
MÉCS IMRE:

GYERMEKKOR

A régi Nagymagyarország egyik legbájosabb, legérdekesebb
és legromantikusabb része volt Sáros-megye vidéke. Bátran
lehet nevezni magyar Gascogne-nak ezt a kék hegyekkel és
szelid lankás dombokkal tarkított kis ,,sárosors~ot'~. Szi
nyei-Merse Pál képein lehet látni ennek a különös vidéknek
különös színeit, nyugodt levegőjét és boldog csendjét. Két
folyója van. Az egyik a halk csobogással folydogáló Tárca,
amelyik kis szelíd dombok között elterülő és jóltermö lapá
lyokon halad csendes méltósággal, hogy aztán lejebb egye
sűljön a másikkal, a kék hegyek szikláin megtisztult vízű

Hernáddal. Ez a Tátrákból jön, nagy kanyarok, hatalmas esé
sek, zúgó örvények között hömpölyög kékes víze. A hegye
ket ezen a vidéken örökzöld fák, a dombokat harmatos fű

borítja. Sáros délnyugati részén van ez, ottahol aNagyalföld
keskeny nyúlványai elébefutnak a nagyhegyeknek. Itt épült a
hegyoldalon és a köztüklévő völgykatlanban Szentistván-falva,
Mécs László szülőhelye. A völgy közepén domb áll, melyet
a Hernád félköralakban övez és amelynek tetején Szent Ist
ván vértanú temploma őrködik a falu felett. Ennek a temp
lomdombnak oldalán, csendes kántorházban 'boldogan élt
hajdan egy kis magyar család: Mécs László szülei három
lányukkal. Kertjük a temetőn keresztül a templommal érint
kezett. A falu többi háza a hegyoldalakon és a Hernádpar
ton épült elszórtan; a falu mellett suhant el a tátrai gyors,
melyben mindég titkokat sej tettünk, a boldogság titkait lát
tuk az étkezőkocsik luxusasztalai mellett elrobogni. A házak
között szerény kis hegyipatak siet aHernádba:

A falun átmegy a Hrubecs patak,
itt mossák a ruMt, edényeket,
itt fürdenek libák és gyermekek
8 lj' vígan a Hernád· felé szalad.

A falu alig háromszáz házból áll, régi magyar telepesek,
eltótosodott magyárok élnek benne. Érdekes keveredése ez
a régi magyar végeknek: legtöbb lakója magyar nevü; tó
tul beszélő Vaj dák, Libák, Rédayak, Urbánok, Kuruezok él
nek együtt Hornyákokkal. Szép napbarnított magyar arcok,
amelyeken szláv lelkijóság, emberség tükröződik vissza. Ez
a különös sárosi nép megtartotta a magyar lélek nyíltságát,
vitézkedő bátorságát (régen Rákóczi legjobb kurucai közé tar
toztak) és a magyar faj erőteljességét; ugyanakkor átvette a

V I G I L I A 217



körülötte élő szlávs-Pg lágy, puha karakterét, misztikumát,
alázatát, úrtiszteletét és sötét babonáit is. Ennek a vidék
nek különös embere a sárosi dzsentri tipusa, mely talán a
legúribb fajta magyar. A század elejei sárosi, magyarok, 
ezek közé tartozott családunk és rokonságunk is - ha szegé
nyek is voltak (a hegyi föld keveset termelt) mindég urak
voltak, a szó nemes értelmében, vendégszeretők és örökké
gavallérok. Emberek éltek ebben a mesebeli országban, akik
szerétték egymást, szerették a hegyeiket és völgyeiket, pa
rasztjaikat és uraikat, de legjobban szerették vidámságukat.
összejöveteleiken, névnapjaikon, disznótorokon és politikai
gyűléseken mindég pajtáskodók, vidámak és egymást nagyon
szeretők voltak.

Ebbe a természeti szépségekkel megáldott paradicsomba,
ezek közé az áldott emberek közé helyezte be az Isten szeretete
bátyámat egy zimankós januári napon. Megszületése nagy örö
met jelentett a családnak, mert három kislány után szüleink
már imádkozva vártak fiúgyermeket. A várva-várt fiú meg
jött és a sárosi rokonság mindenfelől 'összesereglett, hogy
örvendezzenek az első fiúgyermeknek. És a keresztelőn az
egyik bohémlelkű nagynénink, az örökké tréfálkozó Veron
ka-néni az újszülött kocsijába imakönyvet tesz, hogy pap le
gyen belőle, fejére báránykucsmát húz, hogy göndör legyen
a haja és a gyermekkocsiból kiszed egy kereket, hogy költő

váljék belőle. Kedves sárosi babona volt ez, de a sors külö
nös játéka, hogy a bolondos kedvű nagynéni mindhárom jós
lata beteljesedett. A kis kántorházban rövidesen öten let
tünk: növekedett az öröm, növekedett a gond is, de az Isten
derűje, Sáros boldog vidámsága megmaradt. Az öt száj több
ennivalót kívánt, a nagylányok városban, internátusokban
jártak iskolába: a kis fiúcskának részt kellett vennie a csa
lád nagy munkájában és erőfeszítéseiben. Négy-öt éves korá
ban már libákat legeltet, a Hrubees patak puha pázsitján kor
mányozza .Jfbagulyáit", nézi a sárosi hegyek színváltozásait,
szívja magába a sárosi nyírek, fenyvesek pompás illatát, órák
hosszat fürdik a kristályos patak hűs vizében. Apró tót ba
rátaival bebarangolja az erdőket, szedi a gyöngyvirágot, mar
garétákat, hallgatja a többiek babonás meséit, a hegyek és
völgyek jó és rossz szellemeiről, vizímanóíról, s a hegyek
mögött ködlő tündérvilágről. Itt látta meg, szívta magába azt
a sok természeti szépséget, amely később költészetének egyik
főmotívuma lett.

Később már együtt jártuk az erdőket, hegyeket, hallgat
tuk a rigók dalát, fák, lombok suhogását, málnát szedtünk,
messze elbarang-oltunk gombaszedés közben. Fivérem ismert
minden madarat, pontosan tudta mínden virág és minden fa
nevét, tudta, hol és mikor lehet a legszebb madárdalt hal
lani. Befogta a költőmadarak fészkeit kalitkába, hogy a kicsi
madarak sokíg az övé maradjanak, hogy odalopödzva sokáig
sírnogathassa a kis fiókákat, hogy aztán később szárnyukra
engedje őket. Néha hazahozta egyiket-másikat, különösen
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kedvenc madarait a stigliceket. Ilyenkor nővéreim szigorúan
megdorgálták, hogy bűn a madarakat kallokába zárni s a jó
Isten ezért megharagszik rá. Erre ő, akinél már ekkor meg
mutatkozott költői képzelete, madeágra kötötte a kis mada
rakat, hogy mégis az övéi legyenek, amíg megnőnek. Tavasz
szal fűzfasípot készítettünk és bátyám kis primitív füzfasípon
is gyönyörű pásztordalokat tudott fújni. E tulajdonságai miatt
már pöttöm korában nagy tekintélynek örvendett a falu gyer
mekei körében. ,Nyáron a Hernád mély hullámú vizeiben
szerettünk úszkálni, és a malom tetejéről annak legerősebb

örvényeibe ugráltunk. Itt is ő lett az első, a legmagasabbról
ő tudott ugrani.

Apánknak volt a templomdomb mögött a Hernádparton
egy Malyek nevű völgye, rétekkel és szántóföldekkel. Ez volt
a mi királyságunk, mert ez csak a mienk volt. Egyik oldalán
a templomdomb, szembe vele az ezer méteres Pitákova-hegy
meredt az égnek, hátul a Hernád kéklő vize szegélyezte. a
kékeszürke vasuti híd ívelt át rajta s a bal csücskéből in
dult az Ijesztő-völgy, melyet a tót nép képzelete boszorká
nyokkal, rossz szellemekkel. ördögökkel népesített be. Cso
dálatos a gyermek fantáziája: hittünk ezekben a szellemek
ben, de sohasem tünt fel nekünk, hogy ha ebben az árokban
sétáltunk vagy gombát szedtünk, nem találkoztunk ezekkel
a szellemekkel. A Malyek völgyében fürödtünk a Hernádban.
itt néztük naphosszat a távoli ködbevesző óriás hegyeket,
amelyeket a tót képzelet az igéret hegyeinek nevezett el. A
Malyek volt a mi "grundunk". Itt játszottunk háborúsdit, itt
sütöttünk agyagpogácsát a földbevájt kemencékben. és itt
pompázott a kiálló sziklák kis fennsíkjain szekfűkertünk.

melyet mezei karthauzí-szekfükkel és liliomokkal ültettünk
be, itt néztük a kiálló szíklameredélyeken a napfölkeltét és
napnyugtát és innen néztük az Igérethegyet, melynek oldalán
táncoló tündéreket látott gyermekképzeletünk az esti szürkü
letben. Ez a Malyek volt a mi életünk soha vissza nem térő

édene.
Később, amikor már nagyobb fiúk voltunk, elbolyong

tunk a távoli hegyekben is, a híres Királykútig, ahol valami
kor Mátyás király pihent meg vadászátai közben. Innen el le
hetett látni a Tátráig és innen áttekinthettük egész Sárost.

A tót nép babonás képzelete rendkívül hatást gyakorolt
a lelkére: ha szüleink elmentek hazulról, összebujtunk
ágyacskánkban és rettegtünk a különböző népszülte manók
tól, szellemektöl, hazajáró lelkektől. Egyszer egy erdei sé
tánkon, a Straszniárokban találkoztunk egy kék lepelbe bur
kolt nővel; egy sziklán ült és nagy szemmel nézett ránk.
Hetekig ijesztett bennünket álmainkban s a híre elterjedt a
falu gyerekei között. A vízben topolyeceket, vizimanókat sej
tettünk és ha egy zöldes rongy úszott a Hernád vizén, azt
hittük, a topolyec feje bujt ki a vízből. Ilyenkor napokig
nem mertünk fürödni a Hernádban. Ű maga megénekli ezt a
topolyecet a Gyermekkor ciklusban.
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/
Bun~ m0don su"anó
vizalatti kis manó,
testén zöld a viganó,
fején piros a süveg,
szeme: szikrás kék flveg.

Eledele emberhús
sok gyereket vizbe húz,
sok anyának szive bús,
mert megette kis fiát
az öklömnyi Góliát •.•

Télen bátyám olvasott és tanult; harmadik, negyedik
elemista korában irodalmi müveket adott kezébe édesapánk.
A hosszú téli estéken pedig .mesemondá, tót asszonyok me
séit hallgatta a konyhában, kukoricahántás s fonás mellett.
Bűvös történetek, boszorkányos tót regék voltak ezek. Később

R városból hazajött nővéreink az óvónőképző intézetben ta
nult versikékre tanították bátyámat; ekkor ismerkedett meg
R rímmel és a ritmussal. Még emlékszem az egyik ilyen kis.
versre:

Nini nézd csak a Bamut,
Az ebédnél elaludt,
Nyitva maradt a szája,
Leesett a villája,
Ejnye, ejnye be nagy kár,
Nem ehetik diót már.

7-8 éves korában már komoly versekre tanította Etelka.
nővérünk. Petőfi és Arany is szerepelt már akkor kisebb.
verseivel és ezeknek hatása alatt írja meg nyolc éves korá
ban első versét a "Kari meg a bari"-t. Most, amikor vissza
emlékszem ezekre az elsüllyedt időkre, feldereng bennem a.
"vers" :

Zöld réten kis bari
Menette án Kari,
Aranygyapjú a seűre,

Legelteti az lJre.

Bari lassan ballag,
Nyakán piros szallag,
A szallagon ezüst csenglJ,
Gyönyörilen csilingellJ.

Kari kezében furulya
Magyar nótát szépen tvii«
Amint fujja a Kari,
Táncot jár a kis Bari.

Rövidesen lapot szerkeszt ödönnel, a jegyzőék fiával. A
"Pipázdai Hirlap"-ban, mely öt-hat számot ért el, volt "no-.
vella", sajátkészítette vers, az utolsó oldalon pedig hirdetés:
a legolcsóbb vasutijegyet Pinka bácsinál, az állomásfőnöknél

lehet venni.
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Fivérem nagyon szeretett halászni, már kisgyerek korá
ban, a hegyekbefutó patakokban, kézzel annyi pisztrángot fo
gott, hogy még a többi sárosi rokonnak is jutott belőle.

Ilyenkor én őrködtem a völgyek bejáratánál és lestem az
erdőkerülőt, nehogy megzavarja a halássót fontos munkájá
ban. A templomdombon a méhes állt: Apánk szorgalmas
méhei gyüjtötték a mézet, amelyet ő aztán szeptemberben
eladott, hogy a pénzen könyveket vásárolhasson és kifizet
hesse tandíjunkat. Ebben a méhesben írta bátyám első ver
seit, itt írta később, gimnazista korában kézzel, első verses
kötetét, mely díszes kötésben Etelka .nővérünk tulajdonában
van; itt hallgatta Apánk elbeszéléseit a jóságról, emberség-.
ről, szorgalomról és a szépségről. Innen nézte később, ser
dülő korában "Hófehérkét", amint az állomáson meglibbent
rózsaszínű szoknyácskája:

Azóta hasra fekve sokszor lestem
a dombtetőr6l (hogy már fájt a testem);
az állomásan rózsaszinil folt
libbent meg néha... hasznom ennyi volt ...

Itt volt eldugva a kis nyomda, melyet a Jézuska hozott és
amelynek segitségével versei elsőízben láttak "nyomdafesté
ket".

Gyermekkorunk legkedvesebb emlékei maradtak a nyári
esték. A hazatérő gulya kolompjai elhallgattak, a falu lassan
pihenőre tért, a templom szelíd harangja megszólalt, levett
kalappal imádkozott a falu minden lakója ott, ahol érte a
harangszó. Utána kiültünk az eperfa alá szüleinkkel, lánytest
véreinkkel. Meghitt családi boldogság volt ez: nővéreink

rendesen iskolai élményeikről, irodalomról beszéltek, Apánk
boldogan legeltette rajtunk kék szemét, a pitvarajtó nyitva
volt, és Anyánk szorgoskodó, vacsorát főző alakját láttuk
bent a vörösen égő tűzhelynél. Vacsora után eljött a "molnár
bácsi" és a "főnök bácsi", a ház barátai, akik vidám tréfákkal,
szelíd derűvel szórakoztat'ták a családot. Közben a három
nagylány karonfogott bennünket és elvitt a házunk előtt álló
nagy feszülethez és - most is szívembe markol ez a gyönyörű
kép - csillagos, holdvilágos, nyári estén öt nagy gyermek
hangosan mondta Mária rózsaimádságát. Nyugalom, (békes
ség, Isten, sok harmónia és a Szépnek állandó szeretete élt
.a családunkban. A hegyek, völgyek és folyók adták a szép
séget, a sárosi ember adta a törhetetlen magyarságot, az em
berszeretetet, a nép a képzelet szárnyalását és a szüleink az
lsten ezeretetét és a jóságot. Ezek érlelték bátyám értelmét
és lelkét, hogy később továbbadja őket versein keresztül em-
bertársainak. .

Mécs Imre.

V IGI L I A 221


