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Édesapám beiratott Kassán a IV. elemi iskolába. De mindamellett nem vol
tam semmiképpen városi emberke. Egy egész éven át nem ismertem meg Kassa vá
rosából, csak a Széchényi-Iigetet, melyen át kellett mennem, hogy az állomás
ról a Kossuth Lajos utcába jussak rögtön a liget után, onnan jobbra a Kovács
utcába.

Az itteni elemi iskolába inkább az "úri gyerekek" jártak. De apa nem azért
íratott ebbe az iskolába, hanem főképp mert legközelebb volt az állomáshoz,
márpedig én vonattal jártam Hernádszentistvánból minden reggel és vonattal
mentem haza délután.

Az osztálytanító egy Balázs István nevű nagyon komoly, kicsit hízásnak in
duló, már agglegény-korba menő férfi volt. Csak annyit tudók "magánéletéről",
hogy késő ősszel és télen a vaskályha mellé helyezett szék támlaján szaritotta két
három zsebkendőjét. Hozzám mindég férfiasan kedves volt, mint vasúton bejáró
falusi gyerekhez, és a délutáni előadás vége előtt 10-15 perccel mindég figyel
meztetett, hogy szaladjak az állomásra, ne késsem el a vonatom indulását. Le
het, hogy ő is falusi származású volt, és ezért volt hozzám gyöngédebb. mínt
a többiekhez, már amennyire egy ilyen agglegény ilyesmire képes.

Akkoriban (1904-1905) még nem volt "divat" vonaton járni városi iskolák
ba faluról, mint ma, mikor külön diákvagonok vannak. Csak a vasutasok gye
rekei jártak így. Faluruból a bakterek fiai, Babec, Ráczka polgáríba, Tvardos a
reáliskolába. Ezek persze majdnem semmibe kerülő vasutasjeggyel. A Tvardos-fiú
a vasüti hídon túlról, a Mária-templom tövében lévő bakterházból járt gyalog a
hernádszentistváni állomásra, onnan vonaton Kassára, vissza Szentistvánba, on
nan gyalog a vasúti pálya mentén még haza. Bizony nem volt ez könnyű feladat,
különösen őszi és téli reggelek sötétjében, mégis megtette ezt a háromnegyed
órás gyalogutat a Tvardos-fiú s aki később, vasúti mérnök korában Tarnai lett.

Ezek a bakter-gyerekek rendes, komoly fiúk voltak. Lehetett tőlük a vo
natban olvasgatni, készülni a következő napi előadásra. Igaz, hogy az üt Kassától
Hernádszentístvánig 10-12 percig tartott. Nekem 10 krajcáros jegyet kellett vál
tanom oda is, vissza is. Nem emlékezem rá, hogy valami kedvezményern lett
volna. Az volt a szokásunk, hogya vonatról leszállva Kassán, a Széchényí-Iíget
vadgesztenye fái alatt, a malomárok hídján át a Kossuth Lajos utcán a dómba
mentünk. Nem én kezdeményeztem. A bakter-gyerekek már előző évben is így
csinálták. A dóm főbejáratától jobbra van egy különálló "oldalhajó"-féle, a
Szent Szűz "csodatevő" képével, padokkal, a padokon kemény imatáblákkal.
"Most segíts meg Mária" s mások. Ezeket sorba végig imádkoztuk s mentünk az
iskolába; Tvardos a reálba, Babec és Raczka a polgáríba, én meg a Kovács ut
cában lévő elemi iskolába.

A magammal hozott "betyárkosztot" déli 12 és 2 óra között a színház melletti
parkban ettem meg, vagy a premontreiek és az orsolyiták rendháza közötti
parkban a Fő utcán. Télen, tanítói engedéllyel, az osztályban tartózkodtam ebéd
idő alatt.

Hát így vonatoztam napról napra. A kis szobában volt ugyan óra: nagy
kerek öreg jószág, rézláncon lelógó vas-súlyokkal. Falon lógott a vaskályha mel
lett, de vagy nem figyelte senki, egyezik-e a vonatok idejével, vagy elfelejtet
ték felhúzni s így nem lehetett benne bízni annak, akinek pontos időre lett

A Vigilia szerkesztósége és olvasói szeretettel köszöntik a nyolcvanéves Mécs
Lászlót.
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volna szüksége a vonatozáshoz. Ébresztőóra nem volt a házban, így a Satanas
harangozó harangozásaira szorultunk, de ő se volt egészen pontos, ha például
valamelyik vonat késett, amelyhez ő igazodni szokott korai "Angelus"-ra való
harangozáskor. vagy a mísére való három harangozáskor. így én és velem együtt
az egész család, vagyis apa, mama, Etelka bizony félelmeket éltünk át, nem
fog-e otthagyni a vonatom. Volt úgy, hogy már hallottuk a Malyek dűlő s a
vashíd felől a vonat dübörgéset s ilyenkor a reggeli kávét se ittam meg, csak
rohantam az állomás felé, ahol már pöfögve várt a vonat, várt, mert Pinka
bácsi váratta kicsit, az utolsó kocsinál kezeínbe nyomta a jegyet, betuszkolt s már
indította is a vonatot.

Volt úgy is, hogy a vonat tényleg elindult, 100 méterrel befutásom előtt.

Ilyenkor Pinka bácsi vigasztalt.
- Nem baj, Józsikám. Indulj el gyalog. Még csak 7 óra. Jó lábad van, de

ne szaladj sehol. A pályatesten men], de ne az alagúton keresztül! Kerüld meg
az alagutas hegyet, menj az úton, mely megkerüli ai alagutat, egészen szorosan
a Hernád bal partján. Tékányban menj át a pallón a Hernád jobb partjára és a
"szőlők" alatt be a városba.

- Köszönöm szépen, Pinka bácsi.
Eléggé szaporáztam lábaim ritmusát, hátamon a táskavad. "Most segíts meg

Mária!" mormogtam a dómbeli imatábla szövegét. De mikor végre bekanyarod
tam a Kovács utcába, a dóm tornya elütötte a nyolc órát. Lihegve értem az osz
tályba. Balázs tanító már megkezdte a tanítást. Motyogtam, hogy lemaradtam a
vonatról s gyalog jöttem. Jól megnézett s csak ennyit mondott:

- Ülj csak, fiam, a helyedre.
Ebben a "fiam"-ban benne volt részvéte és tisztelgese a "férfias" diák-hősi

esség előtt.

Délután, mikor kiengedett a 4 órai csengetés előtt, megint csak szaladtam az
állomásra, hogy a vonat hazafelé ne induljon el nélkülem. A jegyváltó pénztár
hoz siettem, ahol a kisasszony már várt rám mindég, mint Pinka bácsi az ott
honi állomáson. Lihegve kértem jegyet. A kisasszony mcsolygott.

- Ne félj, kicsit késik a vonat.
Megnyugodtam. Ránéztem. Minden mosolygott, gyönyörű kerek dióbarna sze

me, dióbarna haja, gránátalma-szerű viruló két orcája. És még valami piros
is kacagott rajta: nem emlékezem már rá, hogy két korallszerű füdönfüggője, vagy.
ugyanolyan színű nyakéke, vagy a szája, vagy mind együtt; annyi tény, hogy
valami vigasztaló, félelmeimet elfelejtető pirosság tűnt elő a dióbarna mcsoly
gásokból. Úgy látszik, menyasszony volt, tehát boldog. Csokoládés doboz volt
rníndig előtte és az ujján jegygyűrű.

Hogy hínak?
Józsinak.
Hát Józsika, szereted a csokoládét?
Szeretem.

Erre belenyúlt a csokoládés dobozba s egy maroknyit a markomba nyomott a
tízkrajcáros [eggyel együtt. Azt zsebrevágva rohantam s utolsó pillanatban ugrot
tam fel a kupéba.

Mikor lehullott az első dér, Mama észrevette, hogy didergele.
- Józsika, egészen elfelejtkeztem róla, hogy neked nincsen übercihered. 

így nevezték akkor a felöltőt. Tényleg nem volt nekem soha se őszi felöltőm,

se télikabátom, Édesanyám rám adta az ingem alá vett kezes-lábast, ha hideg
volt s így teleltem, így jártam még roratékra is, bizony, térdig érő hóban, 30
fokos hidegben is! Soha semmi bajom nem volt.

- Várjál csak, Józsika, van itt az ócska holmik között Margitkának egy
f'előltője, majd ezt átalakítom neked.

Elő is kereste. Ez egy majdnem zsemlyeszínű női kabát volt; ujjai fent puf
fosak voltak az "akkori női divat szerint s lefelé keskenyedtek, a csuklónál egé
szen szűkek voltak. A bélése élénk rózsaszínű volt.
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Az "átalakítás" annyiban állott, hogy az ujjaiból levágott a csuklónál, be
szegte; lent a kabát hosszából is levágott, azt is beszegte, Rám adta.

_' Noláiod, egészen jó lesz ez neked erre az őszre és télre. Jövőre majd
veszek egy újat,

Másnap már ebben mentem Kassára. Gondolom, hogy az utcán sokan utá
nam nézhettek, Az iskola folyosóján szerencsére ott állt Balázs tanító úr, moso
lyát elfojtotta, nehogy rossz példát adjon a gyerekeknek. Ezek először különös
nek tartották felső kabátomat, aztán hozzászoktak. Mostani eszemmel gondolva
erre akabátra, megesküdnék rá, hogy a legutolsó proletárgyerek se venné föl.

Délután ebben a kabátban kértem jegyet a pénztáros kisasszonytól. Amint
rámnézett a nyitott kisablakon keresztül, hangosan kezdett kacagní.

- Gyere csak be, Józsika!
Bementem hozzá a pénztárhelyiségbe. Még jobban kacagott.

Miért nevet ki engem a kisasszony?
- A kabátot nevetern. Hogy lehet ilyent fölvenni egy diákfiúnak?
- Miért kisasszony? Mi szegények vagyunk. A szegénység nem szégyen.

Édesapám felekezeti kántortanító. öten vagyunk gyerekek. Sokat dolgozunk
a mezön és otthon, különben nővéreim cselédnek mehettek volna, rnint az apa
elődjének a lánya. Mi egymásról hordjuk a ruhát!

Ez utóbbi szavakat már majdnem kiabálva mondtam és patakzott a könnyem.
A pénztáros kisasszony már nem mcsolygott. Neki is tele lett a szeme könnyel.

- Te kis bolond! Nem akartam megsérteni a szegénységeteket. Hiszen én
is kántortanító lánya vagyok. Mi is sokan voltunk gyerekek, én is tovább akartam
folytatni tanulmányaimat s látod, vasúti pénztárosnő lettem.

Melléhez szorította fejemet, megcsókolta a két könnyes szememet és táskám
ba dugta az egész csokoládés dobozát.

- De most már siess, nehogy itthagyjon a vonatod.
De a felöltő-ügynek ezzel még nem volt vége. Másnap, ahogyadómbeli

ájtatoskodás után beléptem az osztályba, különleges ünnepi csend volt a tan
teremben. A fiúk nem lármáztak. Ez feltűnt nekem. Bejött Balázs osztályta
nító és azt mondta:

- No Iiúk, ki gondolkozott azon, amit tegnap mondtam? - kérdezte.
Hárman rögtön felálltak: Kelz, Székely-Dobi és Gottségerr. A fogashoz ro

hantak és mindegyik leakasztott egy-egy használt, de nagyon jó állapotban le
vő felöltőt.

- Józsi, próbáld fel a kabátokat, s amelyik legjobban áll rajtad, azt ha
zaviazed.

Égett az arcom, mig próbáltam a felöltőket. Vég'ül is a Kelz kabátja volt a
legalkalmasabb. Megköszöntem Kelznek s Balázs tanítónak iSI, aki így szólt:

- Ha már ajándéknak szánták édes szüleitek a használt felöltőket, akkor
maradjanak is itt. Bombala, próbáld fel most te a Gottségert kabátját. No Iátod,
mintha rádszabták volna! A harmadikat te próbáld fel, Viski! Lám csak, neked
is jó!

Soha még ilyen ragyogó arccal nem ült a katedrán Balázs tanító. A három
fiú is boldog volt: Kelz, Székely-Dohi és Gottségert.

Ezen a napon délután már az .,új" felőltőben futottam az állomásra, karo
mon a rózsaszín-béléses furcsa kabáttal. A ligetben a fák most is a varjak fe
kete bimbóival álltak az ősz végi alkonyban, kísértetiesen, mint máskor, de alig
vettem észre őket. A pénztáros kisasszony összecsapta puha-párnás kezeit:

- Mi történt veled, Józsika?
Eíhadartam, hogy mi történt az iskolában. Mosolygott, de szép szeméből kicsor
dult a könnye, mikor a jegyet kiadta nékem akisablakon.

Otthon mindenki örült. Szüleim nem érezték magukat megalázottaknak az
eset által. Apa csak ennyit mondott:

- Mégis derék kollega ez a Balázs. Nem is gondoltam volna róla.
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