
F A V Á G Ó K . 

V . (Folyt. és vége.) 

A m i k o r Matkó bejelentette a pán mérnöknek, hogy elmegy, a 
mérnök sajnálkozva fogott vele kezet. Körülnézett az erdőn, 
hallotta a favágók munkáját, látta recsegve, ropogva zuhanni 

a fákat, elszorult a szíve, valami mintha fájna neki. Tétován fordult 
meg maga körül és lassan indult vissza az útján. Pedig a favágók irígy 
szemmel néztek a hivatalos ember után, akinek most már megvan a 
biztos kenyere, nyugodtan veheti feleségül a mátkáját. 

Korin Alexi is meghallotta Matkó szerencséjét. Borzasztó gyülö-
let szökkent fel szemébe s utálatos szitok pergett le ajkáról. 

Matkó a házra gondolt, amit építeni fog a sátor helyett, lassan 
elfelejtette a halálsziklát, a favágást, a tutaj kötözést és frissen, moso-
lyogva nézett a napba, hatalmas fejszéjét vállára hajítva, dalolva ment 
vissza a vadrózsa lankára. 

Koporsót kellett csinálnia. Ügyes, gyors kezével hamar összeácsolta 
az egyszerű ládát, szomorúan, óvatosan helyezte el benne az öreg 
Petrót, azután nekilátott és egy vastag törzsből egészbe faragta ki a 
cifra keresztet. 

Az öreg Petro temetése olyan volt, mint az élete. Magányos, csen-
des és szófukar. S amikor a kántor éneke mellett leengedték a gödörbe, 
a két csodálkozó kutya ott a sír mellett fájó, sirató nyöszörgésbe kez-
dett. Koszticskát rázta a zokogás és Matkó ijedt huzavonával szórta a 
döngő koporsóra a dübörgő földet. 

Az esküvőt se várta meg Matkó. Nekifogott a ház építésének. 
Gyönyörű szálfákat választott ki hozzá az erdőn a közelben és olyan 
kedvvel, olyan felbuzogó erővel döntötte ki egyik fát a másik után, 
hogy a néma erdő megdöbbenve figyelte a törpe óriás munkáját és 
megborzadt a rémülettől, hogy sorra dönti az összes fákat. 

Amikor a törzsekből elég volt, nekifogott a letisztításnak. Törte, 
vágta az ágakat, szépen, gondosan faragta le a tövüket. Simák legyenek, 
összeillők legyenek, hiszen az ő házuk készül belőle. 

Koszticska boldogan nézte, szótlanul kísérte a nehéz munkát s 
erőhöz, munkához szokott szeme mégis elcsodálkozott a Matkó bor-
zasztó erején. 

Megvolt az esküvő is. 
Épen olyan csendes és épen olyan szótlan volt, mint a temetés. 

A jegyző is, a pap is hamar végzett velük, hiszen vasárnap volt. Matkó 
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boldogan olvasta bele tüszőjébe az ötven forintot. A munkájával az 
erdőn megkeresett száznál többet. Félre tehet tehát százötven forintot. 
Még költőpénze is marad azonfelül jócskán. 

Amikor hazamentek, ezt a pénzt tárgyalták meg boldogan, ragyogó 
szemekkel, belerakták egy csorba cserépedénybe, befödték és elásták 
az öreg Petro sírjához a fejfa tövébe. Az jó hely. 

Koszticska azt mondta: atyuska biztosan nagyon fog rá vi-
gyázni. 

És vigyázott is . . . 
A boldogság ott sürgött-forgott a fiatal pár minden mozdulata, 

minden pillanata körül. 
Koszticska is segített a ház építésénél s a ház haladt, épült, már 

magasan állottak a falai, Matkó már a tető felrakásához kezdett. Egy 
szoba és konyha lesz benne. 

Szép ház, kényelmes ház. Matkó kicifrázta, kifaragta kívülről. 
Olyan volt, mint egy mesebeli kis erdei palota. 

Amikor meg-megállott és gyönyörködve nézte meg újra és újra 
távolról, érzékeny füle messziről idehallotta a favágók csattanó, kopogó 
munkáját, felkapta a fejét és felfigyelt, mint a vadászkutya. Kicsit 
elszorult a szíve, azután lerázta magáról a távoli hangokat és kemény, 
mindent elfelejtő erővel ment neki a háznak. 

Amire elmult a nyár, elkészült a ház is. 
— Koszticska, drága, megcsinálom az ágyat és csinálok egy szép 

asztalt, meg két széket s beköltözünk az új házba. 
— Matkó emberem ! A konyhában nincs még tűzhely. 
— Tudom dusicska, tudom. Hozok neked tűzhelyt szépet, olyat, 

amilyet az urak használnak a faluban. Vasból. Ablakot is hozok kettőt. 
— Matkó ! 
És elkészült a széles ágy, a székek és az asztal és Matkó elment a 

városba a tűzhelyért és az ablakokért. 
Messze volt a város. Két napig el volt érte s amikor megérkezett, 

majd összeroskadt a fáradtságtól. Nehéz volt elhoznia mindent egy-
szerre. Az éles vas véres csíkokat vágott a hátán. 

Koszticska össze-vissza csókolta a sebeket és puha, óvatos ujjai-
val ügyesen mosta ki azokat. 

A tűzhely nagyszerűen beillett a konyhába és pompásan égett 
benne a tűz. Kacagva babusgatta a fiatalasszony és nem tudott érte 
eléggé hálálkodni az urának. Matkó beillesztette az ablakokat. Olyan 
ügyesen csinálta, hogy gyönyörűség volt megnézni a keze munkáját. 
Amikor minden készen volt, kiment Matkó titokban a bokrosba, egy 
nagy papirosba csomagolt képet hozott be onnan, amit odadúgott, 
amikor a városból megjött, kibontotta és felakasztotta a szobában az 
ágy fölé. Azután elégedetten nézte meg. Szép aranykeretben, üveg alatt 
a Szűz Mária nézett le rá, karján a Jézussal. Amikor Koszticska bejött 
és meglátta a gyönyörű képet, csak ránézett hálásan az urára, elöntötte 
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a szemét a könny, térdre hullott és imát mondott a kép előtt a jó Isten-
hez sokáig, nagyon sokáig. 

Az őszi szél fogócskát játszott a falevelekkel, a ragyogó dér csilin-
gelve hintázott a füvön s a virágok ájultan haldokoltak a napsugár 
alatt. A favágók munkája már nem hallatszott és Matkó felszabadult 
lélekkel, boldogan végezte munkáját. 

Sok dolga volt a juhokkal. 
Ahogy a jegyző igérte, mégegyszer annyit hajtottak fel hozzá a 

lankára s a jegyző azt akarta, hogy ott is teleljenek. Emberek jöttek 
és Matkó vezérlete alatt hatalmas juhaklot építettek közel a házhoz 
és be is kerítették erős növendékfa kerítéssel. 

Amikor minden készen lett, már hidegre fordult az idő. A jegyző 
kijött és megnézte a kész munkát. 

— No Matkó fiam, eddig minden szép. Meg vagyok elégedve. 
Most már csak az kell, hogy jól megőrizd a hatszáz darab juhot. Küldök 
fel hozzád kaszásokat, vágjátok le a tisztásokon a füvet és gyüjtsetek 
szénát. Nem kell félni, lesz még elég. Olyan nagy a fű az erdőn, hogy 
térdig ér. 

Az emberek jöttek s a széna gyűlt, egyre gyűlt. Egyik boglya a 
másik után emelkedett magasba. Gyönyörűség volt nézni. 

Koszticska szerette, babusgatta a házacskájukat. Gondosan, tisz-
tán tartotta és bizony messziről is eljöttek a favágók, hogy gyönyör-
ködjenek a Kosov Matkó cifrázó fejszéjének munkájában. Mindegyik 
elismerően vallotta be, hogy remekbe készült a kis ház és mindegyik 
megfogadta magában, hogy olyat csinál ő is. 

Gyönyörködve főzte meg a fiatal asszony az ebédet a tűzhelyen. 
Pattogott a tűz és sustorgott az étel s a hazatérő ember éhesen ette meg 
az ebédjét a jószagú tiszta szobában. 

Egy reggel fehér gunyában, vacogó fogakkal látogatott be a lan-
kára a tél. 

Elült a munka. Matkónak csak a juhokkal kellett törődnie. Nem 
volt sok dolga. Üres óráiban fát vágott a ház előtt és nagy csomóban 
készítette el az eresz alá, keze ügyébe az asszonynak, hogy legyen elég 
télire. A házacska jó meleg volt a tűzhelytől és boldogan beszélgettek 
el benne esténként ketten. 

— Tavasszal megint megkapom az ötven forintot a falutól. 
— Odatesszük azt is? 
— Nem tudom. Valamit kellene vele csinálni. Nem azért van a 

pénz, hogy elásva tartsa az ember. 
— Vennénk valamit? 
— Talán egy malacot tavasszal. 
— Talán inkább egy tehénkét. 
— Nem lesz jó a kecske is? 
— Jó lesz. 
— Hát veszünk akkor egy kecskét és egy malacot. Igaz? 
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— A malac nem kell olyan nagyon, mint a kecske. 
— Aztán mért te? 
— Matkó, édes uram ! Most van időd. Faragj nekem lassan egy 

édes kis bölcsőt. 
— Koszticska drága ! Igazán? 
— Igen Matkó ! 
— Dusicska moja ! Édes lelkem ! Olyan bölcsőt faragok, hogy 

csodájára fog járni az egész vidék. Még olyanba nem ringott gyerek ! 
A Kosov Matkó fiának remekbe készült ágyacskája lesz. 

— És ha lány lesz? 
— Akkor is. 
És mint egy nagy gyerek boldogan, felzaklatottan járt fel s alá 

a szobában s ragyogó szemeivel hálásan nézett asszonya szemébe. 
— Hát ezért kell a kecske? 
— Ezért. 
— Hát akkor meg is lesz ! 
A hosszú téli napokon remekbe készült lassan a bölcső. Nem volt 

elég finom hozzá a kis fejsze. A hosszú, éles késével faragta Matkó és 
csupa virágot, csupa galambot cifrázott ki rajta. 

— Hát ez már megvan. Most már csak az kell, aki bele való. 
— Édes uram, Matkó ! Meglesz az is. 
Lassan elmult a tél. Nem volt nagy a hideg. Itt-ott bolondult 

meg egy-egy napra, de hamar felengedett. A kis ház közelében a forrás 
egyszer se fagyott be, csak ragyogó jéggel csipkézte ki néha a szélét az 
éjszaka. Hó volt elég, de Matkónak gyerekjáték volt a ház és az akol 
körül elhányni a havat. Még szerette is. Bolondos, játékos kedvében 
egy ragyogó napon, nagy hóembert készített a ház elé, aminek kacagva 
örült a mosolygó menyecske. 

A tavasz sokkal hamarább vitte el a havat, mint ahogy számítot-
ták. Nagy, beolajozott csizmát kellett húzni Matkónak és Koszticská-
nak is, úgy gázolták az olvadó, vizes havat. 

A két hegyesfülű kutya lassan belenyugodott abba, hogy öreg 
gazdájuk nincs már, hozzászegődtek tehát a fiatalhoz és vidáman 
csaholtak elébe a tavasznak. 

V I . 

Szép, langyos tavaszi nap volt már, amikor Matkó lement a faluba 
az ötven forintért. 

— Hát aztán megvannak-e a juhok, Matkó? — kérdezte a jegyző. 
— Egy szálig, pán notár. 
— Derék dolog. Nesze fiam, az ötven forint. Vigyázz a juhokra, 

a napokban megyünk fel, megnyírjuk őket. 
Matkó itt-ott meg-megállott a faluban. Elbeszélgetett az emberek-

kel, elmondta, hogy viszi haza a fizetséget és így jutott a hír a Korin 
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Alexihez is, hogy Matkó töméntelen sok pénzzel megy haza a lankára. 
Mikor Matkó hazaindult, messziről lapulva követte. Vajjon mit csinál 
azzal a sok pénzével? Tudta, hogy sokat keresett az erdőn is és sejtette, 
hogy többje van kétszáz forintnál. 

Matkó fütyürészve ment haza. Egy kis húst, kolbászt, fehér 
kenyeret cipelt a zsákjában s boldogan rakosgatta ki mindezt nevető 
párja elé az asztalra. Aztán a pénzt olvasta le. Büszkén, türelmesen, 
egyenként. 

— Vigyázz csak rá Koszticska. Behozom a többit is, majd hozzá-
tesszük. 

Kiszaladt a fenyőfák alá s az öreg Petro keresztje alól egy pár 
ásónyom után kihúzta a cseréplábast s beugrott vele a házba. 

Korin Alexi látott mindent a bokorból. Tudta, hogy az a lábas 
mit rejt s hogy újra visszakerül a kereszt tövébe. Ennyi elég volt neki. 
Elment. 

Matkó és Koszticska hosszú ideig olvasgatták a pénzt és az egészet 
visszarakták a csuporba s visszaásták a kereszt alá. Elhatározták, hogy 
a jövőheti vásáron veszik meg a malacot és a kecskét is, addig nem 
nyúlnak a pénzhez. 

Korin Alexi pedig egy borús, sötét éjtszakára várt, akkor akarta 
elkövetni tettét. 

Reggelre Koszticska ijedten ébredt. Nagy, messzenéző szemei 
rémülten néztek körül s remegve dobta magát a mellette fekvő, nyugod-
tan alvó urára. 

— Matkó ! Matkó ! 
— No, Koszticska ! Mi baj? Rosszat álmodtál? 
— Igen. Álmodtam. Úgy félek ! 
— Miért félsz úgy dusicska moja? Vigyázz galambocskám. Árt 

neked. 
— Matkó ! Álmodtam, apácska volt itt a szobában. Hideg, kemény 

kezével megsimogatta a homlokomat és azt mondta, hogy ne hagyjuk 
ott a pénzt. Hozzuk be ide a házba. 

— No, no, Koszticska ! Jobb helye van annak ott nála. Ott nem 
találja meg senki. 

— Hozzuk be Matkó ! Apácska mondta ! Azért jött be ide hozzám ! 
— Hallgass Koszticska ! Ostoba álom az egész ! Mi baja lehetne 

annak a pénznek ott kint, az öreg Petrónál? 
— Nem tudom Matkó ! De félek. 
És aznap este borús volt az éjtszaka. Olyan sötéten roskadt le a 

hegyekre, hogy a szél is elbujt, nem találta meg a fák között az utat. 
Korin Alexi mégis eltalált a vadrózsa lankára. Halk, osonó lépései 

alatt még csak fel se rebbent a csend. Megállt. Tudta, hogy már a lan-
kán van. Csendesen, óvatosan, türelmes lassúsággal ment a fenyőfák-
hoz, a két sírhoz. Belebotlott a lába a hantba. Valahogy megborzon-
gott . . . Olyan borzasztó sötét volt és ő ott állott a síroknál. A gonosz 
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lelkét megrázta a félelem s hosszú ideig állott mozdulatlanul, figyelve 
a szíve riasztó dobogását. A szeme dülledten káprázott előre a sötét-
ben s mindenféle gomolygó, sűrűsödő alakot látott maga előtt. Félt. 
Hogyis lehet ilyet csinálni? Fejfa tövébe dúgni a pénzt. A halotthoz. 
Miért? Talán az jól megőrzi? Eh ! Ostobaság ! Aki meghalt, az meghalt. 
Az nem lát többet, az nem érez többet. 

Előrenyujtotta rezkető kezét, hogy megkeresse a keresztet. 
Ijedten kapta vissza. Nem tudta mért. A halott őrzi a pénzt. Félt tőle. 
Csak ne volna épen itt a kereszt tövében. Olyan borzasztó sötét van és 
ő lopni akar. 

Összeszedte magát. Dacosan rázta meg a fejét és megkereste a 
keresztet. Hozzáért. Szörnyűt ordított.. . Úgy érezte, hogy meg-
ütötte a kereszt . . . A rémület végigszaladt a testén, nem tudott moz-
dulni a lába, a szíve úgy verte a mellét, mintha ki akarta volna ásni 
magát belőle. Alexi ereiben megfagyott a vér . . . Biztosan meghallot-
ták a hangját. Mi lesz most? S ő mozdulni sem tudott. 

A kis ház ajtaja nyílott, Matkó kikiáltott: 
— Hajhó ! Ki van itt? 
Csend. 
— Van-e itt valaki? 
Senki sem felelt. Alexi reszketve állott a helyén, meg se tudott 

mozdulni. Az ajtó becsukódott. Nem vették észre. A bátorság újra 
visszatért tagjaiba s haragudott magára. Biztosan képzelődött. Mert 
olyan nyomorult gyáva. Hogy is tudna megütni egy kereszt? Látta a 
sok pénzt maga előtt: kétszáz forintot. Mohó, vad pénzvágy fogta el, 
leguggolt a földre és a keze kaparni kezdett a puha földben, a kereszt 
tövében. S amikor nem érzett semmi bajt, türelmetlenül, sietve kaparta 
félre a földet, mint a kutyák . . . Azután egyszerre dermedten mereve-
dett meg minden tagja s érezte, hogy a hajaszála égnek mered, a szíve 
dobogása elállott. . . Egy nehéz kéz érintette meg türelmetlenül, némán 
a vállát. Annyi ereje még volt, hogy visszanézett... 

Ragyogó fényben állott mögötte az öreg Petro, a szeme fenyegető-
leg nézett rá s á keze olyan volt, mint a jég. 

Korin Alexi olyat üvöltött, mint egy vadállat s hang nélkül, 
eszméletlenül zuhant végig a földön. 

— Matkó ! Hallottad? Megint kiáltott valaki! A pénz ! A pén-
zünk ! 

Matkó, mint a villám kapta fel a gyertyát és loholva szaladt ki 
a házból a fenyőfák alá, a sírokhoz. 

Ott találta a földön Korin Alexát és látta a kereszt tövében a fel-
hányt földet. Ijedten hajolt le, előkotorta az edényt és nem törődve a 
legénnyel, besietett vele a házba. A pénz meg volt. Félve, remegve 
számolták át újra, meg újra. 

Azután jutott csak eszébe Matkónak Alexi. Kiszaladt, hogy elő-
vegye, már nem találta ott. 
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— Látod Matkó ! Mondta atyuska, hogy hozzuk be a pénzt a 
házba. Nem hallgattunk rá, mégis megvédte a pénzünket. Ő nem engedte 
elvinni! 

És Matkó a pénzt ott ásta el a házban, az egyik sarokban. 
A faluban pedig hire ment annak, hogy az öreg Petro feljár a sír-

ból. Nem tud pihenni. Ott kóborol az erdőn. Járja az avart és meg-
fenyegeti az embereket. 

Korin Alexi mesélt róla borzasztó dolgokat. És megesküdött, 
hogy látta. Nem lehet az rendes dolog. Itt valaminek történnie kellett. 
Az öreg Petro nem halt meg rendes halállal, különben békességgel 
nyugodna a sírjában. Persze, Matkónak kellett a hivatal, hogy elvesse 
a gondját s feleségül vehesse Koszticskát. 

Az emberek sugdostak . . . beszéltek . . . Már többen is látták az 
öreg Petrót az erdőn éjjel, homlokából patakzott a vér és fenyegetőleg 
emelte mindannyiszor kezét az emberek felé. 

A hír nőtt. Terjedt. Már tudott róla az egész környék. A hivatalos 
emberek füléhez is eljutott. Sok mindenféle ostobaságot tudott egy-
szerre mindenki. 

A jegyző magához hivatta a kántort. 
— Kántor uram, maga volt ott a temetésen. Tudnia kell valamit. 
— Nem tudok én semmit jegyző úr. Meg se néztem, eltemettem 

és kész. 
— Miért nem nézte meg? 
— Nem mondták, hogy megnézzem. 
— Hihetőnek tartja a dolgot? 
— Mindenki azt mondja. 
— Nem tudom elhinni arról a legényről. 
— A fene ismeri a fajtáját. Egy emberélet nem nagyon számít 

náluk. 
— Tudja, hogy kellemetlenség lesz ebből? 
— Miért? 
— Se halottkém, senkise nézte meg az öreg Petrót, csak úgy 

temették el. 
— Ki gondolt volna ilyesmire? 
És egy hajnalban két csendőr ment fel a vadrózsa lankára és bevitte 

a törvényre Kosov Matkót. 
Amikor Koszticska megtudta, hogy mivel vádolják az urát, elát-

kozta azt is, aki az ő derék, becsületes, ártatlan urára ilyet kitalálni tudott. 
Matkó tudta, hogy ez az Alexi munkája. Tudta, hogy ki kell 

szabadulnia a börtönből, mert hiszen ártatlan és megesküdött, hogy 
megboszulja magát a gyalázatos tolvajon. 
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V I I . 

A törvényen pedig vallatták Matkót, vallatták Koszticskát, val-
latták a falut, a jegyzőt, a kántort és senki se tudott semmit. 

Olyan furcsa, olyan különös és titokzatos volt a dolog, még az az 
ötven forint is, amit az öreg Petro a falu pénztárában hagyott. Az urak 
elhatározták az exhumálást. 

Rémülten terjedt el a faluban a hír, hogy az öreg Petrót kiássák 
a sírjából és megnézik az urak, hogy miként halt meg. 

Borzasztó dolog ez. Hogy nem félnek a halottól, nem félnek, hogy 
éjjel felkísérti őket álmukból. 

Koszticska ott sírt naphosszat a helyes kis házban. Tele volt a két 
keze munkával. Ő gondozta a juhokat és itt is, ott is elhullatta a köny-
nyeít a földön, mintha azok a fájdalom virágjának magjai volnának. 

Matkó ott szenvedett a börtönben. 
Szabadon nőtt lelke négy fal között nyöszörgött. Nagy messze-

ségeket látó szemei minduntalan nekiütődtek a csupasz falnak s kétség-
beesetten zuhantak onnan vissza a lába elé. 

Haja kuszált volt és egész alakjából kisugárzott a megsértett 
büszkeség méltatlansága. 

Hazagondolt, a vadrózsa lankára, a kis házra, a juhokra. Eszébe 
jutott édes asszonya : Koszticska. Gyötörte a sok elmaradt munka és 
a gond. Felviharzott lelkében a gyűlölet Alexi iránt, felugrott és hatal-
mas karjainak irtózatos erejével rázta meg a rácsot a kis ablakban. 
Ijedten, pattogva hullott le körülötte a vakolat. 

Korin Alexi ott csavargott folyton a vadrózsa lanka körül. Mintha 
a bűne odahúzná. Egy délután, amikor Koszticska a juhok felé tartott, 
elébe állt. 

— Dicsértessék az Úr ! 
Koszticska hátrahúzódott. 
— Mit akarsz itt? 
— Látni akartalak. Hogy érzed magad? 
— Jaj lesz neked Alexi. 
— Miért te? 
— Tudod jól, hogy ártatlan az uram. Majd csak kiszabadul. 

Jobb lesz ha elmész a határból. 
— Mit? Még az a gyilkos fenyegetődzik? 
— Nekem beszélsz Alexi? Nekem? Hiszen mindent tudok rólad, 

Matkó elmondott nekem mindent. Te ütötted le apámat, amikor juhot 
akartál lopni. Te akartad kiásni a pénzünket a kereszt tövéből és te 
hazudtad mindenfelé azt, hogy Matkó ölte meg atyuskát. 

— Hej ! Te ezt mind tudod? ! No nézd csak! Hát akkor legalább 
nekem nem kell elmondani. . . Akkor még talán azt is tudod, hogy 
miért jöttem? 

Nem tudom. 
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— Hát azért jöttem, hogy előbb a pénzt add ide, azután egy csó-
kot kérek tőled gyönyörű Koszticska. 

— Pénz sincs és csók sincs a számodra ! 
— Hát majd lesz ! 
És otrombán, vadul nekiment az asszonynak. 
— Várj csak Alexi, ne bánts. Suttogta az asszony. A házban ástuk 

el a pénzt. Gyere megmutatom. 
— No látod galambocskám. Ezt szeretem. Okos vagy te. De el 

nem engedem azért a csókodat. 
— Hallgass ostoba. A házban majd senki se látja. Itt mégis jöhet 

valaki. 
— Úgy ám ! Igazad van! No menjünk. 
Koszticska előre ment. Alexi gyönyörködve nézte a fürge, ruga-

nyos teremtést és boldogan sietett utána. 
Koszticska belépett a házba. Bevágta maga mögött az ajtót és 

még mielőtt Alexi a konyhába léphetett volna, ő már a szobában volt. 
A sarokban állott a fegyver. Mindig töltve volt. Felkapta, vállához 
emelte és így várta a gonoszt. 

Amikor az belépett utána, kacagva fordította feléje a fegyvert. 
— No Korin Alexi, hős legény! Aki megijed egy fakereszttől, 

te még egy asszonnyal sem bírsz ! Hord el magad, mert beléd lövök. 
Dermedten állott meg a legény az ajtóban. És amikor az az átko-

zott asszony feléje közeledett a fekete csővel, lassan hátrált visszafelé, 
át a konyhán, ki a szabadba. 

— És jegyezd meg magadnak Korin Alexi, hogy ha még egyszer 
itt látlak a vadrózsa lankán, szó nélkül beléd küldök egy golyót! 
Takarodj ! 

Morogva, habzó szájjal a dühtől kotródott el a legény és fenye-
getve lóbálta meg ökleit messziről a ház felé. 

A lankára egy délelőtt nagy tömeg ember gyült fel a faluból. 
Elterjedt a hire, hogy ma jönnek az urak és ma ássák ki a sírjából az 
öreg Petrót. 

A rugós kocsi lassan, táncolva meg is érkezett az urakkal. Egy-
szerre érkeztek meg vele a falu sírásói is, pedig azok gyalog jöttek. 

Koszticska ott állott imádkozva a sír előtt és könnyes szemekkel 
nézte az urak munkáját. 

A városi doktor elővette a fekete táskáját és szerszámokat vett 
ki belőle. Ollót, kést, fűrészt. A jó Isten tudja, mi mindent. Valami 
asztalt rögtönöztek a sír mellé s a sírásók megkezdték a munkájukat. 
Szaporán dobálták félre a göröngyöt és nem tellett sok időbe, kötelek-
kel felhúzták a koporsót. Nem volt annak még semmi baja. Olyan szé-
pen, olyan erősen csinálta meg azt Matkó. 

Kibontották. 
Koszticska felsikított. Most vették csak észre, hogy ott van. Nem 

engedték ottmaradni. Bevitték a házba. 
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Az öreg Petrót feltették az asztalra. A doktor megkezdte a munkát. 
Mesélték a népek, hogy úgy vágta fel az öreget, mint a disznót szokták 
öléskor. Megnézte a szívét, a gyomrát. Alaposan belenézett a tüdejébe, 
torkába. Körülvizsgálta alaposan. Rémüldözve csodálták, hogy nem fél 
a halottól és nem utálja a borzalmas bűzét a szegénynek. 

Többet dolgozott rajta egy óránál. Azalatt jól megfigyelték az 
emberek az öreg Petrót. Voltak akik megesküdtek rá, hogy friss sár 
volt a csizmáján. Mégis csak ki-kijárt éjtszaka a sírból. 

Az exhumálás készen volt. 
Az öreg Petrót visszatették a koporsóba, lecsukták és elföldelték 

újra. A városi doktor pedig kemény határozottsággal jelentette k i : 
— Meghalt szívelgyengülésben ! Semmiféle külső erőszak nincsen 

rajta. A belső részei épek, egészségesek. Egy baja volt : öregség. Az egész 
gyilkosság ostoba pletyka. 

Azzal felültek a kocsira és hazamentek. 
A sok ácsorgó férfi és asszonynép még sokáig maradt együtt és 

megbotránkozva tárgyalták meg az urak istentelenségét, hogy így 
bántak el a szegény halottal. 

V I I I . 

Matkót azonnal szabadon bocsátották. 
Nem ment haza. Csak annyit kérdezett a faluban, hogy merre 

dolgoznak a favágók. Megtudta, hogy a pietroszi oldalon döntik a fákat 
és elszánt, kemény akarattal indult neki a pietroszi hegyeknek. 

Ott szorgalmasan, dalolva folyt a munka. Hangosan pattogva 
támadták a fejszék a fákat, megrázkódtak a sötét lombok és panasz-
kodva, sírva zuhantak a törzsek a földre. 

Szaporodtak a halottak . . . 
— Hejhó ! Alexi! Kiszabadul ám a Kosov Matkó ! 
— Mi közöm hozzá ! 
— No, no — mondják —, te találtad ki azt, hogy ő ölte meg az 

öreg Petrót. 
— Senkinek semmi köze hozzá. 
— No, no. Neki talán mégis csak van. 
— Azt majd elintézem vele én ! 
— Jobb volna, ha tágulnál innen. 
— Hallod-e, ha még nem csókolta fejsze a fejedet, odakölcsön-

zöm az enyémet ! Megjárhatod ! 
És vadul, haraggal csapkodta a fáját, már azt se tudta hogyan és 

mikor csapkodja. 
— Nézzétek, az Alexi megbolondult. Össze-vissza vágja a fát ! 
Lassan kitisztult a haragja. 
Kora délután volt még, de a sűrű erdőben már megnőtt az árnyék. 

A favágók elején megjelent Kosov Matkó. 
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Észrevették. Csaknem egyszerre szűnt meg a fejszék munkája 
ezen az oldalon. 

— Hallgassatok. Dolgozzatok tovább. Csak azt mondjátok meg, 
merre van Alexi. 

Némán mutatták meg az irányt. Senki sem szólt semmit. Tudta 
mindenki, hogy igazság történik. 

Kosov Matkó mint egy robusztus nagy szobor, keményen és hatá-
rozottan ment a mutatott irányba. 

— Láttátok a szemét? Egy pillantásával megöli ! 
— Megérdemli a gyalázatos ! 
— Emberhalál lesz ! 
— Egy gonosszal kevesebb. 
— Rettenetes erő van a karjában. 
— Egy legyintéssel végez vele ! 
— Szamár, hogy el nem ment innen ! 
Alexi mit sem sejtve vágta a fát. Odáig ért el már, ahol abba kell 

hagyni a vágást. Már csak dűteni kellett volna. És ekkor jelent meg 
előtte hirtelen a kanyarodásban, teljes kegyetlen magasságában Kosov 
Matkó. Húsz lépésre lehett csak. Megállt és nézte szótlanul, vad, lán-
goló szemekkel Alexit. 

Alexi kezéből kihullott a fejsze, megkerülte az átvágott fát és 
mögéje ment. Ha a fa ledől, arra kell esnie. 

És ekkor Alexi felordított. Rémülten nézett előre és nem tudott 
megmozdulni. Gyökeret vert a lába. Úgy látta, hogy a Kosov Matkó 
háta mögül sápadtan, falfehéren és ragyogó fényben előlépett az öreg 
Petro és folyton belenézve dermedt hideg szemével az ő szemébe, lassan 
közeledik a fához, a csaknem teljesen átvágott fához. S amikor odaért, 
sárga csontkezével nekidűlt a fának és egész, szörnyű, nagy halott erejé-
vel feléje dűtötte azt. 

Alexi rémülten nézett körül. Az emberek pihegő fejszékkel álltak. 
Szembe vele Kosov Matkó. És látta, érezte, hogy nincs kegyelem. 

A halott iszonyatos erővel, hallatlan súllyal nehezedett a fára. 
Fönt a lombok között segítségére jött a szél s a fa recsegve, ropogva 
megindult lefelé . . . 

Alexi nem bírt megmozdulni. 
Tompán, irtózatos zajjal zuhant a fa a földre. Hatalmas ágai 

halált csapkodtak jobbra-balra félelmetes esésében s borzalmas ólom-
súllyal, boldog kacagással temette maga alá ellenségét: az embert ! 

Büky György. 


