
•J. C. H R O N S K Y MÁK JÓZSEF
(REGÉHYRÉSZLET)

Mák János a hegyekbe járt dolgozni. Erdőt irtott.
Széles válla és, széles tenyere volt. Rövidesen már semmi

se különböztette meg a többi favágótól, fejszéje fölért a töb
biév,el so ha vasárnap lejött a faluba, berúgott. összezavaro
dott' a nézése s mielőtt visszaindult, míndíg az öccsébe. Mák
JÓ:l;Jefbe kötött az udvaron. Inggallérját cibálta, melyet hosz
szú éjszakákon varrt néki az édesanyja.

- Szeretse.zabální, mi? - fröcskölte a nyálat öccse ar
cába s fekete, gyantás öklével a feje körül hadonászott. 
De hisz már úgyse soká zabálsz az enyémből, Jóska! ...

Ezért félt Mák József enni s inkább rogyásig kaszált,
noha még a rövid kaszariyél is magas volt neki és a fenőkő

vel el se érte a kasza csillogó élét.
Cipelte a rőzsét és az elrejtett tuskókat, hogy teli legyen

a szin fával télire s eljárt a templomba, a viaszból való
Szent Jánost és a viaszból való Szűz Máriát nézegette. Vala
ha, mikor először hozta őt ide anyja, nagyot kiáltott, hogy
édesanyja kézzel tapasztotta be a száját és kimenekült vele.
Megijedt Szűz Máriától. A viaszon nem, tartott jól a festék,
rég felpattogzott s az egyik erősen rózsás arcról egész dara
bok hullottak már le, hogy megrémítette Mák Józsefet.
Azt hitte, Szűz Máriának lyukas az arca, azért félt tőle s a
Szűz víasz-mosolyábél határtalan borzalom szállt feléje. Na
gyon soká tartott, amig megszekta a templomba-járást s ha
aztán egyszer elment, éjszakánként egy álló hétig kísérte a
mosolygö, viaszból való Szűz Mária, mindig egyforma mere
ven megállt előtte álmában és egyetlen szót se szólt hozzá
soha. De hogy annyi csodálatosat hallott Mária szeretetéről

és szenvedéséről, végül is megkedvelte a szobrot, sőt vágyott
a viaszból való borzalom után, gyakran más napokon is,
nemcsak vasárnap, belopódzott a templomba s hosszan nézte
a lyukas arc dermedt mosolyát,

S mikor egészen megbarátkozott Máriával, akkor vette
észre, hogy édesanyja sokszor hasonlít erre a viaszból való
szoborra.

Szinte elhült, mikor először döbbent rá erre; utána he
tekig nem nézett anyjára, de a legszentebb asszony szobrára
sem. Sápadt lett ő maga is, ha ugyan lehetett mégszintele
nebb, hordta a füvet édesanyja helyett is és eltűnt a házból,
míkor az imádkozott.

Lehangolődott, fáradt volt s 'esténként meg-megkérdez
ték tőle a legények:

- Ugyan, mondd, aludttej-Jóska, csak nem vagy szerel
mes?

Ö pedig csak anyja fia és Szűz Mária [óbarátja volt .
•
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Egyszer Úrnapján csoda történt a házban. ~desanyja
soká engedte aludni s mikor fölkeltette, bökezűen etette
friss lángossal.

Annyira kínálta, hogy felhőkölt és megrótta anyját:
- Ugyan, ne etessen már annyira, anyám!' Ha János

meglátja. .. Hisz ő erdőt irt ...
Majdnem így beszélt s mégis' keserűen megrémítette

édesanyja, amikor elárulta, hogy aznap jön megkötni a,z
egyezséget öreg Kubanda Agost. Eljön megegyezni ·s a dél
utáni ima után már neki is vele kell mennie, hogy ő is tudja,
melyik házból mennyi állatot hajtanak ki a havasi legelőre

s hogy ő is megjegyezze, nem sánta-e valamelyik üsző.

~ Jóska, jobb lesz neked majd ott, mint itthon - vi
gasztalta anyja. - Itthon is lenne helyed, hol aludj, de mí
nek vesse szemedre" János minden vasárnap, hogy aház
apátok után -csak őt illeti... Hisz János, tudod, nem rossz,
csak az emberek tanítják rossz beszédre s ha nem részeges
kedne, még ezt is megbocsájtanám neki. De látod, így még
az Úr napján sincs békességünk. Tudod, megmondtam már
neki, hogy senki se harap le a házából... S így legalább
békességed lesz őszig. Jóllaksz, keresel is valamit s ha majd
az állatok hozzászoknak a legelőhöz, könnyii munkátok lesz
nektek, pásztoroknak. János nem átkozódhatik majd... De
János azért nem rossz ember, hisz ezt nemcsak én mondo
gatom neked, hanem mások is ezt mondják... S csak fogadj
szöt Kubandának, mert Kubanda se rossz ember. Hisz sok
jó ember van a világon. Odaadom néked apád, Mák bekecsét
is, öreg holmi, eltéve tartogatom ; s csak takarödz be jól éj
jel s ma délben menj e,l keresztanyádhoz, búcsűzz el szépen
és esténként mindíg jól nézd meg, melyik irányból jönnek a
felhők s feküdj az állás átellenes oldalára, nem fog úgy fúj.
nia szél Igen, a ház Jánosé és ... Ne felejts el Isten temp
lomában elbúcsúzní Szűz Máriától és li templom előtt tép]
egy kis füvet (csak meg ne lássanak s a markodbanse ve
gyék észre a zöldetl) s tedd az Istenanya elé. S aztán nézd
meg jól. Ha a kis csomóban nem lesz száraz fűszál, nem kell
félned a havason, semmi bajod se lesz. A Völgynél csókold
meg a keresztet, a havas felé vezető úton.

Mák József torkán nem csúszott le több lángos, pedig
még nem lakott jól. Talán nem is hallotta anyja minden sza
vát; úgy tűnt neki, hogy nem édesanyja, hanem János áll
feje fölött, olykor-olykor megragadja nyakát, aenyomja 1&
ordít:

- Zabálsz, Jóska? Az én házamban zabálsz, mi?
Mégis, mintha tudat alatt emlékezett volna míndenre,

amit anyja a lelkére kötött, kívánsága szerint mindent el
végzett, legfeljebb csak az búsította, hogy anyja nem mondta,
búcsúzzék el Jánostól s ez neki magának se jutott eszébe.
S ezt hibának vélte. kissé magára is felejtkezett, csak futó
lag csókolta meg hát a keresztet a Völgyben s mikor ezt
ennyire tiszteletlenül megtette, egyszerre észrevette, hogy a
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kereszt közönséges fából van. Kimeresztette szemét s ekkor
még a pléhből való Krísztust is csak pléhből valónak látta.

De nem volt ideje, hogy tovább töprengjen.
Hajtotta az üszöket, a hegyeket és a mély és messzi völ

gyeket nézte, tekintetével befogta a Királyhegy csúcsát si
mogató felhőket s mikor az állatokkal az álláshoz értek, (út
közben a szél jól kííútta, az eső jól kiverte őket), mikor már
a marhák is megszelidültek a fáradtságtól, mikor Kubanda
Agost azt mondta: "Isten segítségével ideértünk!", - ő is
tántorgott, de a kakukfű illatát szinte az ereiben érezte,
előre lépett, hátravetette vállát s először csattintott az ostor
ral jókedvében.

Hatalmas hegyoldalak válaszoltak neki.
Este lopakodott a völgyekbe, a mélységekböl, mintha

kutakból jönne, sötétség tört elő, kékes fényben játszott s
fölötte, a nyugati gerinceken olvadt arany csorgott szét, A'lr
tán hatalmas, láthatatlan ~ pókok érkeztek s szürkés pókháló
val beleszötték az éjszakát a völgyekbe. Az égbolton, mely
itt a havason méq sokkal nagyobb, felgyúltak Isten lámpái
s Mák József elfelejtette megnézni, merre tartanak a felhők;

oda feküdt, ahová Kubanda Ágost parancsolta.
Mindjárt észrevette az egész csodát, ~ól látta, hogyan

porlik a tűzön szikrává a borókafa, hogyan szállnak a szik
rák messze magasra, míg egészen az égboltra nem érnek s
ott világítnak tovább, hogy még több lámpája legyen Isten
nek.

- Ugyan, minek nekem a ház? - mosolyodott el hir
telen József. - Minek?.. Legyen csak Jánosé. Mínden
embernek van háza, de csak legyen; nekem nem ken. Az
én házam úgyis a legszebb. Igaza voltédesanyámnak, jó so
rom lesz itt.

S jól is ment Mák József sora. Kubanda Ágostot atyjá
nak tekintette s jónéhány évig csak azt várta, mikor jön el
a növendékmarhák kihajtásának ideje. Várta a pásztortüzet.
mely csillagokat szült; ilyen pásztortűz nem lobogott más
hol, csak ahavason.

Éveken át várt, mindíg hosszan nézte a vörös lángnyel
veket, mintha érezte volna, hogy egyszer olyasmi történik a
szeme előtt, amit sohase fele,jt el.

Igy is volt.
Egyszer a szikrák az egész égboltot teleszórták rőt fény

nyel s hiába törölte ki az álmot a szeméből, azután iSI, hogy
magáhoc tért, ugyanolyan volt minden, mint elébb: rózsa
szín éjszaka jelent meg a gerinc fölött. Tetszett neki a csoda,
de néhány perc mulva mindent elrontott Kubanda Ágost.

Pedig Mák József az hitte, alszik; mert hiába volt már
néhány éve segítőtársa, nem tudta milyen a pásztor álma.
S most Kubanda váratlanul, gyorsan Ielpattant, megragadta
.a legközelebbi követ s a tűzre dobta.

- Kelj fel, ,Jóska! Hányj gyorsan követ a tűzre! - pa
rancsolta Kubanda. Oly fürgén rendelkezett, hogy Mák Jó-
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zseínek ideje se jutott a gondolkozásra, csak engedelmeske
dett s biztosan tudta, hogy a kövekkel elfojtják a ragyogást,
mely őt ugyan megesalhatta, de Kubanda tudja rója, hogy
rossz jeL

- Jóska! - reszketett az öreg pásztor.
Ebben az egy szóban mintha feljajdult, felnyögött volna,

Mák József mellett térdre borult s imára kulcsolta kezét.
- Rossz az idő - suttogta s aztán már József is meg

rémült, mert a rózsaszín fény a gerinc fölött csak nem tűnt

el, sőt mintha megnőtt s élt volna, úgy szitált a csenevész
fenyők fölött.

József először ijedten nézett, aztán mint a héjja, végül
is lecsuklott a feje s csendesen a földre borult Kubanda
mellé.

Soká maradtak szótlanul.
Talán egy-két óráig is. Aztán elsőnek az öreg szélalt

meg:
- Hát, Jóska, melyikünk menjen le? Te, vagy én?
Nem válaszolt mindjárt, tünödve nézett szét,
-Én vigyázok az állatokra, menjen inkább maga. Ma

gának háza is van ...
- Hogyan... van... Ha ugyan még van... Elmegyek.

Megvárom az éjfélt s aztán útnak indulok. Úgy vigyázol majd
az állatokra, ahogy tudsz.

A tarisznyáját is előkotorta Kubanda az útra, nyakába
akasztlotta, dé mikor fel kellett volna állnia, tagadólag rázta
meg fejét s nem mozdult.

- Jobb lesz, ha te mégy, Jóska. Nincs házad ... s gyor
sabban is térsz vissza, mint én. Menj.

Mák József ment, A hegyoldalakon lefelé menet, sebe
sen verdeste le a harmatot; éppen kezdődött a reggel, mí
kor a faluhoz közeledett.

Mintha vezette volna valaki, azonnal megtalálta anyját.
A pataknál ült néhány csikos párna mellett, arccal a

falu felé fordulva. Tompán, mintha másfelé kalandosnának
gondolatai, így nézte az óriási tüzet, melyben kis házak sem
misültek meg s nem félt már a fekete karmokká merevedő

égő gerendáktól sem; a gerendák aztán összetöredeztek, egy
csomóra hullottak s nemsokára elhamvadtak.

- Dravcsoké, Rusznyáké, Boselyáé, Oravkíné, Hancsiné,
Latináké és a miénk is... Oda van már a Jánosé is... Az
egész alvég egy hamú. Reggelre oda lesz a Kubandáé is.
Arrafelé tömek a lángok, ha ugyan meg nem akadnak a
templom alatt - merengett Mák József, miközben csende-
sen közeledett anyjához s nem tudta, hogyan üdvözölie,

Hogyis? .
Megnézte: ezen az éjjelen eltűnt anyja arcáról minden

szín s csak a meztelen, sárga viasz maradt.
De még ez se rendítette meg annyira Mák Józsefet, mint

az, mikor délután Mák Jánossal találkozott, mikor össze..
sebezve, mocskosan s a fáradtságtól meggörnyedve látta.
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Végtelenül megszánta. míntha azt mondta volna neki a
bátyja:

'- Látod, Jóska, most már egyformák vagyunk. csak
egy csomó hamu maradt a házból, s ugyan mít kezdhetek a
hamuval? Ha bírod a lábad, nézz körül kissé a mezőkön,
keresd anyánk két keeskéjét, hátha megtalálod őket.

Lehet, hogy valóban ezt mondta neki Mák János, de
fel szedelődzködött, igaz, azért is, mert nem messze felzoko
gott keresztanyja; olyan keserűen nyögött fel, hogy elviselhe
tetlen volt Mák József számára. Ilyennek gondolta a pillana
tot, amikor nem jön sírás az emberre.

András Károly fordítása.

NICHIFOR CRAINIC:

HAVASI DAL
Az 6-romániai Bulbukata-ban született 1889·ben. Az
egyetem teológiai fakultását Bukarestben és Bécsben
végezte. A hagyományokhoz ragaszkodó román költészet
til'ikus képviseUlje. Bsszéi: komoly, vallásos áhítat és
miszticizmus hatja át. Ő alapította a .Lamuro" címU
folyóiratot. Több napilapban írt publicisztikai cikkeket.
Rainer Mária Rilke-bOI és Tagore-ból fordított románra.

A magas ég elnyel engem is a fenyővel együtt
s a mély szakadékkal együtt énekelek, ha szél indul,
a hallgatással együtt alszom el egyedül
s a meredek sziklafal hangjával együtt halok el.

A tűnő fénnyel együtt oszlom széiiel,
elenvészve a lombsátor fölött
az őserdőben, amely reggeltől estig
avartól és lomboktól szagos.

A hegycsúccsal együtt homlokom is felhőket emel
a völgyben együtt tenyerem is az ég felé lendül
hogy mint egy fészekben ríngassam a madarakat.

Harasztként míért nyugtalankodol megnyugvás nélkül,
én mohaként akarok a szíklán maradni,
de a forrásokkal összejövök és megyek velük
ti tenger felé, a tenger felé.

András Károly fordítása
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