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MECS LASZLO
HÁROM ARCA

Egy fáradt téli éjtszakán kerolt elössör elém Mécs László neve
és verskötete. A Hajnali Harangszó kézirata járta meg akkor
a Szent István Társulat szígorú kritikáját, és az ifjú szerzI>
behozta nekem is az "Élet'" akkori sserkesztöségébe, megkér
dezni, osztom-e én is az öreges bírálatot. Lehetetlen elfeled
nem azt a frissítő varázst, amivel engem átbizsergetett a játé
kosan buggyanó ritmus, amivel rajtam átlüktetett az életöröm
mindent beragyogó fénye, amivel szíven kapott az izzó em
berszeretet áradása. Ú~y éreztem, a kor poétáját ismertem
meg, azt, aki át is érzi, meg is gyógyítja annak az évtizednek
minden szenvedését. Atérzi, mert nyomort és szenvedést látó
szeme van, és meggyógyítja, mert szeretetet sugárzó szív él
benne. És mindennek csak egy a magyarázata: az, hogy fiatal,
és az, hogy semmi élményt sem hamisít meg benne valami be
lérögzött életfelfogás. De van még egy adomány költészeté
ben: a ritmusnak túlpezsgő forrongása. Úgy játszik a formá
val, mintha évtizedek óta tanulta volna ezt a mesterséget, de
oly könnyedén, ahogy csak az önkéntelen ritmuskényszer te
heti. Am ezen a belső kényszeren kívül nincs is benne semmi
más bilincs :stílusának meghökkentő eredetisége éppúgy bi·
lincstörő, mint ítéletének csak a szívére hallgató meggondolat
lansága. A fiatalságnak ez az üdesége még azokban a nehéz
napokban is olyan erővel szuggerálta a hit, remény és ezeretet
lélekfrissítő megkönnyebbedését, mint a tavaszi kert virágpom
pája a beteg ember fellélegzését.

•
Azután a végeket járó Mécs Lászlót ismertem meg. Egy

szent hivatás ragadta városról-városra, uri társaságból egy
szerü emberek gyülekezetébe, mindenhová, ahol magyar vért
sejtett. Nem az irredenta programmköltészet mesterkélt bang
jai szálltak az ajkáról, hanem egy fájó szív magyarságszere
tete lobogott benne. Híre akkor ragyogott a legmagasabbra,
nevét akkor emlegette a legnagyobb szeretet. Költészete akkor
már a csodálatosan eredeti előadás varázsával hódította hall-
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gatóit, azzal az előadással, amely néha teljes k6zvetlenségge1
ábrázolni látszott az ihletnek azt a pereét, amelyben a vers
maga megszületett. A vers ritmusa eggyé vált a költő mvé
nek mozdulatban is kifejezett lüktetésével, a hang sajátos
zenéje még mélyebbre ásta a mondottat a hallgató lelkébe;
aligha volt ember, aki magát a varázs alól függetlenítetle
volna. De olvasva is megragadtak a versek: valami gyermeki
őszinteség tárta bennük elénk az örök emberi érzések gaz
dag skáláját, és adta meg a kifejezésnek meglepö eredeti
ségél

•

A harmadik Mécs László a gondolatok poétája; gondo
latoké, amelyek az embersors nézéséből Isten magasáig
emelkednek. Nem egyszer furcsa, néha groteszk a megdalo
lásukban, de mindig gyermekien a maga lelkét adja, és min
dig keresetlenül. Neki nincs semmi aggodalma egy~egy kép
odaíllösége felől: hiszen önkéntelenül jön minden szö, min
den kép abból a forrongó lélekből, amelyet teológiai tudás,
a mindennapi élettel való közvetlen érintkezés, nagy szána
lom és még erősebb bizalom tesz az ő lelkévé. Eg~sz élet
bölcseléte nagyon egyszerűen szóbafoglalható: szenvedünk, de
Isten szeme van rajtunk. Filozófiai tételek nem kerülnek itt
elénk; tudákosság messze kerüli; prédikáló hangra nincs or
gánuma: de van meleg szíve és élő hite. Egyre jobban azt
érzi az ember, hogy nem is másnak, hanem csak önmagának
dalol; ezért nem tud válogatni, nem tud verseiből szemelget
ni: neki mind egyaránt f~ntos, mert mínd egyaránt egy-egy
lélekrezdülését kötötte irásba. ~s éppen ezért egyre jobban
mélyül. A külsö élmények hamarabb elsiklanak a lelkén" de
belül egyre jobban érik. Csak egy marad meg a régi fiatal
ságban: gyermeki hite és gyermeki emberszeretete.

~s ez az, ami Mécs László 'három arcát egységbe fog
lalja.
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