
ÁBRAHÁM AMBRUS:

SZENT NORBERT ÚTJAIN

Huszonhat esztendővel ezelőtt történt. A jászóvári premont
rei rendház első emeleti hatalmas, világos, magas folyosóján
egy jóvágású, leomló szőkefürtű, kékszemű ifjú közeledett fe
lém, aki akkor már egy esztendeje viseltem Szent Norbert
kanonokrendjének hófehér ruháját.

Kezetfogtunk keményen s egymás szemébe néztünk. Kéz
'szorításunkban mérkőzött a Hargita s a Kassa feletti hegyek
ről aIáhulló Hernád. "Node azért itt is van erő" szólt hozzám
Mécs László, mert ő volt a rokonszenves megjelenésű, ke
ményjárású ifjú, - amikor jobbkeze éppen kikérült a ke
zemből. És ettől kezdve egymáshoz kapcsolódott életünk.

Nem tudom, mi kapcsolt bennünket egybe: a végek von
zása, a csodás nagy természetnek maradéktalan, rajongó sze
retete, a középutak simaságától való irtózat, vagy talán a
magyar röghöz s a magyar dalhoz kapcsolódó elszakíthatatlan
kötelék. De úgy éreztük, egymásra találtunk.

Az első találkozás utáni évben sokszor elbeszélgettünk.
Sokszor mentünk végig a T'apolca-patak partján és hallgattuk
a patak beszédjét, amikor fakadt a nefelejcs, madárdaltól
volt hangos a pompázó lomberdő, s akkor is, ha szálltak az
őszi falevelek, ha megzörrent a csalit s lelkünkben visszhan
goztak egy fiatal költő versének szívbevágó végakkordjai:

Akinek átokként bánat ül amellén,
akinek könnye van, üljön ide meZlém,
üljön az avarra ..•

Szép volt akkor minden. Szép volt Jászóvár. a tündéri
panoráma közepéből égfelé néző hatalmas monostor. Szép
volt az áhítatra és istendicséretre hangoló nagy barokk temp
lom, szép volt a hatalmas rendház, fehér falaival, világos nagy
ablakaival. Szép volt az ifjúság, tiszta fehér álmaival s az
eszményi élet után epedő gyermekes, nagy vágyaival.

Szép volt a búgó orgona és szép volt a virágos. oltár.
Szép volt a mindenható Isten trónja felé fel-felszálló zso
lozsma, .és az is, amikor a vergődő szív életutat keresett és
Mécs Lászlóval így magasztalta a győzedelmeskedő nagy aka
rat harcát:

A rózsaszfnf1 szobát becsuktem,
S kulcsát a tengerbe dobtam.
Ma kl) a párna, kl) az ágyam,
Ma semmi kinom, semmi vágyam.
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Pestre kerültünk a Rend tanárképző intézetébe. Új fel
adatok vártak reánk s új gondok ülték meg a lelkünket.
Nem volt erdő, nem volt madárdal és nem volt süvítő szél,
hogy felfogja a tudománnyal s a vallással olykor hevesen
harcoló lelkünknek síró, panaszos hangjait. Nem volt virág
nyílás és nem volt levélhullás. A Doboldér is hiányzott, a
lankás hegyoldal, ahol a fenyők illatában oly sokszor lelt
üdülést a testünk és talált nyugtot a lelkünk, ahol a gyér
nyíres alján elterülő selymes puha párnák közül égő szamöca
szigetek integettek felénk a júliusi napsütésben. Nem volt.
ott a Szikla, titokzatos barlangrendszerével, tölgyek és fenyők

övezte pompásan gondozott szép ösvényeivel. s illatos, virá
gos, üde csalitjaival. Nem volt ott a Nagy Forrás, ahonnan
hatalmas víztömegeivel zúgva zúdul ki a Tapolca patak,
melynek kristálytiszta tükre fölé sebes pisztrángok ugráltak
fel az esti szürkületben, amikor a völgyben minden elcsende
sült és a nyugovóra térő rovarvilág a víz fölé fordult. Nem
volt ott a hatalmas tölgyerdő, melynek öreg fái alól mohával
borított hajlott hátával szinte észrevétlenül toppan elénk a.
kuglizó, ahol annyiszor sír fel a magyar nóta, Sa sokszor el
boruló ég alatt annyiszor lett könnyebb s derűsebb a szí
vünk. És nem volt ott a felhavasi rét, melyet keretbe foglalt
a bükk-, gyertyán- és a nyárfaerdők rezgő lombozata, mely
ben szines rovarvilág muzsikája csendült felénk a veröfényes,
júniusi reggeleken, s ahol az alkonyati csendben felhangzott
a párját kereső őzikének epedő, panaszkodó hangja. És a
Nagy Tó is eltűnt, melynek partján öreg szornorúfűzfa dere
kára láncolva és annyi boldog órát kiszolgálva várt reánk a
csónak. És fehérlő márványkeresztjeivel, gondozott sírhant
jaival nem volt ott a temető, ahol multról, jövőről és csendes
elmúlásról halkan susogva mesét mond a fenyő...

És amikor az egyhangúság ólompalástja ránehezedett a
lelkünkre, amikor a jelenból tovatünt az öröm, Mécs Lászlé.
"Adám"-jával olyan jó volt visszatérni oda, ahol a hegyek
alján, a víz martján hideg télben füstölgött egy ház, ahol a.
szent estén beköszöntött a béke, a szeretet és boldogság, csak
egy karosszék állott üresen az asztal mellett, csak valaki volt
messze és "fagyos szívű emberek között" kongatta harangját
az elsüllyedt időről és az elhullt virágról.

Ó, hányszor elnéztem. amikor 'a szembenlévő ablak mö
gött a kicsiny fenyőasztalra tette hófehér bekecsét, ráhajtotta
fejét, pihent, s aztán írni kezdett. A kis zöld ernyőslámpa

mellett sokszor hosszasan szántott a tolla; és ilyenkor szüle
tett az "Este a Hernád hídján", az "Anya", az "ösz" és a
többi vers.

Trianonnal szétváltak útjaink. Én ittmaradtam. ö túl
rekedt és "országragasztó" lett, aki gazdag lelkének bon
takozó virágait szörta télen és nyáron, "zimankós reggelen és,
hideg téli estén", hogy "egy legyen a magyar és egy a ke.
resztény". És nőtt. Nőtt fölénk, nőtt mások fölé, fiatalok és.
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öregek fölé, multak és eljövendők fölé. Nőtt és nevét beírta
az élet könyvébe...

Olykor nálunk is megfordult, innen a határon. És ilyen
kor fényben ragyogott körülötte minden. örültek a szemek,
ha látták, örültek a fülek, ha hallották. Ö kiegyenesedett, ke
zeit keblén keresztbe tette, látnoki szemmel belenézett a nagy
míndenség palotájába s ajkáról ömlött a "csíki virágok mé
ze", a "mindenség balladája" s az örök ember körbenforgása.

Csoda-e, ha a nagy lelki élményért szeretet, hódolat, ví
rág és taps volt a fizetség, s egy ilyen ritka élményszámba
menó Mécs-este után azt írta az újság, "Mécs Lászlónak
lenni jól"

És azóta fIgyeltem őt. Figyeltem akkor, amikor isteni
küldöttkéntszeretetet hordott a kunyhóba és szerétetet hor
dott a kastélyba, és figyeltem akkor, amikor az Úr asztalánál
állott áhítatba merülve, hogy ~zsba tört hazájára s szenvedő

népe számára Ieesdje a jövőt. Figyeltem akkor, amikor aj
kárólszép bariton hangján felhangzott a magyar nóta, és
figyeltem akkor, mikor a társaságban halkan eltűnt, hogy el
olvassa a napi zsolozsmát. Figyeltem és rájöttern arra, hogy
Mécs Lászlónak lenni jó. Jó lenni egész embernek, akiben
tökéletes harmóniában egyesül minden, ami az emberben
igazán isteni és minden, ami igazán emberi. És figyelem őt
ma is, amikor régi fénye felé induló hazánk tájaira szeréte
tet hordoz Szent Norbert útjain. Figyelem és vallom, hogy
Mécs László ép test és ép lélek. Ö csakugyan az "istenség
szent levele", aki hisz, aki szeret és remél, ragyogó szelle
mével vezet s aki úgy él, ahogyan beszél ...

Abrahám Ambrus.
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