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Farkas Gyula Mécs Lászlóról 1928-ban írt könyvében még
azt olvashatjuk, hogy az a kilenc év, amelyet a költő Kassán
töltött, sokkal halványabb benyomást hagyott hátra lelkében,
mint gyermekkora, "Kassa míndíg az idegen város maradt
számára" - s "eddigi lírai termésében nincs egy verse sem,
mely Kassára, vagy diákkorára vonatkoznék". Ha azonban
ma vizsgáljuk meg ebből a szempontból Mécs Lászlónak az
óta hatalmasan megszaporodott költői termését, egészen más
megállapításhoz jutunk. Első sorban is azt látjuk, hogy Kassa
és itt eltöltött évei igen döntő és alakító hatással voltak mind
emberi, mind költői egyénisége kibontakozására. De azt is
észrevesszük, hogy újabban mind sűrűbben tűnnek fel ver
seiben régi kassai emlékei és benyomásai, egyre több önálló
költeménye szól kassai diákéveiről s ezek lassan annyira fel
szaporodnak, hogy éppen olyan önálló sorozat kerekedhetik
ki belőlük, mint gyermekkori emlékeiból.

Hogy Mécs László első három kötetében, amelyek Far
kas Gyulának Iorrásul szolgáltak, a kassai évek hatása ke
vésbbé érezhető, annak igen egyszerű és természetes a ma
gyarázata. Mikor Mécs ezeknek a köteteknek a· verseit írta,
a forrongás legerősebb korszakában volt. nemcsak mint
egy:én, hanem mint magyar és kortárs is. A válságnak ezek
ben az éveiben teljesen lekötik a jelen eseményei és prob
lémái. Ennek a megállapításunknak nem mond ellent az a
tény sem, hogy mégis ekkor írja meg híres versciklusát her
nádszentistvánigyermekkori emlékeiből. Ezeknek az emlé
keknek a felelevenedésére és költői feldolgozására azonban
egy igen erős és megrázó hatású jelen élmény, apja hirtelen
halála adott alkalmat és ösztönzést, Ilyen tragikus egyéni él
ménye Kassával kapcsolatban nem volt. Az a nemzeti sors
csapás, amely Kassát érte, ha megihlette is a költöt, az
ilyen fajta versek az elnyomatásnak ebben az első, sokkal
kiméletlenebb korszakában egyáltalán nem kerülhettek a
nyilvánosság elé, mint ez például "a Befagyott Hernád" címü
.ciklussal is megesett.

De valamiképpen Kassa maga is olyan város, hogy amíg
benne élünk, nem is vesszük észre, meanyire megszerettük.
Csak akkor érezzük ezt valójában, ha sokáig el vagyunk sza
kítva tőle. Sokan azt mondják: hideg város. Hideg, de nem
szívtelen. Kassát nem könnyű meghódítani, ő sem hevül
.Jrönnyen és nem is kínálja olcsón és gyorsan szerétetét. De
nagyon hűséges tud lenni ahhoz, akit egyszer valóban közel
engedett szívéhez, igazán magáévá fogadott. A szabályozott
ság, a tisztaság és a fegyelem, amely nemcsak a város külse-
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jén látszott meg, hanem a történelmileg kialakult, öntudatos
városi polgárság életformáját is jellemezte, a jövevény szá
mára eleinte merevvé tette az érintkezést; de ha egyszer
ezen a kérgen áttört az ember, érzékeny lelket és meleg sZÍ
vet talált.

Igy volt ezzel Mécs László is. Mikor a nagyon meleg her
nádszentistváni otthonból először idekerült, bizony elszorít
hatta mindig szeretetre sóvárgó szívét a kassai "hidegség",
zárkózottság és fegyelem. Egyik újabb költeményében írja
erről:

Egész utca: k61
Kőiskola kő-fegyelme

közepette kicsi elme
s kicsi szív vert s csak azt tudta:
Tanulás a 161

(Diákkori utca.)

S az iskolában "nagy paptanári fegyelem - kerítés min
den oldalon". Am ez a fegyelmezés nem volt sem lélek-, sem
szívgyilkoló. Nem akarta sem elhervasztani, sem letörni az,
ifjúságot, hanem meg akarta óvni a szertelenség, a szélsősé

gek veszedelmeitől. Igy ítéli meg később maga a költő is.
Mert a város és az iskola nemcsak követelt, nemcsak fegyel
met és munkát kívánt és korlátokat állított, hanemgondosko
dott is és pedig bőkezűen és nagylelkűen a fiatalság testi
lelki szükségletíről egyaránt. Mécs László ezt maga is igen
sokszor tapasztalhatta. Diákkora kemény és munkás élet volt,
de nem sivár s nem nyomorral teli küszködés. Mikor kisdiák
volt, az apáeák támogatták :

Rég volt. Kassán volt. Egy kis gimnazista
ministráns volt a zárda templomában
s ezért kosztot kapott a máterekt6l.

(Emlék.)

Mikor pedig már a felsőbb osztályokban járt, tanítással
is könnyen megszerezte, amire szüksége volt, éppúgy, mint
sok más szegénysorsú falusi iskolatársa. Maga az iskolázás
semmi költséggel nem járt: tandíjat sohasem fizetett, köny
veket kaphatott az iskolai segítőegyesülettől, s ezenkívül az
intézet gazdag alapítványaiból neki is jutott minden évben
komoly segítséget jelentő pénzbeli támogatás.

Mécs László, mínt kassai diák, mindig egy régi belvárosi
utcában, lll. Mészáros-utcában lakott. Üjabb költeményeiben
ez az utca is mínd sűrűbben szerepel (Diákkori utca, Duk
duk banda, Szívek harea.). Igen szerény, kispolgári lakások
ban élt itt, teljesen együtt a családdal s így a falusi kisembe
rek sorsa után közvetlen közelből igen jól megismerte a vi
déki kispolgári életformát és annak különleges alakjait is.
Főleg egyik lakásának, ahol varroda volt, a képe él nagyon
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elevenen emlékezetében s maga is csodálkozva említi egyik
versében:

Én mintalény lehettem. mert nem értem,
hogy tudtam ott tanulni annyi lány közt.

(Szívek harca.)

Egyéniségét azonban elsősorban maga az iskola fejlesz
tette és alakította ki. Mindvégig jó tanuló volt, a nyelveket
és az irodalmat különösen könnyen és szívesen tanulta. A
számtan iránt ugyan kevesebb volt a fogékonysága, de nagy
szorgalma és lelkiismeretessége itt is átsegítette a nehézsége
ken. Egy későbbi költeményében nagy hálával és szeretettel
emlékezik meg arról a gondos tanári munkáról, amely lelkét,
ezt a "jó kertföldet", teleültette az erények és a tudományok
virághagymáival s ezt most tudja különösen értékelni, mikor
a férfikor delén:

- a hagymák most hajtanak,
bent 8zines szirmot tereget
az Isten- 8 ember-szeretet,
a napvirág, az áhitat,
s bár népem földhöz veretett,
virágzik a fajszeretet,
míg kint a dolgok szennyesek,
a lelkem egyre szinesebb
s bár sok a baj, a gond, dolog,
a gondozókra gondolok,
Miklósra, aki már halott,
Patrikra és Lajosra és Broinre;
Adorján, Vilmos jó kertészeimre
s nyárvégi sejtő őszömön

sürgönyt küldök szét: köszönöm!
(Emlékezés kassai premontrei tanáraimra.)

Egyéniségének a kialakulására s főle.g költői fejlődésére

igen jótékony hatással volt az ifjúsági egyesületekben való
szereplése is. Ha. a gimnáziumnak ebből az időből való ér
tesítőjében lapozunk, csodálkozva látjuk azt a színes és ter
mékeny életet, amely az ifjúság mindenirányú tehetségét és
érdeklődését lekötötte és foglalkoztatta. Mécs László szívvel
lélekkel belekapcsolódott ebbe a változatos és forgalmas mun
kába s osakhamar igen jelentékeny szerepet játszott a két
legélénkebbifjúságijegyesülethen;, a ,Mária-kongregációban
és az önképzőkörben. Költeményeket már hatodikos korában
is olvas fel az önképzőkörben, mint hetedikes egyre sűrűb

'ben lép fel részint költeményeivel, részint önálló előadások

kal, részint ifjúsági színdarabokban. Mikor VIII. osztályban
jár, a Mária-kongregációnak és az önképzőkörnek elnöke, 8
kétségkívül legnépszerűbb alakja az egész iskolának. Most
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már Ő szerepel mindig a nyilvánosság előtt mint agimnázi
umi ifjúság képviselője és szónoka. Sok siker és elismerés
kiséri szereplését. Az önképzőkör egyik legszebb fiatalkori
versét (Apám meg én) egész terjedelmében jegyzőkönyvbe
iktatja: ez volt akkor a legnagyobb kitüntetés! Torday Anyos
Tinddi című ifjúsági színművének igen díszes keretek között
bemutatott és ötször megismételt előadásán ő játszotta a cím
szerepet s ő írta az ünnepi verses bevezetőt. Ez a költeménye
(Tinddi) azért is igen érdekes, mert sok tekintetben megle
pöen emlékeztet Mécs László későbbi híres költeményére, a
Kdborld eUJdöm-re. - Költői működését már nemcsak az is
kolában ismerik és méltányolják, hanem az egész városban
tudnak róla, sőt a Zászlónk közli is néhány költeményét.

Költői fejlődésére, főleg tudatosságára és technikai fel
készültségére igen fejlesztőleg hatott az a széleskörű tudás,
amellyel két kiváló tanára a magyar és a latin irodalmat
megismertette vele. Az egykorú magyar irodalmat ugyan az
iskolában nem igen ismerhette meg, de egy-két jóbarátjával
ezt is alaposan tanulmányozta a vezető folyóiratokból (Nyu
gat, Élet) s főleg magukból az irodalmi alkotásokból.

Egészen természetesen igen sok erős és termékenyítő be
nyomást szívott fel magából a városból, Kassából is. Ennek
történelmi levegője, nemes hagyományai és emlékei fejlesz
tették ki elsősorban erős történeti érzékét, mély magyarsá
gát, de nevelték Iogékonyságát a szépség és a harmónia iránt
s megerősítették emberies életfelfogását és magatartását is.
Ezek az egykori kassai hatások és benyomások mind jobban
kiütköznek újabb verseiben. Egyik legelső s egyben legna
gyobb élményéről így emlékezik meg:

Mi is kigyúltunk, éljeneztünk és ordUozva letkesediűmk:

Rákóczit hozták Rodostdból. Én elstJ gimnazista voltam
Kassán. 6 némely ember mennyi tavaszt, jiJvtJt tud vetni

holtan
(Kakasülösök irígylése.)

Itt Kassán, ahol mindíg oly elevenen élt a fejedelem
alakja és a kuruc szabadságmozgalom emléke a lelkekben,
Mécs László képzelete is egészen megtelítődött a kuruc-vi
lág hőseivel és szellemével, annál is inkább, mert ismételten
személyesen is belekapcsolódott a város Rákóczi-kultuszának
az ápolásába. VI. osztályos korában egy kuruc tárgyú szín
darabban szerepel; mint nyolcadikos ő imádkozza el a dóm
kriptájában a fejedelem koporsójánál a "Magyar ifjúság imá
ját Rákócziért", s majd huszonöt év múlva, a megszállás
utolsó esztendejében ő mondja a dóm falába illesztett emlék
tábla leleplezésekor az ünnepi beszédet. Nem csoda tehát,
hogy költészetében is oly gyakran találkozunk kuruc-vonat
kozásokkal,

Az ember egyéniségét azonban nemcsak az országos j&;-
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lentőségü események alakítják, hanem a hétköznapi élet
apró-cseprő esetei is hozzájárulnak fejlődéséhez és alakulá
Báboz. S ki tudná megmondani, hogy egy ilyen fogékony s a
jelenségek mélyére hatoló fiatal lélekre milyen lényeges ha
tással lehetett s milyen maradandó nyomokat hagyott egy
egy látszólag jelentéktelen alak s mellette lezajló, szürke kis,
élettörmelék? Mécs Lászlőra - versei tanúsága szerínt 
ezek is igen erős hatással voltak. Már ekkor is különös rész
véttel és megértő szerétettel fordult a szegények, a szenve
dők s az élet kitaszítottjai felé s ezek huszonöt-harminc éY
múlva is úgy élnek emlékezetében, hogy mint valóságos él(j.
alakokat tudja feleleveníteni őket. (Szívek harca, Duk-duk
banda stb.) S így kelnek új életre egyéb kellemes, vidám,
vagy fájdalmas emlékei is: a kedves fiatal apáca, amint a
zárda folyosóján rábeszéli, hogy engedje szabadon az elfo
gott galambot (Emlék); egy diákleány, akinek különös láng
színű haja egyszer nagyon megtetszett neki az utcán (Egy
diákkori fecskefészek.). Eszébe jut egész kisdiák korából egy
furcsa történet, amikor egy hasonló korú csitri lányt úgy
akart meghódítani, hogy megtanult kézenjárni :

Kicsi tornaing
feszült rajtam s ezt gondoltam:
kézen járok majd a járdán
s mint lovagot kis királylány
ablakához int.

(Diákkori utca.)

Egy másik, hasonló fura eset szintén mélyen belevéső

dött emlékezetébe: egy alkalommal a cirkuszban a bűvész az
ő füléből és orrából varázsolta elő az eltüntetett aranytallé
rokat (Cirkuse.). De talán a legkülönösebb élménye mégis t.
"Duk-duk banda" megalapítása lehetett. Ennek a történetét
Duk-duk banda című költeményében mondja el. Negyedikes
korában kezébe került néhány Nick Carter és Sherlock Hol
mes-det'ektívtörténet. lIS látván, hogy agonosszág uralma
egyre rondább" ötödmagával megszervezte a titkos Duk-duk
bandát, Klubhelyiségül egy üres pince szolgált, Céljuk meg
lehetősen határozatlan: "A célunk volt nyomozni. Kit? Mit?
Csak Isten tudja." Néha napokon át követtek egy-egy kisze
melt alakot s titkos jeleket hagytak egymásnak. Ebben a kü
lönös kalandban a költő is a maga lélek és életnyomozó ösz
tönének első jelentkezését sejti:

Igy lettem én detektív, élet-titkok vadásza.
Igy lettem én poéta: a nagy Titkot szaglászva
járok az emberek közt.

Ez a titokzatos ösztön azonban csakhamar tudatosult, s
már itt Kassán eljutott a valódi hivatás felismeréséhez s a
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költői alkotó munkához. Mécs László költői tehetségének ked
vező kifejlődését a kor és a környezet egyaránt elősegítette.

Maga az iskola nemcsak jóindulattal fogadta a fiatal tehet
ségek jelentkezését, hanem a rendelkezésére álló eszközökkel
támogatta őket s alkalmat nyujtott nyilvános bemutatkozá
sukra is. De a költészet iránti érdeklődés általában is na
gyon fokozódott ezekben az esztendőkben: a Nyugat virág
zása tetőpontján van,· Ady körül széles hullámzással folyik a
harc és a vita, fiatal írók és költők az Élet körül tömörülve
egészen új, modern hangú és szellemű katolikus irodalmat
indítanak el. Mindez nagyon ösztönző hatással lehetett Mécs
Lászlóra, s nagyban hozzájárult, hogy aránylag igen gyorsan
és gátlások nélkül bontakozhatott ki költői tehetsége.

Mécs László Kassai k6kereszt eímű nemrég írt költemé
nyében fejezi ki leghatározottabban, mit jelentett neki Kassa
diákkorában és azután is mind máig. Ez a "kőkereszt a Her
nád..hídi háznál" fogad minden Kassára érkezőt. Ez fogadta
a költőt is, amikor mint elemista gyerek először jött ide s
amióta a város "kuruc lelke formálta" egyéniségét. Ez kísérte
végig diákpályáján. ez látta a "csóktalan kis ábrándot", a
hamar eltűnő Hófehérkét. E mellett vonult el, amidőn a há
ború füstiében és kormában mint kispap sorozásra jött Kas
sára. Amikor azután megszállották a várost a csehek s oly
hosszú időre "befagyott a Hernád", elindult, mint valamikor
régen kóborló elődje, Tinódi Sebestyén, hogya magyar ér
zést, hitet és reményt hirdesse vele együtt rabságban sinylődő

testvéreinek: innen merít maga is újra meg újra erőt:

Utam mindig Kassán vitt keresztül.
minden tájra rokon-csókot vittem
ett61 a kereszttÜl.

Mikor végül a Felvidéki felszabadulásána,k legnagysze
rűbb jelenetét éli itt át a költő, szíve egészen összeforrott a
várossal s ennek az összeforrottságnak a melegség'ét a leg- .
megindítóbban az árulja el, hogy már nem Kassáról, hanem
Kassánkról beszél s így köszöni meg a kőkeresztnek, hogy a
nehéz időkben őrködött felette:

K6kereszt a Hernád-hídi háznál,
köszönöm, hogya húszéves télben
Kassánkra vigyáztál!

Semetkay József.
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