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MECS LASZLO KOLTOl VILAGA

Ez az igaz öröm: az élet!
Amely harang nem zeng toronyban,
haJott harang, vásári Hm-lom,
hazugság a művészi öncél
s a műhely-glJg: magunknak trni.

Ki a tornyokba álmainkkal :
szívek, vaUások, nemzetek közt
zenésftsék meg a stitétet.
a förtelmes [eketeséqei,
s teremtsenek testvériséget!

Igy adja meg Mécs László költői, emberi hitvallását a
"Harangöntők örömében". A költő maga nyujtja felénk a
kulcsot, hogy vele föltárhassuk lelke kapuit. Vallja és hir
deti, hogy a költészet küldetés és szolgálat. A hit, a haza és
az emberiesség eszményeit szolgálja a költő, s küldetése,
hogy ezeket az eszményeket világgá zengje.

Mécs költészete így voltakép agitációvá válik. de a szö
legnemesebb értelmében. Költészetét ezért nem mérhetjük az
önmagáért való művészet egyoldalú esztétizáló kánonjával, A
költő ínkább próféta akar lenni, mintsem [ormaműoéez.

Mégis, formai szempontból is mesteri teljesítményekkel lép'
elénk. Ma, amikor sok költő ismét klasszikus formában akar
ja nyujtani a korszerü tartalmat. nem érdektelen utalni Mécs
egyik régebbi versére. A Rabszolgák énekelnek-kötet szép
verse, ifzenet Milói Vénuszhoz. már makkora művészettel
ötvözí maiváaz antik versformát! Újabban még többet nyúl
görög-római versmértékhez a költő. A Fehéren és kéken an
tikstr6faszerkez.etek ("Óda egy medvéhez")'! mellett hexa
metereket hoz, s virtuóz módon egyesíti a metrum ritmikus.
pattogását a föl-fölcsendülő sorvégi rímekkel. Az egyik ilyen
antik-modern vers, a "Halál a dögtemető mellett" a forma
mesteri alkalmazásával valami egészen sajátos, mítíkus hang
gulatot ad a különben oly köznapí, sőt nyers életvalóságában
visszataszító eseménynek.

Mécs formájának legnagyobb ereje a ritmus. És ezzel új-
. ra elérkeztünk a mécsí líra közösségi jeUegéhez. Ez a ver
sein átzenélö, olykor átviharzó ritmus magával ragadja az
olvasót és még inkább a hallgatót. Talán inkább ez utóbbi
számára is készültek. A költő nem akar intellektuális gőggel

saját élményeibe zárkózni, nem zárja lelkét könyvlakattal
el, hanem kiáll a nép 'elé, hogy vezesse. Korunkban ez is a
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költő legméltóbb hivatása. A költő legyen vezér, nemes ess
mények messzezengll harsonása I

A költőnek ez a mai feladata teljesedik művészetté,
Mécsben. Hogy annyian szeretik és csodálják, nem művéeze
tének silányságát mutatja, hanem inkább azt, hogy valóban
szellemi vezérré tudott válni. A sznob intellektualizmus vád
jaival nem is érdemes foglalkoznunk. Csak azt jegyezhetjük
meg, hogy aza magyar közönség, amely Mécset követi, ma
már Ady hagyományának is hű őrizőjévé kezd válni. Azok
viszont, akik Mécset lenézik, többnyire már Adytól is elfor
dultak és az új formalizmus, mondhatnók ,,neoparnassziz
mus" jegyében az enervált Kosztolányi költészetére esküsz
nek. Itt úgylátszik már kezet fog a huszas évekből ittmaradt
csekélyszámú Ady-ellenzék a mai .Jegmodernebbekkel."

Közösségí költő, a közösség költő-vezére: ezekbe a fo
galmakba foglalhatjuk össze az itt megállapítottakat. De a.
közösség vezetéséhez eszme, gondolat is kell. Ezt sugároztat
ja szét a költő a közönség felé. Ismét oda jutunk ki tehát,
hogy Mécsnél nem formalízmust kell keresnünk,' hanem en
nél többet: gondolatot. Mécs gondolati költő: persze koránt-o
sem a szö intellektualisztikus értelmében. A gondolat nála.
messzeharsogő, életből-fakadó és életet-betöltő eszme. Ezért
is bukkan föl olyan gyakran a prófétaság motivuma versei-o
ben, úgy is, mint Istentől ráruházott teher, de úgy is, mint:
örömmel és, felelőséggel átérzett hivatás.

Költészetének eszmei jellege teszi lehetövé, hogy esz
mei szempontból elemezzük tanulmányunkban. Tudjuk, hogy
ezzel korántsem merítjük ki az egész mécsí alkotást. Just Bé-·
la, ki néhány éve a Vigilia hasábjain oly finoman méltatta a
költőt, utalt arra, mennyire egyoldalú Mécsben csak ezt vagy
azt a vonást meglátni. És valóban, a zengő eszmék mellett
otta versek sorában szamos fínom hangulat, gyöngéd kezek
kel megrajzolt pasztell. Nem egy a "neoparnasszisták" dicsé
retére is válnék! Említsük talán a korai Floridor-verseket,
vagy a legújabb kötetéből az "Egy pillangót az östavaszböl."
Mégis" a közösség költlJjénél természetes, hogy mondanívalö
ja nagy eszmék köré kristályosodik ki.

Három ilyen eszmei mag köré rakódnak le a Mécs-ver
sek kisebb-nagyobb kristályaí, Ezek: a katolicizmus átélése,
a magyar sors vállalása és az expresszionista lelkiség.

Mécs a XX. század magyar papköltői sorából lép elénk::
katolikus költő. Ez a magyar irodalomban sok szempontból
újság. A XVIII. század vége óta ugyanis irodalmunk tel.jes
elvilágiasodáson ment át. A középkor és barokk vallásos Jel
legű irodalmisága helyébe egyre inkább az öncé~ú ir~dalom
lép.' Brisits Frigyes, maga is a XX. század katolikus l:Odal
mi reneszánszának egyik szellemi vezére, fínoman vázolja ezt
a folyamatot a XIX. század első felét földo}gozó könyvében.

A XIX. század első felében a költők hitvallása a deiz
mus. Világnézeták elvonatkozik a tételes vaílásoktöl. Meg
marad azonban istenhitük, az élet döntő pillanataiban pedig,
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mint Vörösmarty példája mutatja, megtalálják az utat az Egy_
házhoz is. Viszont az Egyház maga nem mutat föl ebben a
korban nagy költőegyéniséget. Sujánszky és Mindszenty csak
halvány utánaérzők, nem igazi teremtő szellemek.

A nagy irodalomban pe~ egyre jobban erősödik az el
világiasodás. A pantheizmus lesz a következő fokozat. Már
a század közepén fölbukkan Madách lírai költeményeiben ez
a pantheista metafizika. Legkiválóbb költője Komjáthy Jenő
lesz azonban a század végén, kinél már a nietzschei ihletés
is hangot! kér.

Komjáthy metafizikai költő, s ezen a metafizikai vona
lon maradt a későbbi magyar költészet is. A magyar lélek
természetes vallási ösztöne a tulajdonképpeni materializmust,
a kihunyó XIX. század világnézetét, sosem juttatta teljesen
sz6hoz az irodalomban. Egy Gottfried Keller vagy Émile Zola
magyar földön, elképzelhetetlen lett volna.

Közben Európa is lassanként kezdett újra 'rátalálni a
metafizikára. Új Idealizmus bontogatta szárnyait, s a XX.
század szembefordult a materializmussal. De az elvilágiaso
dás, mint Schütz Antal mondja, nem szűnt meg, sőt sokban
fokozódott: a világnézet egyre immanensebb jellegiivé vált.
Ha egy szóval akarnók jellemezni, azt mondhatnók rá: omer
roizmus. A természeti világot itt már szellemi erők hatják
át, sőt az anyag maga is egyre szellemibbé válik az új fizikai
szemlélet nyomán. De ez a szellem a XIII. századi arab filo
zófus személytelen intellectus agens-e, az emberi lélek pedig
'csak ennek egy része, s halálával visszaszáll az öntudatlan
Iéttelenségbe, a Kosztolányitól megénekelt Semmibe.

Ez az averroízmus vált az új magyar költészet hítvallása
vá. A mai magyar líra is aterrotsta. Mécs ezzel szemben ka
tolikus költő. Abba a nemzedékbe tartozik, amelyik Prohász
ka Ottokár nyomán ismét keresztény hangokat szélaltatott meg
a lirán, nem egyet, hanem a hangok gazdag változatosságát.

Mécsnél is igen gazdagok, sokszínűek a keresztény köl
tészet aspektusai. Az élet teljességét fogja át ez a költészet:
semmi isteni és emberi nem idegen tőle. Vallásossága nem
hideg elzárkózás valami zord magányba, hanem tele van az
élet közelségével, szeretetével. Keresztény vitalizmus : ez a
mécsi líra egyik nagy megnyilatkozási formája. A világ nagy,
Istentől alkotott teljességében az élet, a virágzás, az erők

friss fölfakadása értéket és szépséget hordoz.
"Két orralógató aszkétát" énekel meg, akik azt hiszik,

hogy az állandó komorság, a lélek hidegsége az egyedüli, Is
tennek tetsző magatartás, "Ülnek, mint a fagyosszentek" 
írja róluk, hogy szembeállítsa velük az igazi keresztény élet
örömöt. "Vidám erőkre gondolok" -irja azután magáról.
Megjön a tavasz, míndenütt ifjú erők bontakoznak világgá:

Tulipánhagymát televény
pólyáz, e kinő a tulipán.
Szívet pólyáz a telifény
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8 kikél a bibor, tulvidám,
hegyeket mozgató CsodaI

Igy válik a világ ujjongó tavasza a lélek ujjongó tava.
szává, így magasodik a természetből elő a Csoda, s igy lesz,
a vers utolsó szakában, a tavasz a Feltámadás hirnöke:

Világ-er{jkre gondolok.
Vidám világ-er{j a Hit.

A sir is csak egy nagy toj48:
.a Hit pattantja zárait
s kikél a szép FeltámadásI

A Természet költészetéből a Hit költészete lesz. Az élet
az Istenből-fakadó nagy létezés része: ezt a kozmikus léte
zést ünnepli Mécs, amikor az "Erős Asszony dicséretét"
énekli legújabb kötetében.

De az anyaság máskor és másutt is szent a költő előtt:

benne látja az .Élet hatalmas folyamágyát, melybenszázadok
és ezredek habjai gördülnek. "Szabó Pista anyjában" ezt a
folyamágyat köszönti. Apró életek, anyák billiói alkotják
együtt a nagy medret. A leányok pedig ("Lánykák") maguk.
ban hordozzák a tavaszt, még akkor is, amikor viráguk már
lehullt és méhük gyümölcse megtermett. mert a bölcsők fölé is
tavaszt tudnak esicseregni és a kenyérbe belepják a tavasz,
az állandóan megújuló élet izeit.

A keresztény vitalizmus pedig etikává magasztosul, ami
kor megénekli a házibálon ragyogó, síró gyermekétől távol
mulató nagyvilági asszonyt és síró csecsemők ezreivel hirdeti:
Anya kell l Anyai szeretet nélkül hideggé, sívárrá, üressé vá
lik a nemzedékek élete. Ez az élet pedig a gyermek életén
át jelenik meg. A gyermek "bársonyló bőrén átüt az östa
-vasz teje". Palika, akit búcsúra visz kézenfogva a költő "haj
szálgyökér-lelkecske az Idő őstelevényében": benne érzi és

'látja az állandó újjászületést, megújhodást, Könnyű térddel
hódol a gyermek előtt ("Parancsolj, fenség!") s a gyermek
tiszta szívével szeretné az új, jobb világot fölépíteni.

Ez a megszentelt életlendület erősebb minden nyomor
nál" gondnál, erősebb az elkorcsosult Gondolatnál is. Az élet
szenvedés is, de ez a szenvedés az élettermő hősiségkife

jezője. Az élet ereje legyőzi az intellektualizmus hideg, meg
fontoló számításait. ("A szolgalegény szeretőjéhez megy.")

Máskor leírja költőnk az élet folyóját. Mellette malmok
végtelen sora őröl: az emberi sorsok malmai. ("Malmok")
Hajtja őket az Élet vize, míg csak a Halál keze le nem állítja
forgásukat. De az Élet ekkor sem szűník meg:

Nem baj. AMrt tovább hömpölyög az Élet,
végtelenb{jl indult s végtelenbe törtet
- s új malmokat állítanak gyereks~l{j éjek ...
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Az életlendület így túlnő az egyes ember földi létezésén és
a Végtelenbe mutat, Mécs vitalízmusa, mivelhogy keresztény
vítalízmus, a Kozmosz szemléletévé tágul. Mécs kozmikus
költ{j.

Kozmíkus lirájának egyik legnagyszerűbb darabja, a
"Genezis" hatalmas lendülettel zengi el a világ keletkezését:
a teremtés napjai mísztíkus látomásokká válnak, az ember
ré-válás nagy drámájává, káoszon, anyagon, állaton keresztül.
S az emberben már benne az Isten. Mégis, sötét nemezis ül
dözi bűne miatt, míg a Szeretet újból magához nem emeli.
Újplatonikus színezetü képpel zárul ez a remek vers:

Ha visszadobálja szeretoe, rajongva, imádva
minden szív az isteni csókot er{js, gyerekes
kacagással az {js Szeretetbe, az {js Atyaságba
8 minden szív egyöntet'l1 égi ütemre repes:
parancsra elégnek az únt anyagok, a Semmibe tünnek
s akkor lesz a szetü Hetedik Nap, a végtelen' ünnep.

Üjplatonikus színek, hangulatok még többször is föl
bukkannak Mécs költészetében. Másutt a panentheizmus köl
tőjévé válik, amikor arról énekel, hogy az anyagban, a kris
tályokba, vizekben, felhőkben, szívárványokban, ércekben is
Isten alakul. (Te gondolkozzál bennem Istenem.') Nem pan
theizmus ez, hanem panentheizmus: az Istenség több, maga
sabb marad, mínt a világ, mégis a világ is egyik része az is
teni létezésnek. Johannes Scotus Eriugena, a korai középkor
nagy bölcselője hirdette ezt, de Aquinói Szent Tamás ontoló
giájától sem idegen egészen a gondolat. Ez a kozmikus szem
létet aztán föloldja, tárgytalanná teszi korunk averroízmu
sát, Hisz Mécs keresztény Kozmoszában az anyagnak is hely
jut: hogy pedig az élet milyen középpönti jelentőségű, azt
már láttuk. Nem vethetnek tehát világtagadást szemére, mert
a költő magáévá teszi a világot is, hogy beboltozza az Isten
végtelenségével.

A Végtelenség minduntalan beleárad a mécsi lírába,
Végtelenbeszálló pacsirta a költő lelke, mely láthatatlan dal
nokként szárnyal azur mesék országain, álom-arcú szférákon
keresztül az Istenség krístálytrönjáíg. (~A Költő"). Szent
őrületért fohászkodik, hogy mámoros extázisban repülbeesen
Istenhez ("Imádság szent tébolyért"), A Biblia arra tanítja,
hogy mínt szent, nehéz bilincsekkel is repülni tudjon a Vég
telenség felé ("Repülj"). És nem hiába szeréti Mécs annyira
a kék színt, Egyik verseskötetének címe is: Fehéren és kéken.
A kék a Végtelenség színe: a katolikus szín, ahogy egyhelyütt
Spengler nevezi. Kékes homályba burkolóznak a gótikus ka
tedrálísok oszlopai, kék ég alatt jelennek meg Fra Angelico
szentjei. Mécsnél pedig minduntalan fölbukkan a kék, mint
színmegjelölés, árnyalat, hangulat. Ez nála expresszionista
vonás is.

Katolikus Faustként áll a Kozmoszban a költő, átfogja
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'és javallja a végtelenbeáradó létezés minden ízét: értelmét"
szerelmet, hangulatot, akaratot, érzelmet és az Isten mindent
koronásó szeretetét. És fölzendíti a legnagyszerűbb kozmíkus
himnuszt: a "Mindenség Balladáját", Hatalmas ritmusában
benne dobog, benne lüktet a sejt, a magzat, a szív zenéje,
folyók, patakok üteme, égitestek, csillagrendszerek mozgása.
És fölmerül a végén a nagy Világtojás képe, az ősi finnugor'
hitregék, a Kalevala mítikus létszímboluma. Ez a vers nem-
csak Mécs alkotásának csúcspontja, de a világirodalom egyik
legnagyszerűbb alkotása. Szent lendülete mellett semmivé vá
lik minden rágódó kritika!

De voltaképen az egész mécsí költészet nem egyéb, mint
a Mindenség hatalmas balladája. Nagyszerű verseiben mín
dig ott érezzük az egész Kozmosz lüktetését, Isten felé ör
vénylését. Mécs valóban megvalósítja a "végtelenbe derülő
ember" eszményét, amint azt Kassák Lajos, újabb irodal
munk másik nagy kozmikus költője hirdette és célként ki
tűzte.

Ezzel a kozmíkus érzéssel, kozmikus szeretettel fogja át
Mécs a létezés egész világát. Hinni, hirdeti a költő, hinni ta
vaszban és télben, születésben és halálban, munkában és
imában, családban és szűzességben, forradalomban és jósá6
ban, benne élni a mérhetetlen Mindenben, benne az Isten
ségben: ez az ő imádsága és hitvallása.

A lét teljességével eltöltött költő azonban a démoni ol
dal előtt sem húnyja be szemét. Benn látja az életben a bűnt

is, melyből tisztulni, emelkedni kell, benn a salakot. mely
nek csak lehányása után repülhet a lét az Istenség felé. És;
ezt a démoni világot mitikus erejű képekben vetíti elénk. A
"Falusi bál" versében idegen lány jelenik meg a táncoló nép
közepette, vad mámort és vérengző vágyat ébreszt: azt mond
ják róla, hogy ez volt a nöstényördög, Démoni erők rontják
meg a "Modern ballada" "eper-ízű kedveskéjét" abálban.
Majd! a kert tulipánját szaggatja le az éjszaka valami titok
zatos idegen, s reggel két löláb marad nyomában. ("Aján-
dék.") Majd az éji csöndben rémek jelennek meg, s a költő

a Félelem Balladáját énekli.
De túl borzalmon és titkon, a megtisztult lélek mégis;

megtalálja az utat Isten felé. A "Megdicsőülésben" csodásan
zengő képek soraeleveniti elénk,' mint szárnyal a lélek a
halál után a Végtelenbe, míg a földön gyász és fájdalom ma
rad. Az égi megdicsőülés tudata azonban átüt a keserűségen,

elmúláson.
De ahhoz, hogya lélek megtisztuljon, nemesedve Isten

felé emelkedjék, a fegyelem gyakorlatára van szükség. Mécs,
költészete, amint láttuk, egyáltalán nem világtagadó, sőt in-
kább világjavalló, és a világ javallását kozmikus szemléletté
tágító: mégis helyet kap benne az aszkézis. Mécs lelki maga
tartása sokban a barokk költőkére emlékeztet: ezt a barok
kos vonást majd expresszionizmusa kapcsán fogjuk tárgyalni..
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Aszkézis és szemlélödée: mindkettő helyet kér Mécs lí
rájában. Egyikük sem válik azonban terméketlen elmerüléssé
az :tnben, hanem mindkettő nagyobb távlatok felé, a közÖ&
.ség és Isten felé kér utat. Aszkézise idealista, életjavalló, és
megtisztftja, fölmagasztosítja magában az élet értékeit. :tpp
az nemesíti meg ezeket az értékeket, hogy nem habzsolja
föl őket, nem tiporja a szenvedély sarába az élet virágait.
Amikor pedig a szépség künn már eloszlott, ő lelkében még
tovább álmodja ("Maradok örök vőlegénynek"). A beteljesült
vágy csak újabb vágyakat szül, s a megvalósulással meg is
semmisül.

Világító virágok nyílnak
s ahány a vágy; fent annyi csillag ...
Virágot tépsz: és ezalatt
ahány virág,
fent annyi csillag leszalad .•.

A megvalósult vágy halálos,
a lehullt csillag nem sugároz:
kénes kavics lesz, meteor,
és pára, füst,
iszap, vagy szél-kergette por.

A költő tehát aszkéta, épp azért, mert szereti a Bzépsé
::get, és azt akarja, hogy az továbbra is az Eszmény szent
messzeségében ragyogjon előtte. És ebből a világból merül
föl Mécs két nagy eszménye: a HlJs és a Szent,

Bennük teljesedik létté a magasabb emberség, a meg
tisztult és magasságok felé törő Élet. Az "ultra-ember",
ahogy a költő nevezi ("Adjatok, adjatok, amit az Isten
.adott"), Ez a keresztény Übermensch megfogalmazása! Már
Prohászka Ottokár hirdette, hogya nietzschei eszmény, az
Übermensch, a maga Iétteljességét épp a keresztény hősben

és szentben éri el. Egy mai német kultúrfilozófus, Heinrich
Schaller is azt hirdeti: az igazi Übermensch az angyal, Szent
György és Szent Mihály.

A szentségnek és hősiességnek ezt a tiszta eszményét
állítja elénk Mécs Iírája. És hirdeti, hogy ez az eszmény nem
elérhetetlen. Hiszen a Hőst, a Szentet is .Jcínból és kétségbe
ejtőn" szülte anyja, ő is az élet hegyoldalán kezdte az em
beri sorsot. De tudta, hogy lejtőn lakni nem lehet, s válasz
tani kell, vajjon lehúzza-e teste és szelleme a bűnbe, tespe
-désbe, polgári nyugalomba, vagy pedig fölfelé tör. A H6s és
a Szent útja pedig fölfelé vezet, a szíkla-útra lép, és szent
önkívületben hág a magasba, míg nem fogja már a nehézke
dési törvény és szárnyalva száll az öröklétbe. ("A Hős").

Szikla-útra lépett a Hős, mégsem fordult a világ ellen.
Csak megszentelte a világot: vagy inkább maga a világ dicső

ült meg benne. Természet, életlendület, megszentelö hősiesség

-egyaránt az Istenből fakadó létezés dicsőségét munkálja. A
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keresztény vitalizmus és a hősi aszkétizmus egyetlen összhang,.
ban fonódik össze. Virágok, madarak milliói várnak a világ
meghódítására: valami készül Tavaszország számára. Mátka
párok szemében csillog a szerelem: valami készül Ember
ország számára. És önmagába vonul a Hős, a Szent: valami
készül Isten országa számára. ("Valami készül"). Szent Ta
más gradualízmusa tér itt vissza valósággal, hogy hármas
hangzatba foglalja természet, ember és Isten világát. Mind
egyik magasabbrendű az előbbinél, de egyik sem létezhet a
másik nélkül. Míndegyík része a nagy isteni Szeretet világ,.
egységének. Igy tanít meg bennünket a költő arra, hogy ví
lágtagadás nélkül is Istenre függesszük tekintetünket és egy
ségben lássuk a nagy kozmikus létezést.

De az aszkézis, a hősi erőfeszítés épp azért hősies, mert
fölébeemelkedik minden gyarlóságnak. Költőnk tudja, újpla
tonikus misztikusok módján, hogyavilágegész Istentől távo
labb eső részei már esendősebbek. Kereszténysége sem naiv,
problémamentes hit, hanem a küszködő ember vívódásaival
teljes. Érzi az élet veszélyességét, az emberi sors odavetett
ségét a mulandóság küszöbei közé, azt az érzést, amelyet az
exisztenciális filozófia a Geworfenheit kífejezésével illet.
Verseiben, akárcsak Heidegger gondolatvilágában, gyakorta
fölmerül a gond, a Sorge-élmény.

A "Rohanás a tavaszban", ez a megrázó vers, tán Mécs
legkifejezőbb akkordja az exisztenciális gond számára. Ott ül
a Sors autóján, vadul száguld tájak, elmaradó évszakok köze
pette, s rádöbben, hogyautóját a Halál vezeti. De másutt is
visszatér ez az akkord. Ez az, amit Just Béla ~ helyütt Mécs
janzenizmusának nevezett. "Hajszálnál finomabb fonalon"
függ életünk, a világ, a boldogság, az egész mindenség, S az
Élet rabszolgaként űzi az emberek vak tömegét, egészen a
sírig ("Rabszolgák énekelnek").

Ilyen gond-élmények közepette a költő kereszténysége is
súlyos lelki küzdelemmé válik. Az Unamuno-Pascal-í "aga
nie du christianisme" az ő lelkét is végigszántja :

Játszol a tengerfenéken, szived mégi8 nyughatatlan:
vajh' mi van a véghetetlen Ismeretlen fel8zínénff
Mint a buborék a borban, szánnál fölfelé búvárnak,
ám a Tenger visszanyom és rád, mered a régi ré11!'
Szárnya8 elmék prdbálkoztak, költlJk 8zálltak fel búvárnak,
eljutottak a tejútig de már följebb egy se ment.
Hit létráján szentek mentek, de nem jöttek soha ",issza.
Hogy mit leltek a maga8ban, ma se tudjuk idelent.

Igy énekli költőnk az élettenger fenekén a "De pro
fundis" dalát. Teljes őszinteséggel tárja föl lelkének vivódá
fIát, gyötrődését. A Gond, a halál és elmúlás képeibe ütközik:
erre emlékezteti őt, amikor munkások kezei szétszedik a pá
rizsi világkiállítás megürült épületeit. ("Bontják a világkiál
lítást") vagy amikor "Elégiájában" a márványból kivésett
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alakhoz hasonlítja az ember életét, amely visszatér majd a
földbe, ahonnan egy ujj kirajzolta és elveszik tőle játékait,
örömeit, virágait.

Vívódásai, borongó szemlélete a dialektikus teológia ví
iágához hozzák közel költőnket. A Geworfenheit mellett most
föllép a Gebrochenheit, az a lelkiállapot, amikor az ember
fájdalmas súllyal érzi esendőségét, gyengeségét, és megváltás
felé pillant. Viszont Mécs lírája túlnő Barth vagy Thurneys
sen gondolatvilágán. A két teológus vallásossága, mint Chris
toph Steding kimutatta, lényege szerínt a "semlegesség" vi
lágában mozog, Az ember megtörtségét, gyöngeségét hang
súlyozzák, de igazában nem merik a lépést kifelé vállalni,
a megerősödés, az egység, az antitézisek föloldása felé. Az
egyik ilyen kivezető út Steding szerint azonban épp a kato
licizmus. Erre az útra lép r-á Mécs.

Amint kételyeit, vívódásait őszintén tárta fel, úgy nincs
semmi okunk arra sem, hogy hite őszinteségében kételked
jünk. Hiszek! kiált föl, és örök Kolumbusként új útra kel.
Elhagyja a fölmért, fölboncoIt Föld határait, szerelmet, pénzt,
tudományt s bár lázadozik az ész és a test, mégis újat mer
menni és nekivág a Végtelennek. Érzi, hogy minden abszur
dum, lehetetlenség, észfelettiség mögött új földek rejlenek,
s hogya szív iránytűjével odatalál. ("Örök Kolumbus".) És a
menny felé mutató katekizmust, a lélek remeteségét állítja
oda eszményként a rohanó világ elé, melyet rekord, tudás,
szerelem csak pillanatokig tarthatnak vissza zuhanásában.
("Hajrá, tempó! Aztán hová?") Ettől menti meg a hit. És a
Kegyelem, az Isten jóságos szemének érintése kiemeli a re
zignáció perceiből a költöt. Ezért hívja a "Búzas'zentelés" imá
jában a szenteket és Jézust, hogy az ő erejük magasztosítsa
fel a gondterhes életet.

A rezignáció, a gond fölé így az élet irracionális szemlé
lete boltozódik. Az élet mesévé, nagy forgószínpaddá válik,
az Isten játékává. ("Az Isten játszik"). Igy diadalmaskodott
már a barokk életszemlélet halálon és mulandóságon, így
tette lehetővé a nemes életörömet a mulandóság közepette.
A világ nagy színjátékká vált, ahol mindenki Isten szeme
előtt a maga szerepét játszotta, s valami transzcendens esz
mét igyekezett megvalósítani. Ebbe a barokk szemléletbe
kapcsolódik bele költőnk. Legújabb kötetének címe is: For
gószínpad. De már régebbi verseiben előbukkan ez a gondo
lafkor: az élet irracionális [átékká, meaévé változik: az Isten
játszik, s az ember is homo ludens lesz, amint Huizinga
mondja. A magyar költő versben anticipálja míntegy a hol
land filozófust.

Igen régóta költ a Mesemondó:
a Mese megy mint kozmikus nagy ár
és benne csillag, méh-roi, Nap, madár,
sodródik Föld, lég, ember, ciklon, dongó.
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Igy szövi tovább "Meseillusztráció" eímű versében köl
tőnk ezt a már középkori misztikusoknál, mint Venturino da
Bergamönál megtalálható gondolatot, és így válik ismét az
élet irracionális szemléletű javallójává. A gond-élményt még
is harmónia zárja le, s az életszemléletben megnyilatkozik
a keleti népek metafizikai ősbizalma.

A gótikában eleven volt ez az ősbízalom, az Urnertrau
en, írja Walter Schubart. Az újkori kultúra prométheuszi
századai azonban az ősfélelem, az Urangst metafizikai élmé
nyéből fakadtak. De elevenen él az ösbízalom még ma is a
szlávok és a többi keleti nép lelkében. Ide, Keletre tartozik
a magyarsá:g is: és ezzel az ősbízalom-érzéssel válik Mécs a
magyarság költőjévé.

Mécs magyarsága költészetének másik nagy aszpéktusa.
Magyar költő: de még szerosabban a Felvidék költője. A
felvidéki szellem az ő művében nyeri el legtisztább és leg
művészibb kifejezési formáját. Innen hallatja hangját az
egyetemes magyarság felé és ébreszti lelkét új századok szá
mára.

Az egyetemes magyarság spektrumán két nagy szín buk
kan föl. Az egyik a Dunántúl és Felvidék szlavoid magyar
ságáé, a másik az Alföld és Erdély turkoid magyarságáé,
1840 óta az utóbbi két táj vitte a magyar költészet hangját,
Aranytól Adyig, sőt Tamásiig. Napjainkban viszont ismét
gazdag írói termést hoznak a szlavoíd-magyar tájak, Babits
Mihály, Németh László, Weöres Sándor, Mécs László mind
ebbe a sorba tartoznak. Nem csoda az sem, ha e tájak írói
hagyománya is újra föléled: Berzsenyi és Vörösmarty örök
sége. Mécs is sokban hozzájuk kapcsolódik. Vörösmarty kü
lönben is kedvelt költője volt már egyetemi éveiből.

Mégis, van különbség a Dunántúl és Felvidék közt is.
Az első latinabb, a második keletibb táj. Idézzük Hantos
Gyula szavait, aki Magyar tájak, magyar kiválóságok című

művében ezeket írja: "Mégis elsősorban Miskolc tágabb kör
nyékét, Sárospataktól északra Zemplén törzsét. Kassa-Eper
jes vidékét és .. a Szepességet kell megemlítenünk. Ez a terü
let összességében olyan művelddésbeli nagytájat ad. amelyik
méltán állítható szembe az északi Dunántúllal. Ennek a
nagytájnak részletes elemzése után látni fogjuk, hogy azok,
akik nyugati és keleti magyarságról beszélnek, lényegileg en
nek a két nagytájnak néhány lelki vonására gondolnak, ha
öntudatlanul is."

Ezen a ponton ragadható meg újabb irodalmunk nagy
antitézise: a Babits-Mécs ellentét. Bevallva, vagy be nem vall

.va, de itt rejtőzik Mécs megítélésének kulcsa. Akik Mécstől

megtagadják a költői értéket, öntudatlanul is Babitsot szeg
zik vele szemben. Igy kerül szembe a "latinos" szlavoíd-ma
gyar Babits a "keleti" szlavoid...magyar Méccsel és így újul
ki a mai lírai síkján a labanc-kuruc ellentét. Pedig kár az
ellentéteket túlzásba vinni: hisz mind Babits, mind Mécs ko-
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moly értékei Uráinknak. Akár egyikük, akár másikuk ellen
fordulni csak a magyar irodalom szegényítése volna.

A "kurucság" fogalma mindenesetre még egy lépéssel
közelebb visz Mécs megértéséhez. Hisz (i is a felvidéki nagy
táj, Kassa-környék szülötte. Bár e nagytáj vérsét;(i összeté
tele a Dunántúléval rokon, történelmi sorsa mégis inkább
Kelet felé utalja. ~vszázadokon keresztül az erdélyi fejede
lemség légkörében élt ez a vidék, és Kassa csak úgy feje
delmek városa volt, miként Kolozsvár. Van valami Erdélyre
utaló íz itt a levegőben, aszinekben. & ma, amikor a magyar
élet súlypontja ide a keleti tájakra látszik eltolódni, Mécs a
kuruc lélek hagyományainak válik korszerü átfogalmazójává.
Hisz a felvidéki szellem maga sem más, mint ilyen, a Xx.
századba átfogalmazott kurucsdg!

Költiink maga is érzi ezt a lelki kapcsolatot és öntudato
san vállalja a kuruc életformát. A kurue-gondolat verseiben
vissza-visszatér. Nagyrodostó bujdosóinak nevezi a Trianon
ban szétszaggatott magyarságot az idegen uralom éveiben.
A magyar _sors tárogatójával zenditi föl a Turáni torzó cik
lusát. ("Tárogató"). Maga a turáni eszme fölbukkanása is
ebbe a körbe tartozik, s innen látja meg Szabó Dezső sors
teli nagyságát és válik hódolőjává. ("Megláttam a férfit").

Szociális érzése is voltakép ennek a kuruc magatartás
nak korszerű formája. A szociális gondolat költészetének
egyik főakkordja, és sokszor megdöbbentő erővel dübörög
föl. Igy a "Nyomor balladájában", amikor a piócát.gyüjtő vak
koldusasszony sorsával szembeállítja a gazdagság, jóllakott
ság könnyú életét, és eljáratja előttünk az ellentéteknek ezt
a groteszk haláltáncát. Vagy amikor a modern élet nyughatat
lanságával szembeállítja a paraszt ős állandóságát. ("Vállán
kasza, kezében kancsó vízzel"), és amikor minden magyar
ember számára életörömöt, boldogságot, emberi méltóságot
követel ("Minden magyar vadásszonl").

~rzi és vallja, hogy a lenézett, megvetett, sokszor gyűlölt

nép mélyéből törnek elő a történet-formáló nagy erők: a nép,
a "csőcselék", a nagy tenger, melyben a jövő vajudik. A nép
mint tenger: ez Mécs egyik legkedvesebb metaforája. Szám
talan versében elénktűnik. ~s ez a szemlélet él "A csőcselék"
eímü versében is. A farizeusok lakomáját állítja elénk. Zaj
hatol föl az utcáról, ahol Jézus vonul be szamáron, mözötte
anyja, az apostolok, a bűnösök, a sors-verte emberek. S az;
irástudók csak megvetően köpnek a gyülekezetre. A költő
azonban a maga szemét tükörnek szeretné adni, hogy ott
fűggjön a szegények falán, s úgy tükrözze őket, ahogy Jézus
szeretete tette ("A szegények tükre"). Mert a szegények
hangja a történelem hangja, s a népből indulnak ki a jövő

árjai ("Egy hang a népből").
Ez az átfogó emberszeretet az egész életet elvonultatja

maga előtt. Emberi életek madarai röpülnek előtte el, s kö
zülök n(i ki a Turul, az ezeréves magyar sors szimbóluma.
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(",Mint a madarász"). Igy jut el költőnk a szocíálís érzésen
át a magyar nemzet élményéhez.

:Els ez a magyar nemzet kimondhatatlanul sokat köszön
het költőnknek. Minden gáncsoskodásnak el, kellene némulnia
annak láttán, mint tartotta ez a magyar vátesz a cseh uralom
évei alatt a felvidéki magyarságban a lelket, mint magaso-
dott a végvári magyarság költőjévé.

Vándorló elődjének, Tinódi Sebestyénnek képét idézte
ezekben az években költőnk maga elé:

Kóbor lantos lettem, lantomnak szavára
figyelt már Kolozsvár, figyelt Patak vára.
Munkács, Ungvár, Pozsony, Léva, Losonc vára,
a magyar vágyaknak voltam a futára.

Tudta, hogy az ő feladata az, hogya szeretet erejével
tartsa össze a négyfelé tépett magyarságot, és építse a lel
kekben az új magyar Méhest, a megújulás [elét ("Kóborló
elődöm").

Szimbolumok, jelképek, sejtések fátylán, s ha kellett,
nyílt szókímondással hirdette a magyar jövő, a föltámadás
útját. Mennyi szín, mennyi árnyalat a "Szétszóródás után"
élniakarásától a "Magyarok" feddő szeretetéig, az "űdv nék
tek győzők" keserű Iróniájátél a "Hiszek a vérszerződésben"

népi hitvallásig, a "Kvaterkázó magyarok" bús mámorától, a
"Kirándulás elmaradt" jövőtigérő jelképességéigl És ott két
egymásnak megfelelő nagyszerű vers. Az egyik, az idegen
évek szülötte: "Tertullianus éneke", a megtisztuló szenve
dés, az önmagunkba-szállás hirdetése:

- Katakombádba menj le éjszakára!
A holtak várnak, kik közt nincs hamis szent,
igézd, éleszd, imádd az igaz Istent.
ErlJket rejt a szenvedések vára!
Katakombádba menj le éjszakára.

És amikor bekövetkezett az utolsó versszak jóslata, dia
dallal zengett föl a himnusz: "Boldog a nép, amely örülni
tud!"

Mert Isten egyszer megjelen sietve.
ránéz a könnytlJl megtisztult szivekre,
jobbján ragyogva jár az Irgalom,
melytlJl megszünik bú, baj, Trianon,
a könnY-folyam kacaj-tengerbe fut.
Boldog a nép, amely örülni tud!

De a felszabadult magyar világban sem feledkezik meg
népi hitvallásáról. Júlián barátként akar szertejárni a me~
nagyobbodott országban, hogy Ielkutassa magyar testvére~t,
akik még elhagyottan, félvadon élnek, hogy megkeresztelle
őket emberséggel, szerétettel. És a .Boldog a nép, amely
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örülni tud" versében a testvérnépeket is befoglalja ebbe a
nagy, közös szeretetbe, Szociális érzés, emberiesség és ma
gyarság elválaszthatatlan egységbe ötvöződnek Mécs lírájában.

Igy válik költőnk újólag Kelet költőjévé. Idézzük újra
Schubartot, aki Keleten látja megszületni az új "szentjánosi"
embert, a hitből fakadt szerétet és testvériesség emberét, aki
hasonlatos lesz a gótika szentferenci emberéhez és aki le
küzdi, átalakítja az isteni erőktől elszakadt nyugati, promé
theuszi embert.

Mécs már ennek a szentjánosi, szentferenci világnak köl
tője. Menjünk Asszízibel - hirdeti. A "Turáni torzó" végén
is a szeretet apostolának, Szent Ferencnek képe merül föl.
Emberek vagyunk I - kiált föl másutt, hogy közös, bűnbánó

szeretetbe fogja össze az egész emberiséget. A munkásoktól
ellepett fürdő az isteni :szeretet szívét juttatja eszébe, mely
ben elfér minden ember és tisztulhat benne magyar és fran
cia, keresztény és pogány, bűnös és beteg ("Egyszerű találko
zás)". "Az én családíám" verssorai pedig a nép, erejét, mély
ségét, teremtő voltát hirdetik.

Keleti vonás Mécsben a Iöldközelség, a túláradás. Vita
lizmusa is idekapcsolja. Versei úgy burjánzanak, mint a ma
gyar népművészet, vagy a szomszédnépek ornamentikája.
Keleti Mécs különös patosza is, és épp ez a keletiség magya
rázza meg, hogy miért esik olyan távol a Nyugat irodalmi
ideáljától. Három név juthat Méccsel kapcsolatban eszünkbe:
az orosz Vladimir Majakovszkij, a német Quirinus Kuhlmann,
a magyar Petőfi Sándor.

Mindhárom keleti költő. Majakovszkij az orosz expresz
szíonizmus "elektro-dinamo-mágikus" világképét hirdeti. Kuhl
mann a szllézíai barokk misztikus dalnoka: a XVII. század
expresszionistája. Életét jellemzően Moszkvában fejezi be.
Petőfi pedig 1848 magyar forradalmában játszotta azt az iro
dalmi szerepet, mint Majakovszkij századunkban orosz föl
dön. A gondolat őnála is sokszor szétrombolja a formát, s a
kritikaszterek őt is úgy gyűlölték, mínt manapság Mécset.

Mécset bátran nevezhetjük keresztény Majakovszkijnak.
Természetvilágába ő is belekapcsolja a kor elektro-dinamo
mágikus világát. Gyakoriak verseiben a technika képei, a r?"
bogó autók, turbinák, motorok. Még vallási ~szemlélet{rt IS

át- meg átszínezi a technika:

Ezt az aranydrótot kifeszítem magamtól a végtelenig.
Az egyik· végén van Isten,
a másik végén egy kis villanylámpa : én.
Megindulnak az örök áramok és kigyúlok a sötétben ...

Ligeti Pál, a történetfilozófus írja, hogy a prehisztorikus
vadászkultúrák és a mediterrán-keleti parasztkultúrák után
most egy új hatalmas korszak, a gépkultúrák korának kör
vonalai tünnek elénk. Mécs elektro-dinamo-mágikus költé
szete, költészetének közösségí és metafizikai vonatkozásai
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már ennek a korszaknak körvonalait tükrözik. :e:s amint Ma
jakovszkijt a szovjetkritika mint a Kozmosz gyujtózsinórját
magasztalja, úgy Mécsről is elmondhatni ugyanezt. Költőnk

is a Kozmosz gyujtózsinórja: a technika és természet világa
nála is a Kozmoszba torkollik.

Ez a kozmikus szemlélet pedig expresszionizmusának is
egyik tanúbizonysága. Ha Schneidernek az expresszív em
berről írott szép művét kezünkbe vesszük, az ott fölvázolt vo
násokból Mécs lelki arca is kialakul. Expresszionista vonás
a vitalízmus, az életlendület költészete, és expresszionista
tulajdonság a megtárulás a metafizikai világ felé. Az ex
presszív ember a Kozmosszal kíván egyesülni, a vizíó jogát
hirdeti, áttöri idő és tér korlátait. Mindezt már láttuk köl
tönknél, amikor vallásos világképét elemeztük.

Az expresszionista a lényeges embert keresi. Ez a lénye
ges ember a hitvallása Mécsnek is: ezt hívja, idézi a "Ta
vaszi zsoltár"-ban. És a lényeges ember hitvallásából fakad
Mécs expresszionista emberszeretete:

Minden emberben önmagad szereseed:
közös nagy Tenger csöppjei vagyunk.
Ha arcod eddig vad düht6l vereslett,
csontos ököllel verd bilnbánó melled,
hiába, Testvér, emberek vagyunk'!

Már idéztük az "Egyszerű találkozás" gondolatait, ahol a
munkásfürdőben tárult föl költőnk elé az emberek testvéri
sége. És másutt is hirdeti: minden ember mélyén él valami
jóság, valami szép, nemes ("A szegényember kertecskéje)".
Majd "Vád- és védőbeszédet" mond: védi a nyomorban, meg
vetettségben sinylődő ifjakat, akik tulajdonképen nemesek,
jók és igazak, de a megalázottság, a szenvedés és mások gőg

je az ocsmányságba sodorja őket és vádolja azokat, akik nem
veszik kezükbe e fiúk sorsát. Az egyetemes emberszeretet
pedig békeszeretet is. "Hajnali harangszót" kongat a meg
őrült, vérbefulladt világnak, a testvéri szerétet és béke ha
rangját. Minden ember testvéríségét hirdeti a "Vígasztaló
magamnak". S a "Napfogyatkozás" versei fölidézik apja ko
porsója mellett a gépfegyverek kattogását, ahol egy perc ez
reket dönt a halálba. Ez az emberszeretet pedig megbocsát a
bűnösnek is ("Szegény lányok balladája"), és nem veti meg
az emberek esendőségét.

Ebből az expresszionista emberiség-érzésből fakad Mécs
nagyszerű történetfilozófiai költészete is. Mint Spengler, Schu
bart és Ligeti, ő is érzi Nyugat alkonyát, az újkori civilizáció
csődjét. Érzi a hanyatlást és hirdeti a megújulás vágyát. Bát
ran fölkiált: "Jöjjenek az új barbárok!" Kívánja és hívja az
alsó réteget, az elnyomottakat, szegények föltörését, és kí
vánja, hogy döntsék romba eltespedt kultúránkat, hogy új
vadak tanyája legyen földünk. Mert a könnytengeren Péter
hajója halad majd,oltóágjával beoltja a szíveket és új évez-
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redek virágzását indítja meg. "Egy eszme indul" címu ver
sében pedig történetfilozófiai mélységgel tárja elénk a kor
formáló, embereket vezető nagy eszmék születését, kibonta
kozását. Amikor pedig már hanyatlani kezd az eszme, messzi
távolban új gondolat születik. Nyolc versszakban benne a
kultúrák egész útja!

Az ilyen költő természetesen érzi a közösség korának
bontakozasát. Mellette tesz hitvallást a "Nem jó rügyezni
egyedü!" verssoraiban. Ezért szereti a fiatalságot, a bontako
zó élet korát, akamaszkort. Mécsben magában is van vala
mi kamaszos vonás. Kritikusai ezért fintorgat ják orrukat, de
épp ez a vonás adja meg Mécs verseinek a fiatalos lendüle
tet. Hiszen a kamaszkor a fiatalság teremtő lendületének ko
ra, ahol az ifjúi túláradásban annyi szeretet, odaadás, lelke
sedés van! Mécs érzi ezt: sokszor és szívesen énekli meg a
kamaszokat verseiben, és maga is vállalja az örökös kamasz
ságot, ("Próféta és kamasz".) A kamaszság és a prófétaság
nagyon jól kiegészítheti egymást!

Mécs hű maradt a fiatalos lendülethez és hű maradt az
expresszionizmus világképéhez is. Nem tagadta meg az
1920-as évek lelki forradalmát, mert érezte, hogy itt törtek
először felszínre az új világot formáló erők,

Az expresszionizmusra utal mitoszlátó képzelete és stí
lusának dinamikája is. Mítosszá magasodnak az (jsz, a Szep
tember, az Elmúlás képei az "Esti sétában", Gyermekkori
emlékeiről idézi föl a szlovák vizek démonját, a Topelyecet.
Mítikus képek egész sora döbben fel lelkében az esti Lator
ca partján: a révész charoní alakja, a sötét folyó, a barnán
hallgató erdő, a csönd; megannyi mítikus látomás ("Holdkő-'

ros arccal lépeget a csend").
Mécs stílusát pedig dinamikus patosz tölti el. Hallatlan

energiák lüktetnek soraiban. Mítoszi erejű képek és dinamika
fonódnak bennük össze.

Valami ritmus lüktet az ürben, mint a folyóviz,
most hallhatóan fény-es6k zuhannak, felMk suhannak,
tojások fogannak, tervek fogannak. emberek rohannak,
célok rohannak. Valami ritmus lüktet az ürben.

Tulajdonképen nem történt semmi. Banalitások.
S mégis csak meg kell kicsit bomolni! A végtelenbe
ablakot vágni: a kék örömet tüd6re szivni,
élni a ritmusban, hinni, remélni s szeretni, ezeretnit

Ennek a koemikue ritmusnak költője Mécs. Ez élteti ver-
seinek pátoszát és ez ad költészetének barokkos vonásokat is.
Itt említhetjük mégegyszer Kuhlmann nevét, a keleti né
metség költőjéét, aki a XVII. század barokkjában ugyancsak
ilyen prófétai hangon zendítette meg a kozmikus pátoszt. A
barokk is a Végtelenbe áradt és hatalmas mozgalmassággal
töltötte meg művészetét, A barokk is javallta az életet, a ke-
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resztény vitalizmust igyekezett megvalósítani. Érdekes, hogy
Mécsnél gyakran visszatér Kuhlmann két kedvelt versfor
mája is: a dübörgő, tízenöt-tízenhatszötagos trocheus és az
ünnepélyesen-patetikus alexandrin.

Végül pedig idézzük föl Petőfi Sándor nevét. Petőfi is
a prófétai lendület költője volt, magyarság és emberiség
nagy dalosa, A szent gondolatok patosza őnála is sokszor át
törte a forma szabályos szépségét, az önmagáért való művé

szet szenvelgő csiszoltságát. A magyar expresszíonizmusnak
ő is egyik őse. Klasszikusaink közül ő legigazabban Mécs
lelki rokona. 1920 óta Mécs töltötte be azt a hivatást a ma
gyarság életében, amit Petőfi a reformkor és szabadságharc
éveiben.

Mécs költészete ma utat mutat számunkra. Fölidézi a
föld, a nép, a közösség erőit, magyaI1sá~ot hirdet, emberség
re oktat és a Végtelenbe mutat. Nem hiaba mutatja meg ver
seiben új korszak derengését. Annak, hogy ez az új világ, a
közösségi élet és megtisztult metafizikai szemlélet világa va
lóban elkövetkezzék. Mécs László egyik legtevékenyebb
munkása.

Angyal Endre

AZ ELSö MAGYAR ALTALANOS BIZTOSITö TARSASAG
1941. évi május hó 10-én tartotta 1940-ik évi - 83-ik - rendes
közgyűlését, amely az 1940. évi nyereséget 343.439.- pengőben,

az osztalékot pedig részvényenként - úgy mint az előző évben 
15 pengőben állapította meg.

A közgyűlés a választmány új tagjaivá: Vitéz gróf Festetich
Eristotot, Markovits Kálmánt, báró Wesselényi Istvánt és Zombory
Gézát; az igazgatóság új tagjává pedig: dr. Jelen Gyulát válasz
totta meg.
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A mű ára 2.-P

Magyar könyvnap 1941 jún. 4. 5. 6.

Irodalmunk k l a s s z i k u s remekeit
nyujtjuk át ezen a napon a könyv barátainak,
a magyar kultúra híveinek!

A magyar költlJfejedelem klasszikus értékif társadalmi regényei

HERCZEG FERENC négy regénye
AZ ARANYHEGEDO -. A LANSZKY-MOTOR
EGY LEANY TORTÉNETE - ]!'ÉRFlSZIV

Ez a négy társaaalmi regény Herczeg Ferenc páJratlan lrás
művészetét talán a legflnomabb, legköltlJibb oldaláról mutatja
be. Az igazi férfi szerelmét rajzolta meg bennük felejthetet
lenül és maradandóan.

A négy kötet, egykötetbe kötve 6.60 P

A magyar történelmi irodalom nagy értéke

GULÁCSY IRÉN: Pax Vobis
Történelmi regényirodalmunk újjáteremtlJjének egyik legha
trolmasabb, leghatásosabb és legszebb regénye, mely emléke
zetes sikerű ellJdjével, a Fekete vlJlegények-kel együtt indítot
ta meg a magyar történelmi regényirodalom röneszánszát.

A hatalmas mil ára (3 kötet) egykötetbe kötve 7.50 P

VIDA MÁRIA: Csipkefa bimbója...
Bartók-Kodály népdalgyüjtéséblll Vida Mária, ez a tehetséges
fiatal rajzolómilvész kiválogatott egy kötetre való .gyermekdalt,
népi játékot. Művészi kép mutatja be a dalra folyó játékot.
A kép mellett ott találjuk a dal kottáját, szövegét. A magyar
népi zenének néhány kincse most képeskönyv alak.iában jut
el a magyar gyermekvilághoz. A "Csipkefa bimbó.ia" tartal
mához méltó köntösben a Magyar [{önyvnap kedves megle
petése lesz.

ELOJEGYEZHETŐK MINDEN KÖNYVESBOLTBAN.
Singer és Wolfner Irodalmi Intézet kiadása, Budapest



VAN TROMP I. DR.

~or~un~ 8~ D~~iIIDIO~
Megjelent az első népszerű és mégis
gyakorlati könyv az asztrológiáról.

300 oldal, szamos képpel, táblázatokkal és cslllagórával.

Felfedi a misztikus összefüggéseket, be
pillantást ad a titokzatos jövőbe, meg
tanít é etünk helyes berendezésére.
Ismerteti a gyermeknevelést és egész
ségünk védelmét asztrológiai alapon.

Az emberek millió igazít1ák ma már sorsukat a csll
lagok1árásához,sugárhatásához

ÁRA FŰZVE 5'50 P, VIDÉKRE UTÁNVÉTTEL SZÁLLITJUK

Cserépfalvi kiadása, Budapest, IV., Váci-utca 10.
Kapható minden könyvkereskedésben

is!

TŰZ TAMÁS

TISZTA ARANNYAL
VERSEK

"JIlegj.ii.tleJn, mini az esii. élilJ.afJ-,

JIlint mewut5L jiJ.tt seinaillai:"

VIGILIA KIADÁS

HORVÁTH BÉLA

A CSODÁLATOS SZŐLŐTŐ
ÉS

A KIS KANÁSZ VIASKODÁSA
ELBESZÉLŐ KÖLTEMÉNYEK

'//JepifÚea (j)ániáIJa menl. J 6.a1.átalm
beeuuuak. . , ."

VIGILIA KIADÁS



A PROHAsZKAI HAGYOMANYOKAT ApOLJA AZ

.; .;

UJ aur
KATOLIKUS SZOCIALISÉS VILAGNÉZETI HAVI SZEMLE

SZERKESZTI ANDRÁS KÁROLY

ÉVI ELŐFIZETÉSI ÁRA 5 PENGŐ

EGYES SZÁM ÁRA 50 FILLÉR

Szerkesztőség: Kassa, Szathmárí György-utca 6. sz, I. em.
Mutatványszámot a kiadóhívatál küld: Rozsnyó, Rákóczi-tér 4

A SZENTISTVANI ALLAMESZMÉNEK KORSZERtJ
ÉRTELMEZÉSÉN MUNKALKODIK

AZ
ORSZÁG

UTJA
ÁLLAM- ÉS NEMZETPOLITIKAI HAVI FOLYÓIRAT

Szerkesztik: BARANKOVICS ISTVÁN
ÉS DESSE~FFY GYULA GROF

Előfizetési ára egy évre 8 P, félévre 4 P, egyes szám ára 80I.

Szerkesztőség és kiadóhiva·

tal: Budapest, VI., Aradi·

utca 8. - Telefon: 12-07·26



RÉVAI
KÖNYVNAPI KÖNYVEI 1941
••••

Márai Sándor" Mágia
Az új uta'kon járó magyar elbeszélés remeke. Belevilágít a
lélek borzongó titkaiba" az élet egyetlen szeletében megmu
tatja az egész valóság bonyolult gazdagságát, ablakot nyit a
valóságra és a végtelenségre. Valóban "mágia": a szellemidé
zés remekműve, fojtogatóan izgalmas olvasmány.

Könyvnapi ára vászonkötésben 6.50 P
Könyvnap után 7.50 P

Mikszáth Kálmán: Szent Péter
esernyője - A vén gazember
Mikszáth Kálmán azok közül az igazi nagyok közül való, akik
nek alakja egyre n6 az id6 múlásával. Pazar mesé16 kedv,
hasonlíthatatlan humor s az emberábrázolás mélysége jellem
zi. Történetének [ordulalossáqa, szellemes mesesziioése, ízes
magyarsága, remekbeszabott figurái egyaránt irodalmunk
örökfiatal klasszikusává aVil'tják.

Könyvnfllpi ára kartonkötés ben 5.- P
Könyvnap után 6.40 P

Reményik Sándor összes versei
Nagyvonalú és mélyen emberí költészet Beménuik 8á,ndoré.
Van benne valami sokszor megénekelt erdélyi hegyeinek
monumentalitásából, mégis hozzánk. szól, a mi vallomásunkat
mondja el, a Fagyöngyök s a régen elfogyott els6 kötetek
erd6illatú lírájától a Magasfeszültség tiszta humanitásáig,
megrázó egyszerilségéig.

Könyvnapi ára félvászonkötésben 12.- P
Könyvnap után 14.- P

Tamási Áron: Magyari rózsafa
A magyarság alkatának páraUan miívészi ereiti megmutatása
egy székely legény történetében; az ifjú magyarság harca az
idegen elnyomás ellen s a férfi épí/6 munká.ia a békében;
harcos pogány és munkás keresztény szellem hatalmas fölidé
zése Erdély utolsó éveiben s a fölszabadulás napjaiban.

Künynapi ára vászonkötésben 5.50 P
Könyvnap után 6.50 P
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A kiváló pook ő l l ó eddig megjelent 9 kötetének együttes kiadása.
760 ald al , egészvászonkötésben Ára könyvnapo-
kon 7'50 pengő, könyvnap ur ón 12' - pengő .
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ZSIGMONDMÓRICZ
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A magyar botv órvll óq reg énye 384 oldal, egészvászonkötésben

Ára kö nyvna p oko n 5'80 pengő, kö nyv na p u t án 7'20 pengő.

+
ZILAHY LAJOS

J

CSOj\JDES ELET
A l eg népszerűbb magyar író kis remekműve . 80 oldal, kartoná lva.
Ára kö ny vna pok o n 1 pengő, kö ny v n a p u t án nem kap ható .

Fel el ős szerkesztő és kiadó : Dr. Possonyi László.


