hol vagy? 
Nem válaszolt az öreg. Matkó kereste a földön és beléje botlott. 

Gyorsan felkapta a széles vállára és szaladt vele könnyedén, teher-
telenül a sátorba. Koszticska ijedten várta őket a nyílásban és rémül-
dözve követte Matkót a tűzhöz. 

Megvizsgálták az öreget. Fejszecsapást kapott a fejére. Elájult. 
De nem veszedelmes a dolog. Megmosták, lefektették s az öreg magához 
tért. Csak ennyit mondott csendesen. 

— Köszönöm, Matkó fiam. 
Koszticska boldogan simult az ő erős, legyőzhetetlen párjához, 

jól tudta, mit jelent az apja száján az, hogy Matkó fiam. 

H l . 

A vasárnapi mulatság tényleg délelőtt kezdődött. Az úritársaság 
kocsikkal, szekerekkel jött fel Sugatagról az apsineci gáthoz. Tömérdek 
enni és innivaló került le a kocsikról s az egész kicsi völgyet hatalmas 
jókedv és pajzán vidámság forgatta fel évszázados csendjéből. 

Piros, sárga és kék ruhák villogtak, cikáztak ide-oda. Rózsaszínű 
fény csókolta az erdőt. Az elbódult levegő illatosan kóválygott az em-
berek hullámzó feje felett. 

A mérnök a publikumot a tópartra küldte, ott gyülekezzenek a 
víz partján, ahol egy kis emelvényt rögtönöztek, arról nagyszerűen 
lehet majd látni a favágók versenyét. 

Az úri publikum zajongva, kacagva, tereferélve, még vidáman és 
tele várakozással az egész boldog nap előtt, felmászott a jó magas emel-
vényre s gyönyörködve néztek végig a hatalmas tavon. 

Nagyszerűen be lehetett látni a kis völgyet. A nagy tó az egész 
völgyet betöltötte és vize sűrűn egymás mellett tele volt óriási szálfák-
kal. Egy ügyes ember talán végig is tudott volna rajta sétálni a tulsó 
oldalra. Ragyogó tiszta víz volt, elbódultan szakadt bele jobbról a 
hegyekről a tajtékzó patak. 

A favágók a párjukkal együtt ott álltak az erdő szélén és várták 
a mulatságot. Mindegyik férfi kézenfogva tartotta a magáét és nyu-
godtan, minden türelmetlenség nélkül, nézték az úriemberek zaj-
lását. 

A pán mérnök most lépett közéjük. 
— Emberek! Megkezdjük a versenyt. A víz tele van fatörzzsel, 

ti egészen könnyen át tudtok menni rajta a másik oldalra. Nos, a ver-
seny abból áll, hogy ki tud közületek hamarább átszaladni, egyik oldal-
ról a másikra. Onnan a tulsó oldalról kell kezdeni a versenyt, hogy az 
urak előtt érjétek el a partot. Aki versenyezni akar, az menjen át és 

Napkelet 50 
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készüljön el. Én itt leszek. Akkor indultok neki a versenynek, amikor 
én elsütöm a revolveremet! Értettétek? 

— Igenis ! Aztán miért is versenyzünk? 
— Azám! Nézzétek ! Az első ezt a szép ezüst órát kapja, a máso-

dik egy liter bort. 
— Nagyon jól van, pán mérnök. Szóltak elégedetten a ruthének és 

csaknem mind megindultak a tulsó oldalnak. 
Koszticska félve suttogott Matkónak. 
— Matkó ! Én párom, vigyázz magadra ! 
— Enyém az ezüst óra Koszticska. — És vidáman, fütyörészve 

indult a versenyzők után. 
A tulsó parton levetették a bocskorukat, nehéz, díszes tüszőjüket. 

Hosszú lobogó nadrágjukat erősen térd fölé gyűrték s felsorakozva a 
parton, vagy harmincan, várták az indítást. 

Reszkető párjaik ezen az oldalon imádkoztak és hányták a keresz-
teket. Csak Koszticska nézett most már bízva, büszkén az ő daliás, 
fejjel kimagasló emberére. 

Az erdőmérnök felment az emelvényre és magasba emelve a pisz-
tolyt, elsütötte azt. Visszhangozva csattant fel a riasztó hang a völgyön 
keresztül, s a versenyzők nagy lendülettel indultak neki a pályának. 

Ideges kapkodásukkal egy páran már az út elején pottyantak bele 
a vízbe s ázottan, szégyenkezve bujtak vissza a partra. A nagy része 
azonban szaladt előre ügyesen, kiszámítottan. 

Erős barna lábuk acélosan szökkent egyik törzsről a másikra. 
Táncolva el-elmerülve himbálódzott alattuk a bizonytalan talaj s tán-
torogva, egyensúlyt keresve hadonásztak kétségbeesett karjaikkal a 
levegőben. Egy-egy bíztató, ijedt kiáltás robbant fel ajkaikról és ugrálva, 
nagyokat szökellve folytatták kötéltáncos útjukat. A törzsek sikamló-
sak voltak és meg-megfordultak maguk körül, a versenyzők fele úgy 
sompolygott már vissza, ázottan a víztől, a tulsó partra. Nehéz ver-
seny volt. 

A közönség eleinte félt. Amikor, azonban látták, hogy ártatlan 
mulatság az egész, kacagás kísérte a vízbepottyanó legényeket vissza-
felé útjukon. 

A csapat elején Matkó szökelt. Mint a kőszáli zerge ugrott egyik 
táncoló törzsről a másikra. Kapaszkodó lábai a legijesztőbb helyzetek-
ben is egyensúlyba ringatták s hosszú, lehetetlenül bátor ugrásaival 
messze előtte járt a társainak. 

Minden szem őt nézte ! Koszticska boldogan kacagott. És Matkó 
az ő gyönyörű, ruganyos testével röpülve száguldott egyik törzsről a 
másikra, már meg se tántorodott, ösztönös egyensúlyérzékével előre 
kiszámította testének helyezkedését, lába alig érte a hatalmas lendület-
ben a törzseket s utolsó ugrásával felszökött magasan a levegőbe s na-
gyot kiáltva torpant meg a parton az urak előtt. Nagy taps és éljenzés 
fogadta. 
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A jegyző felesége egy pár dicsérő szóval adta át neki az ezüstórát 
s ő boldogan kereste meg Koszticskát s büszkén mutatta meg neki a 
szép versenydíjat. 

Az egy liter bort Korin Alexi kapta. 
Koszticska úgy érezte magát, mint egy királynő. Szép karcsú 

testén lángoló sárga mellényke feszült, habosan, hímzetten buggyant 
ki belőle a rövidujjú, térdigérő ing, mely fölött forró pirossal átdolgozott 
kötény hintázott elől és hátul is. Karcsú, gömbölyű lábán piros bocskor 
virágzott. . . 

Minden férfiszem őt nézte. Nagy szemei dalolva röpködtek össze-
vissza, sűrű fekete haja térdigérő fonatban hullámzott a hátán. Erős, 
ruganyos, fiús járásával kiragyogott a leánykoszorúból. 

Két csoportra oszlottak azután a favágók! Mindegyik csoport 
egy tutaj t kötött össze. Az egyik csoportot Matkó, a másikat Korin 
Alexi vezette. Hatalmas nagyszerű verseny volt. Ebben is Matkó győ-
zött ! Az ő emberei kapták a hordó sört. 

Amikor készen voltak, a két tutaj t összekötötték, járdát készí-
tettek hozzá a partról törzsekből s az egész úri társaság átvonult énekelve, 
a ringó, hintázó szigetre. 

Megérkezett a cigány. Reszketve, félve, vacogva a rémülettől 
ment át a banda a járdán a tutajokra s igen bizalmatlanul foglaltak 
helyet az egyik sarokban. Állandóan lesve, ide-oda pislogva a félelem-
től, játszották a magyar nótákat. 

Kosov Matkó a parton mulatott az emberekkel. Ő volt a nap 
hőse. Az első táncot a pán mérnök az ő mátkájával táncolta. 

Matkónak ragyogott a szeme az örömtől és Koszticskának majd 
kiugrott a szíve a megtiszteltetés boldogságától. 

Amikor megkapták a nagy hordó sört és megkapták a rengeteg 
gulyást kenyérrel, ordítozva az örömtől fogtak neki a nagy lakomának 
és rajongó szeretettel nézték uruknak, a pán mérnöknek sürgését, for-
gását. 

Korin Alexi külön ült az embereivel. Ők is kaptak mindent, csak 
a hordó sör nem járt nekik. Megsajnálta őket Matkó ! 

— Fiúk ! Testvérek vagyunk. Van itt ital elég! Gyertek, igyunk 
együtt! 

— Vivát Matkó ! — kiáltottak fel a másik csoport emberei és 
bizony lassan otthagyták mind sötét, káromkodó vezérüket. 

Korin Alexi egyszerre csak egyedül maradt. Sötéten, lobogó 
gyülölettel nézte Matkóékat. A lány, a párja szomorúan ült mellette. 

Matkóban pedig úgy forrott a jókedv, úgy szaladgált az öröm, 
hogy sugaras lélekkel állott Alexi elé. 

— Gyere no te is ! Én mindent elfelejtettem ! 
A dühös ellenfelet úgy szíven találta a nagy jóságával, hogy vadul 

ugrott fel s mint egy vadmacska köpködött Matkó felé. 
— Tartsd meg a sörödet! Kell a kutyának ! 

50* 
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— Most pedig jó lesz, ha eltakarodsz innen ! — szólt a foga közt 
Matkó. — Mert belehajigállak a vízbe. 

Alexi elsietett. Helyes kicsi párja sírva szaladt utána. 
A nap pedig megbotlott a csúcsban, nagy forró teste végigzuhant 

a hegyen és szerteömlött a vér az erdők tetején. Este-anyónak kihullott 
kezéből a szakajtó s a sok ezüstcsillag szertegurult az égen belőle. 

A tánc és a mulatság tetőpontra hágott. Nagy lángoló tüzet gyuj-
tottak a tutaj közepén s a jókedv deliriumában tobzódva táncolták 
körül a máglyát lányok, legények. 

— Kilyukad a tutaj a tűztől! — ordították a cigányok. És hiába 
sírtak, rimánkodtak, játszaniok kellett tovább s reszketve a félelemtől 
húzták a vidámabbnál vidámabb nótákat. 

A lángok nyalták-falták a beléjük dobott száraz fát, de a víztől 
átitatott törzseket mindössze csak megpörkölték. 

Ropogott a tánc, szorosabb lett az ölelés és sűrűbb a lopott csók. 
S amire a jó Isten a hatalmas kék szitán keresztül a földre szitálta 

a fényt, mégis csak eloszlott a társaság. 
Daloló szekerek és kacagó kocsik dübörögtek le a hegyekről az 

álmodó Sugatag felé és Kosov Matkó büszke jókedvvel, harsonás lélek-
kel kísérte haza kézenfogva a boldogságtól folyton kacagó párját, 
Koszticskát. 

IV. 

Egy meleg nyári este történt. 
Matkó és Koszticska csendesen és messzenézőn állottak a sátor 

előtt. Nyugodt, mozdulatlan öleléssel karolták át egymás derekát. 
Az öreg Petró ott ült a szokott helyén báránybőr gubáján és pipázott. 
A két kutya ott hevert mellette. 

Keményebb és mozdulatlanabb volt az öreg arca a szokottnál. 
Merevebb és roskadtabb volt a teste s a rendes esti kosztja sem izlett. 

Valami nyugtalanság fogta el. A tiszta, becsületes szeme tele lett 
köddel és igen reszketett a keze, ha felemelte. 

Felkelt és szó nélkül megindult a karám felé. Két kutyája hitet-
lenül és csodálkozva nézte a szokatlan, ok nélkül soha végig nem járt 
utat s kelletlenül, lustán indultak utánna. 

— Matkó, te ! Olyan furcsa az öreg. 
— No. Mi az? 
— Ma még a hangját se hallottam. 
— Eddig se hallottad. 
— Mégis hallottam. Ma nem. Enni se evett. Inni se ivott. Az 

arca furcsa és messzenéző. Nem leli a helyét. Nehezen jár. Minden tagja 
reszket s most is ok nélkül megindult a karám felé. 

— Nyugtalan az öreg. 
— Rosszat érzek Matkó. Vigyázz. Valami baj szakad ránk. 
A két kutya éktelenül csaholni kezdett a karámnál. 
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— Hallod? Ugatnak a kutyák a karámnál. 
— Nem ellenséget ugatnak ! Nincs baj ! A sötétre ugatnak így. 
— Biztosan látnak valamit, amit mi nem látunk. 
— Mért látnának ők többet, mint mi? 
A kutyák ugatása nem hagyott alább. 
— Igen félnek valamitől. 
— Zaj van az erdőn. 
Az esti szél, mint egy szomorú asszony sóhaja, úgy szaladta körül 

az erdőt. Reszketve kapaszkodott meg az árnyék a fák alatt és titok-
zatos hangok bukkantak fel a csend tengeréből, mint nesztelenül úszó 
fókák s valami különös, természetfölötti erő játszadozott a földön és 
meg-megkondította az emberszív harangjait. 

A kutyák nem tudtak elhallgatni. Keserves, soha nem hallott voní-
tásuk felébresztette az aggódást, Koszticska szaladva indult meg a 
karám felé. 

— Matkó ! Úgy félek. 
Amikor odaértek, csodálkozva látták, hogy az öreg Petro, nagy 

furkósbotjávai elszántan, keményen harcol valaki ellen . . . valaki ellen, 
akit nem láttak, akit nyöszörögve ugattak a kutyák s a karámban a 
juhok rémüldözve gyömöszölték egymást a sarokba. 

— Nézd Matkó ! Mit csinál? 
— Várj ! Hadd nézzem ! 
De nem soká várt, hirtelen nagyot kiáltott ! Odaszaladt, ölbe kapta 

az öreget és vágtatva vitte a sátorba a fekhelyre. Gyertyát gyujtottak. 
Ott hevert az öreg ijedt, eltorzult arccal a szénán, vacogva ütődtek 
össze fogai s a szeme keresőn, gyáván kapaszkodott bele Matkó elsár-
gult arcába és megszólalt. 

— Matkó fiam. Az erdő asszonyát láttam meg az előbb a karám-
nál. Tudod, úgy-e, mit jelent az? . . . Holnap menj le Suhatagra és 
jelentsd, hogy az öreg juhász, a Petro már nem őrzi a juhokat . . . 
Küldjenek más embert . . . Koszticska jó lány, erős és dolgos. Neked 
adom . . . Légy jó hozzá . . . Vidd el magadhoz . . . 

— Atyuska ! Nem igaz ! Ne beszélj így ! Nem halsz meg ! — zoko-
gott a lány. 

Apja már nem beszélt. Elfárasztotta a sok szó, csak kinyujtotta 
a reszkető kérges kezét feléje és arcára fordította a messzenéző, ködös 
szemeit. 

A két kutya kint üvöltött a sátor előtt, mintha kétségbeesetten és 
reménytelenül harcoltak volna valami ellen. 

A sátorban huzat volt. Szilajon, gorombán cibálta meg a gyertya-
lángot s a gyertyaláng reszketve kúszott fel a három ijedt arcra. 

Koszticska arcán fájdalmasan rángatódzott a piros élet, a Mat-
kóén barázdákat szántott a gond, az öreg Petro arcán fehéren rémül-
dözött a sejtelem. S az ajka alig érthető töredékmondatokat da-
dogott. 
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— Olyan szép volt, mint a mező . . . A járása a szellőé . . . A szava 
az erdőé s a szeme mint a forrás, benne egy darab éggel. . . 

Matkó és Koszticska ott virrasztottak egész éjjel az öreg mellett. 
A kutyák egész éjjel vonítottak a csillagok felé s habzsoló morgással 
ugrottak neki egyszer-egyszer az üres levegőnek, mintha valakinek a 
lábába szerettek volna beleharapni. 

Reggelre az öreg Petro örökre elaludt. 
Koszticska zokogva borult a Matkó széles, erős mellére és vigasz-

talanul siratta az ő csendes, fukarszavú apját. 
Matkó letérdelt és hosszan imádkozott. 
A kutyák pedig megbékülten csendesültek el a sátor előtt. 
Matkó bement Sugatagra jelenteni a dolgot a pán notárnak és 

otthagyta Koszticskát egyedül a halottal. 
A juhok a karámban maradtak, addig nem eresztik ki őket, amíg 

át nem veszi az egészet az új juhász. 
Matkó illemtudóan és összekuszáltan a hivatalos dologtól, lépett 

a jegyző elé. 
— Nini. Hát te favágók büszkesége, mit akarsz itt? — szólt rá 

a jókedvű jegyző. — Emlékszem rád. A tavaszi tutaj mulatságon te 
voltál az első az apsineci gáton ! Hogy is hívnak? 

— Kosov Matkó, pán notár. 
— Igen. Igen. A Matkó ! Te vagy a Matkó. Derék ember vagy. 

Hát mi járatban vagy itt? 
— Megkövetem szépen, pán notár, a vadrózsa lankán az öreg 

Petró, a falu juhásza ma reggelre meghalt. 
— Ne mondd! Az öreg Petro? Szegény! Isten nyugtassa. Baj. 

Baj. Mit fogok én most csinálni? . . . Hogy jössz te oda? Mért jelented 
ezt be te? 

— A lány, a Koszticska az én mátkám. 
— Persze. A mátkád. Az az a szép lány, aki mindég melletted 

volt a mulatságon? 
— Igenis, pán notár. 
— Hát én mondok neked valamit, te Matkó. Az öreg Petro, a falu 

juhásza meghalt. Te mondtad. Elhiszem. Elküldöm a kántort, temessé-
tek el szépen holnap délután. Az orosz pap öreg. Nem tud már felmenni 
a hegyre, majd itthon fog imádkozni a szegény öreg lelkiüdvéért. . . 
De most nincs a falunak juhásza. Ellenben maradt a juhász után egy 
szép lány, a te mátkád. Kosov Matkó, vedd el a lányt, te leszel a juhász, 
ott lakhatsz a sátorban, megvan a jó kényelmes hivatalod, még csak 
a kis holmit sem kell elhurcolni a sátorból . . . Aztán a hivatalod bővül, 
egy-két hét mulva mégegyszer annyi juhot hajtunk fel hozzád a vad-
rózsa lankára, építtetni is akarok ott aklokat. 

Matkó megdöbbenve és igen megtisztelve hallgatta a jegyzőt. 
Hogy ő hivatalos ember ! Kosov Matkó juhász ! Valami mégis harcolt 
ellene a lelke mélyén. A jegyző folytatta : 
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— Nem hívnálak erre a tisztségre épen téged, Kosov Matkó, 
hiszen kaphatnék rá száz legényt is, de láttalak a tavaszi mulatságon, 
megtetszettél nekem és tudom derék, becsületes ember vagy. 

Matkónak a szíve repesett örömében. 
— Aztán meg az öreg Petro, az elmult félesztendő bérét is benn-

hagyta a falunál. Egyszerre akarta felvenni az egészet a lánya lakodal-
mára. Ez pedig ötven forint. Ez a pénz is a tied lesz, ha elveszed a lányt, 
mert őt illeti. No Matkó ! 

Matkóval szédült a világ ! Olyan boldogság töltötte meg a lelkét, 
hogy majd összeesett tőle. Pénzt is kap, hivatalt is kap, asszonyt is kap ! 

Boldogan csapta bele kezét a pán notár feléje nyujtott tenyerébe 
és mosolygó arccal nézett bele új gazdája vidám arcába. 

— Pán notár! Egyet kérek! 
— No fiam ! Halljam ! 
— Az a sátor ott a vadrózsa lankán olyan rozoga, olyan ócska 

már. Szeretnék fatörzsekből egy kis új házat építeni a helyére, igen kér-
ném, megengedné-e ezt a falu az új juhásznak? 

— Persze hogy megengedi, fiam ! Csak építs ! Van ott fa elég ! 
Aztán te értesz is hozzá ! Csak csináld meg a házat, lakhatsz benne, 
a tiéd is lesz, amíg te vagy a juhász, csak ha elmész, vagy meghalsz, 
akkor lesz a falué . . . Nohát, akkor haza mész, szépen átveszed a juho-
kat, holnap eltemetitek az öreget, vasárnapra pedig bejössz a lánnyal 
ide hozzám és én összeadlak titeket. Majd beszélek a pappal is. 

— A jó Isten fizesse meg, pán notár! 
Elköszönt a legény és vidáman, jókedvűen döngette végig a falut 

a járásával, sietve, loholva táncolt hazafelé. 
A sátor ajtajában hökkent meg csak a nevető jókedve. Koszticska 

ott térdelt most is az öreg előtt és imádkozva vigyázott a halottra. 
— Megjöttél, Matkó? 
— Meg. 
— Megmondtad? 
— Meg. 
— Mit szólott? 
— Sajnálta az öreget. Holnap kijön a kántor. Eltemetjük. 
— A pap nem jön? 
— Öreg már. Nem tud feljönni. Otthon fog imádkozni. 
— Oda temetjük anya mellé, a két öreg fenyő alá. 
— Oda. 
— Mikor jön az új juhász? 
— Már itt van. 
— Máris? Hová megyek akkor én aludni? Hol van? A karámnál? 
— Nem. Itt van. 
— Hol? 
— Én vagyok ! 
— Matkó! Istenem! Te vagy a juhász? 
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— Az. 
— Hogyan? Hogy lehet az? 
— Két feltétel van csak. 
— Szűz Mária, mi az? 
— Az egyik az, hogy téged már vasárnap feleségül vegyelek, 

aztán kikapjuk az öreg félévi bérét, amit bennhagyott, ötven forintot, 
a másik az, hogy e helyett a rozoga sátor helyett, szép fatörzses házat 
kell építenem. 

— Matkó ! Matkó ! — Boldogan röpült a lány a legény nyakába 
és duruzsolva simult hozzá. A halott pedig csendesen, mosolyogva 
bámult bele a semmibe. 

(Vége következik.) Büky György 


