
K,Ö NYVE K
FORGÓSZINPAD (MÉCS LÁSZLÓ ÚJ VERSEI)
Bárhol pillantom meg Mécs László verskötetét. vagy látom őt

feltűnni valamelyik előadó-emelvényen, a képzettársítás egy
külvárosi jelenetet vetít elém. A kései villamos döcögött ki
felé a városból, és egymásután szálltak ki belőle. Valaki egy
újságot hagyott az' ülésen, amit egy szembenülő asszony föl
vett és olvasni kezdett. A magányos utas odafigyel és látja:
egy Mécs-verset olvas. A vers címe: Véd- és vádbeszéd. A
vers visszatérő végsora : "E fiúkért valaki felelős!" S a kései
utas látja, hogy az asszony szeme könnyben úszik.

Ez a véletlen külvárosí jelenet némileg bevilágít Mécs
László verseinek és a mai zuhogó éleinek titokzatos kapcso
latába. Találkoztam Mécs hatásával nemcsak zsúfolt termek
bámulatosan izzó légkörében, de elhagyott falvakban, a leg
különbözőbb tájakon és emberrétegek közt. Meggyőződtem

róla, hogy ahol magyar kultúra él és lélegzik, oda szinte ki
ismerhetetlen ereken át bevonult Mécs László lírája,

Ha elfogultságtól mentesen vizsgáljuk ezt az irodalmunk
ból a tömegbe kisugárzó ritka tüneményt, el kell ismernünk,
hogy ami tömeghatásban Petőfi és Ady volt korának, az lett
már majdnem két évtizede Mécs László. Két évtized hosszú
idő egy költő életében, és egy kor, főleg a mi korunk, roha
mosan változó életérzésének hullámzásában, ami a korszerű

ség varázsát könnyen széttépi. Mécs László lírája mindezeken
átívelt, de ívei alá fogta a két ellentétet: az öregek és ifjak
nemzedékét is. Sok jelenség mutatja, hogy hatása nemcsak
a magyar élet pereméig ér el, de lenyúlik a közös magyar
lélek mélyeibel bámulatosan élő gyökerekkel.

Hatásának első titka természetesen sajátos művészeté

nek varázsa. Ezt még sokszor fogják kutatni helyes vagy té
ves nyomokon. A szokványos irodalmi mérőeszközöket eset
leg megtéveszti. hogy parabolás bősége mögött átlátszóari
egyszerű, állandóan visszatérő formák körvonalai kisértenek.
Mondanivalóját nem kendőzi a formák fínoman rejtett hatá
saival, még a bravúros változatokat is a stílus felszínére hoz
za, hogy ott hullámozzanak előttünk. Vagyis a benső és külső

forma közt nincs meg az az artisztikus kettősség, amiből nem
egy költő külön stílusformát teremtett. Mécs Lászlónak sokat
emlegetett barokk-formája is egy nyilt, kitágult messze táv
lat, ami a tájak hajlataira emlékeztet. Formáját ezenkívül
erősen befolyásolja, illetve jellemzi, az epikumhoz hasonló
áradás, ami tele van feszültséggel és ami verseinek gazdag
gondolati tartaimát pompásan feloldja.

Ez a sajátos művészet egymagában nem magyarázza meg
ezt a mély és állandó és minden elképzelhető műveltségi,

sőt világnézeti réteget is magával ragadó hatást. (Érdeme~
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volna bővebben foglalkozni Méos László lírájában rejlő hu
mánurunak azzal a kisugárzásával is, amely a más világnéze
íűeket is varázsába fogja.) Itt a humánumnak olyan többleté
vel találkozunk, ami által felülmúlta kortársait. A jóság lé
nyegének szinte őserejű kibontakozása ez, ami beleszívódott
versei rostszövedékébe, és a szépség ezernyi változatában je
lent meg, Hangsúlyozzuk, hogy ez eszmei életeleme költé
szetének, ez bont és alkot nála formákat, ez nyitja föl az él
rnényforrásokat. A költői szép is, ez a mágikus valami azért
forog, szíkrázik, ezért tükrözi az élet hihetetlenül sok képét
és [elenségét, hogy a fénye mínél jobban kivetítse a jóság
drámai küzdelmét. A klasszikus embertelenség és önzés mai
korában könnyű az ellentéteket megtalálni és költőileg kihasz
nálni, de ez nem egyszer és nem egy nagy tehetségnél vagy
elvizenyősödött, vagy programmá zsugorodott, vagy egy másik
ellentét pólusává merevedett. Ez Mécs Lászlónál átfog mín
den lehetőt és elképzelhetőt, ez nála a pánvitalizmus jelen
ségéig fokozódik. Nemcsak az elvek, emberek, de minden
élőlény és az egész természet, tehát Iírájának egész tárgyi vi
lágrendszére ennek sugárzásában, párázatában, felhővonula

taiban, viharaiban és csöndjében végzi keringését. Ez bugy
gyan ki, vagy tör elő lobbanásszerüen a Vadászkunyhóból, a
Végrendeletből, a Motorhibából vagy bármelyik jelentékte

len mozzanatból. Igy hasonul át a magyar táj csodálatos jó
ságává a költő mozdulata egy korty vizért:

- Most a Felső Alföld kút jai itatnak
embernek, magyarnak, poétának, papnak
s a népies kancs6 emlőjén keresztül
fl mély magyar élet
végtelen varázsa vérzenémbe rezdül.

Nem a jóság lírája folydogál vagy rohan itt, és nem a
jóság fönségesen patetikus dicsőítése, hanem valóságos drá
mai küzdelem az örök embernek és korának ködeivel, hide
geivel, száraz és forró viharaival. Igy tette Mécs László a jó
ságot egy époszszerűen férfias líra élménytsugárzó központ
jává. Mert

"ha egy álomlepke a lelkéhez ütődött,"

a parányi hímporból egész világ keletkezett roppant erők ke-
ringésével. .

Nincs az életnek olyan nyitott vagy rejtett területe, amit
föl nem keresett vagy amí szinte magnetikusan magához nem
vonzotta, hogy a Mécs-univerzum teljes legyen. Ez jóval több
a művészf ihlet érzékeny rezdüléseinél, ez a hivatástudat
rejtelmes titka és nyugtalan ereje, ami még a benső forma
medrét is áttöri ennek kedvéért. Egy cikk szűk keretei nem
engedik meg ennek az ismerős és mégis évről-évre másként
kitáruló témavilágnak részleteibe hatolni. Csak egyet emlí
tünk fől, amelynek határkövéhez ez a kötete érkezett az
irredentaköltészetét. Tudjuk, milyen gazdag gyökérzet6 és
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márhetetlen humánumot átfo~ó volt trredenttzmusa, de talán
most látjuk teljes fényben, hogy lírájának életeleme. a jó848
rnilyen tragikus mélységeket vetett föl a magyar SOrs szá
mára. Jogga,l mondja magáról, a kisebbségi költőröl

- Sohase mondlunk forradalmal,
sohase mondtunk irreden/ál!
Krisztust mondtunk s a nagyhalalmak
hálán mindig borzongás menl át.

És elérkezve egy kor mesgyéjéhez, a fölszabadulás lád.'-
ban ezt írja:

- Az öröm mindig imaféle hála,
valami rúlnak, rossznak a hlllálll ...
Az örömünket osszuk széjjel nyomban,
szlávnak, románnak kenyér jut e honban
s ha hazájának nézi: szerétet.
lsten rendelte ezt a kere/el.
leSlvérölelő Kárpál·koszorút:
Boldog a nép, ameb; örülni tud.

Megállapításunkat a jóság drámai küzdelméről bizonyít
va látjuk lírájának ebben az egyetlen ágában is, ahol a szen
vedélyek és szenvedések káoszából tündöklő biztonsággal
szakad fajtájának szeretete az örök humánumba. Jól ismerve
II költőnek korára gyakorolt hatását, nyugodtan mondhatjuk,
hogy ez a hatás nemcsak történeti dokumentum lesz vala
mikor, de a közös léleknek máris élő árama lett. Rengeteg lé
lek hordja Mécs László verseinek kitörülhetetlen nyomait,
amiknek széleit a költői szépnek váltakozva villanó és hal
ványuló sugarai futják be, de a széleken belül a vérlüktetés.
hez hasonló áthasonulás folyik egyénekben és tömegekben.

Nagy Mikló8

DUHAMEL: A NAPLó. (Frankiin.) Louis Salavínröl a döntő szót
Oudin mondja ki a "Két ember't-ben: alapjában véve nagyon mü
velt, eszes, szinte rendkívüli férfiú, csak éppen mindezt a tulajdon
ságot nem tudja. mire használni. Salavín naplója leleplezi ezt az
embert. Az írói szándék nem típust akart rajzolni alakjában, de
a Napl6 végleg meggyőz valamiről minket: Salavin sajátosan euró
paa lény .és mert alapjában müvelt és eszes, éppen a legjobbak
azok, akiket tipizál.

Louis Salavin leleplezi önmagát. Nincs semmi, ami erős szál
lal füzné az élethez és önmagához, mely alapjában véve művelt és
eszes. Az élethez való viszonya negatív. Ö maga negatívum. Csak
azért tesz valamit, mert nem jó úgy, ahogy van. Más indoka és el
képzelése nincs arról, amit megtenni készül. Azért választ magá
nal. elvet, eszményt, életcélt. mert ami van, ahhoz nem fűzl sem
mi. És amit választott, ahhoz se. Kételyek közt őrlődik. Az a tény,
hogy alapjában véve müvelt és eszes, csak növeli tragikumának
erejét. Csak a szenvedése valódi.

Duhamel fölényes szelleme, remek stílusa csillog ebben a
munkában, melynek leleplező ereje pillanatra sem veszít erejéből.

A fordítás kitünő munka, néhol azonban nem tudja visszaadni az
író szándékát, vagy célzásait. De mindenütt lendületes. erőteljes

sége kárpótol ezért a hiányért. HegediJ,8 Zoltán.
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ÚJ ÉLET
KATOLIKUS SZOCIÁLIS ES VILÁGNEZETI HAVI SZEMLE

SZERKESZTI ANDRÁS KÁROLY

EVI ELOFIZETESI ÁRA 5 PENGO,
EGYES SZÁM 50 FILLER

SZERKESZTOSEG: KASSA, SZATHMÁRY GYÖRGY-U. 6. I.

MUTATVÁNYSZAMOT A KIADOHIVATAL
KÜlD: ROZSNYO, RAKOCZI-TtR 4. SZÁM
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A LEGSZEBB
KATOLIKUS KÖNYVEK

H6söK-í:S SZENTEK
Szekfű Gyula bevezetölével. a magyar szen
tek portréja új szempontü, remek tanulmá
nyokban. E r e d e t i barokk illusztráeíékkal.

ARADI ZSOLT: A JÁTí:KOS rIA
Egy bonyolult sorsú fiatal emberről és egy családi
örökség ál tó erejé! ől szöl ez az izgalmas regény.

BALLA BORISZ: NICZKY NÖVENDÉK
Egy fiatal katonanövendék a hőse Balla Bo
risz híres regényének. A modern m a g y a r
k a t o li k u s r e g é n y első igazi példája.

HARSÁNYI LAJOS: rEJJ:E:L NAGYOBB MlNDENKIHí:L
Szent László életének regénye, a nagy kato-
likus irö egyik l e g s z e b b, legtisztább írása.

KÁLLAY MIKLÓS: A MURÁNYI AMAZON
Széchy Mária, a Murányi Vénusz és a XVII.
század mély sz.nekkel izzó történelmi regénye.

Kí:ZAI Bí:LA: AZ UTOLSÓ NAP
Az összeomló r ó m a i b i r o d a lom és a föltámadó barbár

népek nagy összecsapásának megrázó regénye.

LIPPAY LAJOS: HÁROM VILÁGRí:SZ PARTJAIN
Izgalmas, regényes útirajz a világ Iegídöszerűbb

tájáról a Földközi tengerről.Eredeti Ielvételekkel,

POSSONYI LÁSZLÓ: AZ ÁRNYí:K
Egy rajongó lány, egy különös szerelern és
homályos b ű n t é n y regénye ez a könyv.
Robbanó légkör, i z z ó i d ő s z e r ű s ég.

RÓNAY GYÖRGY: LÁZADó ANGYAL
Egy vidéki város e g y e t l e n n a p j á n a k története, démoni

erők és emberi józanság mulatságos háborúja.

TÓTH LÁSZLÓ: MAGÁNYOS J:E:G:E:HYI:
A század gyermekének költői vallomása, csupa r~jtett szépség,

fojtott líra, magával ragadó m é l Y érzelem.

KÖTETENKÉNT 5'60 P. - RÉVAI-KIADÁS

Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Possonyi lászló.


