
RÁCZ PÁL:

MÉCS LÁSZLÓ KÜLDETÉSE

Ez már a történelemre tartozik, mert a küldetés megítélésé
hez bizonyos történelmi távlat szükséges. Mécs László azon
ban még itt van, szerepenek küldetésszerűségéről tehát ma
tiszta képet nem alkothatunk.

Egy azonban bizonyos: attól a perctől kezdve, amikor a
Petőfi centenáriumorr az ungvári városi színház színpadán,
- életében akkor először lépett a világot jelentő deszkákra 
a "Szellemidézés"-t elszavalta, úgy költői, mint szavalói pálya
futása küldetésszerűnek tűnt fel.

Az a rendkívüli lenyűgöző hatás, melyet hallgatóira első

ízben tett, öntudatlan volt nála, mint ahogy mindig hangoz
tatta barátai előtt, hogy aza bizonyos akarat, amellyel az em
ber az életben előretör, belőle teljesen hiányzik s így alapjá
ban véve ő sohasem tesz semmit, vele minden csak történik.

Ha ezt az eredeti megállapítását kiinduló pontul jelöljük
meg, érthetővé válik, hogy Mécs Lászlót a Gondviselés irá
nyítja és ő ennek az irányításnak csupán csak engedelmeske
dik.

Annyi tény, hogy Mécs Lászlóban nem fedezhető fel a
nagyotakarások lendülete és mégis csodálatos magasságokba
ívelt fel, anélkül azonban, hogy pillanatra is megszédült vol
na, vagy pillanatnyi helyzetének jelentőségét öntudatositani
igyekezett volna.

Mindezeket összevéve nem lehet szó tehát arról sem, hogy
a költő a cseh megszállás húsz éve alatt akár kulturális, akár
szociális téren valamilyen akaratától függő szerepet vitt vol
na. És mégis első nyilvános fellépésének első percétől kezd
ve hihetetlenül nagy szerepe volt a megszállt Felvidék kultú
rális és társadalmi élete kialakulásában. Mécs László szere
pe az ezeréves Magyarország széldarabolásának első idejétől

kezdve láthatatlanul és érezhetetlenül gondviselésszerű volt.
A cseh megszállás alá kerülő Felvidék az irtózatos össze

omlás földrengésszerű jelenségeit kábult fejjel nézte végig.
Hónapok teltek el, amíg a magyar lélek ocsudni kezdett ebből

a kábulatJból és keresni kezdte helyét az új környezetben,
hogy ismét visszaotthonosodjék ősi földjén.

Az idegenné vált világ kétségtelenül összébbhozta a ma
gyarságot. A magyar értelmiség elszántabb része nem töröd...
ve a mindennapi kenyérrel, nem mérlegelve a következmé
nyeket, árvízi hajósként jelent meg a háborgó hullámokon és
menteni igyekezett, ami menthető volt.

Az a nagy szakadás, ami a magyar kultúrálís életben a
trianoni határok megvonásával keletkezett, arra késztette a
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magyarság vezetőit, hogy a magyar kultúrálís életet előlről
kezdje.

Valami megható volt abban, amikor a magyar nemsetfél
tés, a jövőért való aggódás a magyarság soraiból minden kis
értéket kicsiholva dolgozott azon, hogy a trianoni romokra új
magyar életet plántáljon. Mindenki szorgoskodctt, mindenki
dolgozott. Mindegy volt, hogy mit vállalt, hiszen minden túl
zás nélkül igaz volt az a megállapítás, hogy ebben az időben
mindenki azt csinálta, amihez értett, de csupa lelkesedésből
csinálta éshát jól csinálta ...

Annyi tény, hogy a helyzettel való megbékélés gondolata
távol állott mindenkitől. Föld fölött és föld alatt bámulatos
merészen dolgozott mindenki, hogy a cseh megszállás utáni
helyzet állandósulását minden eszközzel megakadályozza.

A magyar erők összefogása, az elnyomó iránt táplálandó
gyűlölet kihangsúlyozása, a közösségért való önzetlen munka
vállalás mind-mind egyetlen célt szolgált: meggyengítését, sőt

fölforgatását mindannak, amit a megszállók állandósítani
akartak a Felvidéken.

És ekkor, ebben a zavaros túlfeszített légkörű. robbaná
sos időben jelent meg Mécs László az ő fehér reverendájá
ban, égszinkék övvel a dereka körül, fiatalságának igéretes
jelenségeivel és amikor a földalatti elkeseredettek gyilkos
szerszámokat rejtegettek, hogy felrobbantsák ezt az egész
mondva csinált cseh világot, Mécs László odaállott e sötét
arcú elszánt magyarok elé és gyermeki ártatlansággal szavalta
a fülükbe a megbékélést hirdető igéket, hogy hát hiába min
den, "Emberek vagyunk" ...

Amikor a felajzott gyűlöletnek minden pokoli szerszá
mára volt szükség, hogy ezt a cseh világot kiforgathassák
sarkaiból, akkor Mécs László a szeretetről, az evangéliumi
megbocsátásról, a testvériségről, a szenvedések tűréséről, a
szegénység nemzetköziségéről szavalt és a vérbenforgó szemű

magyarságnak költészete csodálatos leneséin keresztül a gyö
nyörű természet megbékítő szépségeít mutogatta,
, Hihetetlen átalakító hatással volt Mécs László költői fel
lépése a felvidéki magyarság lelkiállapotára. Mindazokat, akik
túlhajtott fantáziájukkal máról-holnapra akarták visszaállíta
ni az ezeréves Magyarországot, Mécs László költészete el
irányította erről a veszedelmes és a nemzeti öngyilkossághoz
vezető úttól.

Mécs László az ő filozófiájával virágos nyelven mutatott
le az akkori élet mélységeibe és arra, hogy az evangéliumi
szellem békéltető hatása mellett is lehet céltudatos nemzet
mentő munkát végezni.

Kívülről nem igen látszott meg, hogy Mécs László az ő ver
seivel ennyire mélyen belenyúlt a magyarság nemzeti, sőt po
litikai életébe, de annál kiütközőbb volt az a szoeiálís hatás,
amelyet a szélsőséges elemek akarásaira gyakorolt.

Kevés költő mondhatja el magáról, hogy minden világné
zeti kihangsúlyozottsága ellenére is egyenlő tiszteletben van

232 V I GI L I A



úgy az egyházi és vallás-erkölcsi alapon álló társadalom, mint
a kommunista szellemli szélsőségesek előtt, Mécs László azon
ban ezt elmondhatja.

Az II költészetének szoeíálís igazságai magukkal ragadtak
míndenkít, Egyszerii, szerzetesi életének példaadó megnyilvá
nulásai mindig összhangban voltak verseivel. Mindenki át
érezte, hogy papírra vetett szavainak igazságos mérlegen le
mért súlya van. Mindenki tisztában volt azzal, hogy Mécs
László nem azért írt és ír, hogy versei megjelenjenek, hanem
azért, mert a naponta felmerülll szoeiálís és világnézeti kér
désekre megnyugtató, kíbékítö, irányító feleletet kell adnia.

Az ebben rejlő erejét mihamar felismerték a felvidéki
magyarság politikai vezetői is. Tudták róla, hogy egyetlen
verse nagyobb agitáció százezernyi röpiratnál és hatalmasabb
programmbesséd mindenféle parlamenti szönoklatnál,

Többször megkísérelték, hogy ezt az összefogó agitatív
erejét a politikai életbe kapcsolva hasznosítsák, Mécs László
azonban az ő örök gyermeki lelkületével értetlenül állt a napi
politika táltosaí előtt, mert hiszen ő virágnak, embernek, ég
nek és földnek mindig egyformán beszél és mégis mindegyik
a saját nyelvén hallja őt szólni ...

Ebben volt Mécs László gondviselésszerű küldetése és
igy érthető meg az a lenyügözően nagymennyiségii szellemi
termelése, amellyel elárasztotta az akkor magábaroskadt, cso
daváró magyar életet.

Ennek a küldetésnek nincs vége. A felszabaduIással esak
a nemzeti életformák változtak meg, de azokra, amiket Mécs
ir és mond, még mindig, változatlanul szüksége van a magyar
közösségnek.

Rácz Pál.
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