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Örökérvényűleg 
leírnám a 
szerelem 
szavait. 
De nem tudom. 
Alig bukdácsol 
a szó : 

«Rózsa». 
«Liliom». 

Majd : 
«Nagyon szenvedek». 
«Megváltanám minden szenve-

désed.» 
Aztán : 

«Boldog vagyok». 
«Neked adnám minden boldog-

ságom». stb. 

Semmi nyoma itt a belső összesze-
dettségnek, pedig anélkül nincs mű-
vészi hatás. Előszikrázhat ugyan a 
dal egy szerencsés pillanat villám-
ihletéből is, csakhogy ehhez rendkívüli 
feszültség kell. Bartalis új kötetében 
csupa tétova villózást látunk. A rövid 
sorokat is hiába szerette meg újabban : 
ez a könnyen modorosságnak rémlő 
eljárás sem szoktatta sűrítésre. Itt az 
ideje, hogy megszigorítsa önkritikáját, 
vagy pedig rá kell szánnia magát a 
kísérletre, hogy kötött formába paran-
csolja bele mondanivalóit. Kár volna, 
ha a szabadvers kavicsmedrében el-
szivárogna költői ere. 

Kár volna, mert Bartalis most is, 
egész mivoltában, minden érzésrez-
zenetében : költő. Ezért kell vállal-
nom a kötelességet, hogy kemény 
legyek hozzá. Szeretem őt és nem tar-
tom elintézettnek a pályáját. Tudom, 
hogy rangja van új líránk történeté-
ben és méltó tekintélye Erdély külön-
életében. Bízom benne, hogy olvasói 
nem fogják megállapításomat tehet-
sége hanyatlására magyarázni s az ő 
nyugalmas, elkomorultában is egyen-
súlyozott lelkét sem érintik visszásan 
okvetetlenkedéseim, mert megérzi sza-
vaimban az aggódó kiáltást, mely az 
igazi útra akarja visszatéríteni. Kötete 

néhány helyén nagy öntudat nyilat-
kozik. Ez kötelez. 

Az a hivatása, hogy önmaga sorsá-
ban az erdélyi falu rögéhez vissza-
menekült magyarság sorsát nagy sza-
vak nélkül énekelje. Hivatása, hogy 
kiszakadva a nagy világ kis dolgai 
közül : a lélek tárnáiba keresse az utat 
és föl, Isten felé. Ne bízza vakon a 
pillanat kényére magát, komponáljon 
keményebben és válogasson szigorúb-
ban. Kötelessége, hogy hivatását a 
legjobban töltse be, amennyire képes-
ségei engedik. Mostani kötetében is 
sok részletszépség, sok jó elgondolás 
van : klasszikus íz, tiszta életmozdu-
lat, erdők zamata, plaszticitás. Le-
gyen hűbb a saját színvonalához, 
még ha talán legsajátabb formájába, 
a szabadversbe kerülne is ez. 

Kötete különben szép kiállításban, 
de meglehetősen ügyetlen címlappal 
jelent meg és Kosztolányi ötletes, bár 
felületes sorai vezetik be. Juhász Géza. 

Eckhardtné Huszár Irén : Mécs 
László. (Különlenyomat a Széphalom 
1930. IV. évf. 1—4. sz.-ból.) A tanul-
mány írója felveti a kérdést : mért 
nincs Mécs Lászlóról kialakult véle-
mény? Hozzáértő kritikusok miért 
mondanak róla homlokegyenest ellen-
kezőt? Az egyik kész, érett költőnek 
tartja, a másik még fejlődőnek. Az 
egyik mindig eredetinek és újnak, a 
másik önmagát ismételgetőnek. Van, 
aki szigorú logikájú szerkesztést talál 
a verseiben, van aki konstrukcióhiányt 
állapít meg bennük. Az egyik forra-
dalmi, pacifista költőnek tartja, a 
másik szerint Mécs László csak bátran 
énekel. 

Eckhardtné Huszár Irén a költő 
lelki kettősségében keresi ennek okát. 
Helyesen hangsúlyozza, hogy Mécs 
költészete két gyökérből táplálkozik. 
Az egyik : az életet könnyebb oldalá-
ról nézni, a másik : másokért élni, 
velük szenvedni. Innét nála a fiatalos 
életöröm és a magára öltött öreges 
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póz ; a pap és a legényember problé-
mája ; a magyarság szenvedélyes vé-
delme s a szociáldemokraták hang-
nemével rokon hang ; katholikum és a 
felekezetnélküliség mezében mutatkozó 
emberiség-imádat. Érthető, hogy ez a 
lelki kettősség megzavarhatja a kriti-
kusokat, kivált világnézeti tekintet-
ben. Az, hogy Mécs László érett költő-e 
vagy nem, mindig eredeti-e vagy is-
métli magát, szigorú logika van-e a 
szerkezetében vagy konstrukcióhiány: 
könnyebb, békésebb része a problé-
mának. A vélemények ellentétét itt a 
kellő perspektíva hiánya is magyaráz-
hatja, meg az a jelenség, hogy jelentős 
egyéniséggel van dolgunk. Az ilyenek-
nél az esztétika sokáig bizonytalan-
kodik, bár akárhányszor érezni, hogy 
a végletes kijelentések már magukban 
hordják az összeegyeztetés lehetőségét 
is. Nehezebb része a problémának a 
világnézeti szempont. 

Hol van a határa egy papköltő meg-
nyilatkozási szabadságának? Az em-
berszeretet ösvényén haladva, meddig 
járunk hazafias talajon? Ez a két kér-
dés már súlyosabb, mert ha téves a vá-
lasz, erkölcsi kárt okozhat. Itt már 
igazán a költő egész mondanivalóját 
ismernünk kell, ha döntő véleményt 
akarunk mondani. Épen az Ady-vitá-
ban láttuk, mennyire más és más er-
kölcsi képét rajzolhatjuk meg egy 
költőnek, ha szeszélyesen idézünk ver-
seiből. Mécs László, mint pap, olyan 
világias szabadsággal nyilatkozik meg 
akárhányszor, mint előtte kevesen. 
Érezzük, hogy ez a költő, aki a Fel-
vidék magyarságának összefogója, 
mennyire túl tud szárnyalni minden 
haza-határon, hogy az egész emberi-
séggel ölelkezzék. Hangja sokszor 
szinte forradalmi, költészetében meg-
találhatjuk a szocialista-frazeológiát. 
S ha el akarjuk marasztalni vallás és 
hazaszeretet dolgában, találunk áruló 
dokumentumokat olyan verseiben, 
minők minden jelentékeny költő lel-
kében megteremnek, az eksztázis, az 

önmagán-kívüliség túlcsigázott pilla-
nataiban. De minden költeményét 
elolvasva, az építő, hívő mestert lát-
hatjuk benne, aki e bomlott korban 
hazát, szeretetet hirdet mindenki nyel-
vén, hogy mindenek megértsék. Igy 
történt ez Adyval, vagy hogy az egy-
ház területén maradjunk, Prohászká-
val is, midőn dogma és élet között 
hidat akart verni. Mécs László átlépi 
a vallás területét, átveszi a radikálisok 
szókincsét, még pedig szándékosan, 
mintha azt mondaná, hogy ezekkel a 
kompromittált fegyverekkel istenesen 
is lehet harcolni a megbántott emberi-
ségért. S így történik, hogy ez a nyug-
talan vérű, nagylobogású fiatal pap 
a tételes szocializmust, a nemzetközi-
ség ürügye alatt magánérdekekért 
viaskodó világnézetet «a saját vérte-
zetében» veri meg. 

Mécs László «lelki kettőssége» a 
művészi, etikai mondanivaló sokrétű-
ségét jelenti, önmagukkal nem vias-
kodó, látszólagos ellenmondásba nem 
jutó költők miatt nem igen van vita. 

Eckhardtné Huszár Irén nagy szere-
tettel építi fel kis tanulmányában Mécs 
László pozitív képét, helyesen veti a 
súlyt a költő leglényegesebb sajátsá-
gaira s jól érzi ki belőle a «vadócba 
rózsát oltás» komoly vizsgálódóknak 
félreérthetetlenül megnyilatkozó vá-
gyát, művészi és etikai elhivatottsá-
gát. Finom ízléssel, hozzáértéssel s 
nagy szerénységgel megformált írás ez, 
tanulság és útmutatás magának a köl-
tőnek s lelkes közönségének. —t.— 

Héjjas Jenő dr. : A nyugatmagyar-
országi felkelés. Tulajdonképen csak 
ismertető füzet, amely rövid száz olda-
lon főként a kecskemétieknek az 1921. 
évi nyugatmagyarországi harcokban 
viselt szerepével foglalkozik és össze-
foglaló képet igyekszik adni erről a 
csodálatosan föllángolt szabadság-
harcról. 

Annak a fanatikus hősiességtől lel-
kesült maroknyi csoportnak, amely a 
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