
GYEREKKOR, FALUSI MITOLÓGIÁK
ÖNÉLETRAJZI RÉSZLET

ITta MÉCS LASZLÚ

Az iskolában a nagyobb gyerekek feleleteire is figyeltem, főképpen a
Héday Máriáéra, A bíró lánya volt, ő volt a legjobb tanuló. A VI. osztályba
járt, jól fejlett, halvány arcú, dióbarna szemű és hajú lány volt, nem volt
pirospozsgás, mint a többiek. Nagy homloka világított. Ha édesapám felszólí
totta, két karját mereven . kinyújtotta a pad túlsó szélére úgy, hogy az
előtte ülőnek a vállához értek ujjai és ilyen tartásban mondta el egyfolytá
ban a leckét. Két ilyen lecke felmondására emlékszem. Az egyik az alkot
mánytanból való volt és így kezdődött; "A falunk Sáros megye legdélibb
pontján fekszik a Hernád mellett, a. Lemesi járásban, melynek székhelye
Lemes" stb. A történelemből egyszer így kezdett felelni: "Az avarok és a
szlávok". így, mire én felsőbb osztályokba kerültem. már sok mindenről
fogalmam volt, főképp a Réday Mária feleleteiből, aki nagyon tetszett ne
kem. Nem hiszem, hogy ennek a tetszésnek köze lett volna a szexualitáshoz
vagy az erotikához. Annyi igaz, hogy nemcsak a nagytermészet jelenségeit
figyeltem szokatlan kedvteléssel, de az emberek arcát is. Persze esztétikai
fogalmaimat még nem "köszörültem" sem könyvekben, se másutt. Például
akkoriban azt hittem, hogy édesapám kurta szempillája a legszebb a vilá
gon s annyira utánozni akartam. hogy a tükörben az én hosszú. szőke

szempilláimat kisollóval kurtítottam meg egy ízben, amiért össze is szidott
édesanyám.

A tapolcsányi gyerekek nem mentek haza. Tarisznyából ebédeltek : ez
az ebéd bizony nagyon szegényes volt. Karéj kenyér, néha megvajazva, de a
legtöbb gyereknek csak sárgarépát kellett .ennie a kenyérhez. Legfeljebb
egy-két almát hozott némelyik. Télen meg szénában szotykositott vadkörtét
és sornot. Néha engem is megkínáltak ezekből. s akkor szoktam rá a nyers
sárgarépára. Ma is szívesen megeszem.

Illemhelye nem volt az iskolának: nem emlékszem rá. hogy más ilyen
iskolákban. a közeli és távoli felekezeti iskolákban láttam volna ilyesmit.
Tizperckor a gyerekek szétfutottak a közeli sövényekhez, trágyadombokhoz,
csűrökhöz. A kántortanító illemhelye is nagyon kezdetlegesen volt megezer
kesztve. Nagy esőzések után a hídlás-deszkák úsztak, mint a tutaj s ;"
apámmal együtt két vödörrel hordtuk belőle a trágyadombra a gyanús eső

vizet. Sokszor gondoltam erre a "munkámra" a börtönben. mikor országos
könny-esők után "kübllt" s a börtön kórházban W.C.-t kellett pucol
nom. Igen, semmi sem új a Nap alatt. s a paradicsomi átok engem is el
jegyzett mindenneL ami a Paradicsom-kerten kívül történik

A malomárok jobb partját Rónaságnak hívták. Amolyan miniatűr Al
földnek. Nekünk is volt itt két kis parcellánk. Itt és él baloldali vízkőzön

napraforgót is lehetett látni. Itt terrnesztették a zöldségféléket. Céklát, krump
lit. káposztát, petrezselymet, sárgarépát. tököt. kevés kukoricát. A zöldség
féle sok-sok gvomlálást. kapálást igényelt. Az asszonyok egész nap hajlong
tak, négykézláb gyomláltak néha elnyújtott régi énekeket daloltak. dúdol
gattak halkan. A dudvát, gyomot nem hagyták ott, de nagy füvelőkben.

melyeket .,zajdá"-nak neveztek. hátukon hordták haza. estefelé: a Hrubecse
patakba beöntötték egy-egy elgátolt helyen. kimosták a gazból a sarat, port.
agyagot. - aztán megint háton vitték udvarukba. Főképpen fejéshez kel
lett ez. de löktek belőle a falun át röfögve, vísongatva hazarohanó disznók
nak is. amelyek reggeltől kint voltak a falusi kondás felügyelete alatt él

sortéslegelőn. Löktek belőle a libáknak, kacsáknak is. A tyúkok meg lopkod
tak innen is, onnan is.
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Azért ezen a Rónaságori is legeltettem teheneket, mikor felszabadultak
a földek a betakarítás után, persze itt sok más gyerekkel is ősszejöttem.

főképp vasárnapi iskolásokkal. Krumpli után turkáltunk a letarolt krumpli
földeken. Nagy tüzeket raktunk krumpliszárból, sokfele gomolygott a keserű

füst, míg máglya támadt; a lángnál nyáron tallózott tengericsöveket sü
töltünk nyársori s a hamuban krumplit.

A közös tehénlegeltetésekkel kapcsolatban külön kell írnom arról, milyen
közel éltünk mi még akkor az Anyaföld meztelen testéhez, nemcsak azért,
mert mezítelen lábbal jártunk rajta, hanem azért is, mert még nem volt
elvágva az ősi köldökzsinór, amely odakötött a Föld titokzatos anyaméhéhez,
mely minden elképzelhető életet táplál a világteremtés káosza óta. Ez a
köldökzsinór megvolt minden népnél, mítosz-termő korszakában, akár koráb
ban jött ki ebből a korszakból, akár később. Vannak "vad", primitív népek ma
is, melyek még mindig ebben a mítosz-termő korszakban élnek a Salamon-szi
getek, Új Guinea, Bali, a Felső-Amazon vidékein, ahol a civilizáció még
nem vágta el ezt a köldökzsinórt.

Én ezt a rnítosz-terrnő korszakot átéltern szülőfalumban, Most is, mikor
a többi mezitlábosokkal tüzet akartunk rakni a harmatos, nyirkos vagy
eső-áztatta rőzséből, avarból. krumpliszárból, kukoricaszárból s nem akart
égni, körültáncoltuk s gúnyoltuk a meggyújtott, de csak épp sercegő kupa
cot :

Koldus tűz, koldus tűz,

füst és bűz, füst és bűz!

Ezt százszor is elmondtuk, míg a rőzserakás elszégyellte magát s 'végül is
lánggal kezdett égni.

Ha gyikot vettünk észre a bokrok szélén, akkor ezt énekeltük a vad né-
pek kezdetleges ismételgetésének ritmusával :

Gyikocska, úrnöcske.
ha kígyó jön, óvj tőle,

s én megóvlak tégedet.
ha rossz ember fenyeget.

Ha valamink elveszett, egy bicska, egy inggomb, stb. kórusban mondtuk:
Sátán. holmink vísszaadd,
Mert kitépem szarvadat!

Ha Katíca-bogárra találtunk, tenyerünkre tettük s ezt a rigmust mondtuk:
Napocska, Napocska.
Hova vezetsz? Föl? Le?
Vagy mennyekbe? Vagy pokolba?
Vagy fekete földbe?

A hétpettyes böde meg ment a napfényben a legmagasabban kiálló
ujjunkra. szétnyitotta szárnyát s elrepült. Ha közel szállt le a földre, egy
árny suhant le játékos gyermekarcunkon.

Én akkor még nem ismertem a Kalevalát, de most, hogy ezeket a ráol
vasásokat felidéz tem emlékemben, nem tudtam megállni, hogy rá ne gon
doljak Vejnemöjnen Lemminkejnen és más hősök ráolvasásaira; amit ezek
nagy eposzi méretekben csináltak ősprimítív naivitással, mi is ezt csinál
tuk, hihetetlenül miniatűr méretekben ugyan, de ugyanazt.

A babonás összefüggések mitológiájában éltünk. Például tudtuk azt, hogy
vannak helyek a sűrűbozótú sötét völgyekben, ahol a kövek összekoccannak,
mihelyt sötétedik; okát is tud tuk: valakit megöltek ott régen. Tudtuk, hogy
a vasúti vashídon, a Malyeken, amely híd alatt fürödni szoktunk, holdas
éjjeleken ugatni, kísérteni jár Ámor. Ámor az erdőőr, Mészáros kutyája
volt, s a vashídon, nem messze a pillértől, amely mellett fürödtünk, elvágta a
gyorsvonat; vére lecsurgott a Hernádba, az egyik gyerek fejére is jutott belőle.

Akkor kacagtunk rajta, de otthon az anya egy hétig minden nap szappan
nal mosta a fejét, nehogy valami szerencsétlenség érje. Később mindenki
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borzongott, ha Ámorra gondolt, különösen mióta Csarech bácsi éjjel jött hazá
valahonnan a hídon át, s a Hold fényében ott látta Ámort a hídon véresen
vonítva.

Tudtuk, hogy a plébános (és minden pap), ha kezében a szentséget rejtő

monstranciával kifordul a nép felé s intonálja a Tantumergót, az oltáriszent
. séget rejtő üvegen át látja, ki a boszorkány a vénasszonyok közül, Erről

persze egy pap se beszél senkinek, mert azétszaggatnák a boszorkányok.
Mi gyerekek is sejtettük pár öregasszonyról, hogy boszorkány. A Vi

parina 'nevű kisgazda feleségéről például egész biztosan tudtuk. Zavaros
nézésű öregasszony volt; senkinek se nézett a szemébe soha. Egy tehene
volt csak, de temérdek vaja a pincéjében: ezt a vajat mind tehénganéjból
varázsolta elő; Kassán egy vevője egyszer majd megverte, mert a tőle meg
vett vaj a serpenyőben sütés közben tehénlepénnyé változott. A mi istál
lónkban egyszer éppen ellett aKontessza nevű tehén: én is ott ólálkodtam;
valaki berohant, hogy Viparínáné az istálló egyetlen szalmával betömött abla
kánál föl-alá somfordál és szalmaszálakat huzigál ki az ablakból, hogy el
vigye az ellő tehén tejét. Nosza, a tehenész fiú hátrarohant egy bottal az
ablakhoz s nagy lármát csapva elkergette, én is segítettem kergetni.

Mí, gyerekek tudtuk, hogy éjjel nem tanácsos a temetőn végigmenni.
Míg én Hernádszenistvánban éltem vagy vakációztam, soha senkiről se
hallottam, hogy éjjel ott mert volna járni. Satanas, a harangozó, rendes ne
véri Koleszár kivétel volt. Viharra való. harangozás céljából, a legsötétebb
éjjel, mikor valósággal istenkísértés volt a házból kimozdulni, ő átment a
temetőn, fölment a toronyba s a huzatos, spaletta nélküli ablakok között ha
rangozott. Egy vasárnap éjjel egy bepálinkázott legény, Jánosik nevű, fo
gadott egy liter pálinkában a többi Iegénnyel, hogy azonnal fölmegy a te
metőbe, a legujabb sír fakereszt jét kihúzza és visszaszúrja a helyére. Úgy
is volt, a többiek követték, de csak messziről. Egyszerre csak nagy ordítást
hallottak és leszaladtak a faluba. Reggel Satanas találta meg holtan. Okos
emberek úgy magyarázták a dolgot, hogy mikor visszaszúrta a fakeresztet,
a sötétben lehajolva, a kereszt alá került a munkaköténye; mikor felegye
nesedett, úgy érezte, hogy a halott fogja a ruháját és szörnyethalt ijedtében.
Igen, okos emberek így próbálták megmagyarázni, de a falu csupa borzon
gás lett hetekig. Mindenki erről beszélt.

Téli holdas éjszakákon kutyaugatás verte föl a falu csendjét. Mi, gye
rekek tudtuk, hogy éjfélkor indulnak portyázásra nemcsak a temető kísér
tetei, de a boszorkányok is. A kutyák látják, szagolják is őket, s félelmük
ben rohangálnak az utakon, vagy üvöltenek a Holdra.

Mi, gyerekek tudtuk, hogy minden varangybékában egy-egy boszorkány
rejtőzik. De hogy a felnőttek is tudták, mutatja a következő eset, mely elő

ző évben történt a Hrabina nevezetű partos falurészen. Egy Hrabinszky
nev ű "metlár", vagyis nyírfa-seprő készítő, kiment kicsi istállójába a kis
borjút megnézni, mert nemrégen ellett meg a tehene. Eszrevette, hogy egy
nagy varangyosbéka mászott elő a vályú alól, míg a tehén nyálogatta az
újszülöttet. "No itt vagy, boszorkány, hogy megrontsad a tejet" - ordította.
Azzal fogott egy vasvillát, majdnem ronggy-á zúzta a varangyot, aztán kilökte
a vasvillával a trágyadombra. Véletlenül az történt, hogy ugyanabban az
időpontban egy öregasszony, Zahmenszky kisgazda édesanyja a padlásra
igyekezett a meredekre állított létrán, rosszul fogódzott, s mikor a tetejére
ért, lezuhant. Minden testrészét összezúzta, sőt-nyelve sem működött, mert
majdnem kettéharapta, mikor estében kiabált. A dolognak híre ment, de úgy,
hogy Hrabinszky agyonvert egy varangyot s az nem volt más, mint az
öreg Zahmenszkyné. Nagy ellenségeskedések kezdődtek a két szomszéd kö
zött, de a pletyka tovább terjedt, egyre misztikusabb motívumokkal bő

vülve.
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Zárójelben megjegyzem, hogy husz. év múlva hasonlo eset történt szín
magyar vidéken, mikor Nagykaposon voltam plébános. Sutka ügyvéd bará
tom panaszkodott tréfásan, hogy egy rágalmazást pert nem tudott felvenni,
mert az öregasszony, Veres János mokcsakenézi lakos anyósa, az esés követ
keztében elvesztette beszélőképességét s az ő nevében a vő nem perelhette
rágalmazásért a szomszédot, hogy "bika kípiben" agyonverte a Veres anyó
sát s ezt széltében-hosszában terjesztette.

Ezeket a dolgokat le kellett írnom, mert tudatuk beivódott gyengéden
reagálo idegzetembe, testembe-lelkembe, titokzatos félelmek gyötörtek egész
ifjúságomban, majdnem kassai tanárkoromig, s ezek a motívumok sok
versembe is belekerültek később.

•

A LEGENDÁRIUM LEGENDÁJA
lria DÉNES GIZELLA

Maurus püspök magas, barna írópolca előtt álldog~t. Kezében penna, arcán
mély tűnődés és csaknem gyermekes mosolygás. A vastag, habarcsos mésszel va
kolt falak között lágy,templomian áhítatos csöndesség. A gerendák között, a
boltívek fÖlött egerek vidáJm cincogása és futása rezzent. De lenn, kívül a falakon,
a palota térségében, a két toronnyal magasló Bazilika előtt lüktető em
beri zsivaj: duhaj kiáltások, gondtalan nevetések, szekerek zörgése, lovak pat
kóinak éles csattanása.

Kora délelőtt volt, valamivel a reggeli után. Káplánja, papjai az írószobában
forgat ják a hártyákat s váltják a permát. Künn az ablakok előtt magasló fák
ágai deresen, köd és dér kéklő fátyolában dideregtek. Ilyentájt, rideg-hideg de
cemberi időben nem következnek a püspöki városba magányos mezei papjai s
ügyes-bajos hívei. Tél ez immár, igazi gondolkodás, elmélkedés és végső szám
adás ideje.

- Most l - gondolta, - Most talán irgalmas lesz hozzám az úr s megengedi
nekem, hogy .. ,

FölemeLte írópolca [apját. A fiókból finom hártyalapokat terített maga elé s
a rárótt sűrű, helyenként áthúzott szavak fölé írt sorokba temetkezett, Hol olvasta, hol
éneklősen mondta, Máskor bele írt, újból áthúzott s közben némi boldog meleg
ség járta át. Időnként kiröppent tekintete a Bazilika szegletes terére s a rajta
zsongó külső világra.. De csak nézett míndent és nem látta még a tornyokat sem,

.amelyeket annyira szeretett. A külső vonalak nemcsak a ködben, a zúzmarás,
'deres decemberi télben mosódtak össze, de Ielke forróságától is. 6, mílyen jó,
hogy most nem kell beszélnie senkivel és nem kell magyaráznia; a főpásztor

most boldog a magányban, ahol csak a maga gondolataival, Iáthatatlan lelkének
titkaival töltekezik. És mílyen jó az is, hogy a mélyablakvágások, a sárgás per
gamennel, körülragasztott. kissé vaksi ónos ablakok eltakarják szállását, és csak
nem éjszakai csendességbe húzódva hajolhat polca fölé... Időnként, ahogy pen
nájának finom hegye végigcirókálta a hartyák habos lapjait, s a penna sereené
sét is hallotta, alázatosan mcsolygott s a magesságba nézett, míntha élő valakit
látott volna.
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