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ÖTVENÉVES A HAJNALI HARANGSZÓ
"Mécs László a szlovákíaí magyar irodalom elévülhetetlen tarto
zéka: a kezdet nélküle elképzelhetetlen, rekonstruálhatatlan kiha
gyása, átugrása, megtagadása : történelemhamisítás." (Fábry Zoltán,
Irodalmi Szemle, 1966. 632. 1.)

1923. augusztus elsején jelent meg Mécs László első verseskötete. a Hajnali ha
rangszó. Megjelenése olyan fontos eseménye volt az alakulóban lévő szlovenszkói
magyar irodalomnak, hogy érdemes megállni egy kissé ennél az ötvenéves évfor
dulónál. Akiknek még mond valamit ez a név: Mécs László, elsősorban, vagy talán
kizárólag egy, a dobogón verseit szavaló fehér reverendás férfira gondolnak, dús
szőke haja a homlokába hull, a közönség pedig tombol, alig akarja leengedni a
pódiumról. Nos, volt egy másik Mécs László is, aki aktív szerepet vállalt a szloven
szkói magyar irodalom megteremtésében. és akire - már akkor, még míelőtt egyet
lenegyszer is a pódiumra lépett volna - világnézeti különbség nélkül úgy tekin
tettek, mint ennek az irodalomnak vezéralakjára.

Az újonnan létesült Csehszlovákia határát a st.-germaini béke állapította meg.
Egymillió magyar szakadt el az anyaországtól azon a területen, amelyet Felvidék
nek neveztünk azelőtt, és most az odavalósiak először Szlovákországnak hívtak.
Később általánossá vált a Szlovenszkó (és Ruszinszkó) elnevezés a második világ
háborúig. Ennek a területnek nem voltak magyar irodalmi hagyományai. Az elsza
kadásig "a szellemi élet túlságosan centralizálva volt s Budapest egyedül érvé
nyesülő hatalma minden provinciális fejlődést megakadályozott. Budapest volt a
magyar irodalom egyetlen otthona". Folyóirataival, könyveivel úgy elárasztotta
az országot, "hogy a vidéki városok sajtojának fejlődése meg volt akadályozva"
[Tavasz (Pozsony) 1919. dec. 7.]. "Itt vagyunk, elszakítva természetes irodalmi köz
pontunktól, Budapesttől. itt vagyunk és nem ismerjük egymást, nincsenek hagyo
mányaink, nincs múltunk és hajh, keserűnek kell lenni, talán még jövendőnk sincs"
(Tavasz, 1921. ápr. 20.). Mindezen kívül az első években tilos volt Magyarországról
könyvet, folyóiratot, újságokat behozni. Légüres tér támadt. "Magunkra marad
tunk, testvértelenül, árván kaptunk a levegőbe: a semmibe." A magára hagyott
ember "testvértelen magyarságában megérzi a nagy emberi testvériség biztató eto
szát, életmentő eszközét: az irodalmat" (Fábry Zoltán, Kassai Napló, 1924. febr. 17.).
Szinte megható az a nagy lelkesedés, feszültség, várakozás, amivel a szlovenszkói
magyarök - többségükben húszegynéhány éves fiatalemberek - meg akarják
teremteni a maguk irodalmát. Boldog-boldogtalan írni kezd (és ha pénze van, ki
is adja), boldog-boldogtalan folyóiratot alapít. Az 1937-i pozsonyi könyvkiállításon
nem kevesebb, mint 170 író szerepelt erről a kis területről, és 31 megbukott és
17 életben lévő folyóiratról számoltak be (Magyar Mínerva, 1937. jan. 13.). Ezzel
kapcsolatos a szlovenszkói magyar irodalom egyik nagy problémája: a dilettantiz
mus. Ebből ered a másik: a tárgyilagos, hozzáértő kritika hiánya. További ne
hézségek: nem volt színvonalas, tekintélynek örvendő központi irodalmi folyóirat,
nem voltak könyvkiadó vállalatok, sem mecénások. Hiányzott egy, a szlovenszkói
írókat összefogó központi egyesület. A közönség pedig közönyös. "A három utód
állam területén mindössze az - erdélyi - Pásztortűz az egyetlen irodalmi és
művészeti folyóirat. Az írók adósságok árán önmagok adják ki könyveiket, annak
is nagy része a nyakukon marad" (Pásztortűz, 1923. aug. l. Éppen ekkor jelenik
meg a Hajnali harangszó).

Huszonöt éves Mécs László, amikor 1920 júliusában Nagykaposra kerül plé
bánosnak. Nem büntetésből, nem azért, mert megírta a Hajnali harangszó címú
versét. Ez tévhit. Már csak azért is, mert a Hajnali harangszót Mécs már nagy
kaposi plébános korában írta meg. Különben is az ilyesmi ellenkezett volna a
premontrei rend szellemével. A rendben mindig tisztelték az egyéni szabadságot,
Mécs László mindig azt és oda írt, amit és ahova akart. Egyszeruen arról volt
szó, hogy megüresedett egy rendi plébánia, kellett az ember, és Mécs éppen ak
kor hívta föl magára a figyelmet egy sikeres búcsúi prédikációjával. Különben
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ls a prépost tartalékolta az okleveles tanárokat egy megnyitandó gírnnázlumra,
,és, Mécsnek a határzár miatt hiányzott az utolsó tanári vízsgája. '

Szülőföldjének és ifjúkorának kulturáltabb tájáról más, idegen környezetbe
kerül, a meghitt szerzetesi közösségből a magányba, de ugyanakkor a kolostor vi
szonylagos elzártságából közelebb az emberekhez. Mindez termékenyen hat kőlté-

szetére. '
Mintegy 15 km-re lakik Ungvártól. ott szerkeszti a Határszéli Újság címú

hetilapot Magyar Bálint. O mutatja be lapjában Mécset egypár meleg sorral:
"Hozza 25 éves ifjúsága zöldellő reményét, hoz tudást, lelket, szívet, szivárványos
ábrándokat, békét" (1920. aug. 8.). Közli két olyan versét, ami már két éve meg
jelent az Életben. Mécs eddigi "irodalmi múltja" mindössze ez: 21 vers és két
novella a budapesti Életbeh és egy költemény meg egy novella a pozsonyi Tavasz
1919-es évfolyamában. Magyar Bálint ismerteti meg költőnket Rácz Pállal, aki
szerkesztője az éppen ekkor megindult Ruszinszkói Magyár Hírlapnak. Mécs ver
seket ad mindkét ungvári lapnak. Majd tágul a kör, földrajzilag is. Első kötetének
megjelenése előtt még a következő lapok viszik el verseit az olvasókhoz: a kas
.saí Esti Újság, a Tűz (Bécs-Pozsony), Prágai Magyar Hírlap (1922 júniusában indul
meg), az ungvári Napsugár, Kassai Napló, az erdélyi Pásztortűz, a pozsonyi Hír
adó, elvétve a budapesti Katholikus Szemle és az Élet.

De nemcsak a költeményeire figyelnek föl az emberek. A kassai Esti Újság cí
mű napilap 1921 januárjától ,irodalmi mellékletet ad vasárnaponként, és Mécs
rendes munkatársa. (Ezt az újságet még ez év októberében betiltják.) Itt szól hoz
zá először a szlovenszkói irodalmi problémákhoz, Rácz Pál novelláskötetére kér
ve elÖfizetőket. Keményen beszél, a cenzúra több helyen törölt is a cikkéből. "Az
'irodalom halott itten." "Szépirodalmi lap nincsen. Merem mondani, hogy nincsen!
Mert ami van, az végtelenü! gyenge", stb. Mintha önmagáról is beszélne itt: " ... a
.szenvedők, a lelküktől, életüktől, tehát belülről szenvedők kezdik most alkotni
{Rácz Pál) novelláí tárgyát s ebben közeledik a legnagyobb, a legnemesebb lelkű
írókhoz: az oroszokhoz" (1921. jan. 16.). Egyébként szlovenszkói és ruszinszkói Irók
könyveinek bírálataival kezdi működését az Esti Újságnál. Éles szemű, hozzá
értő, tapintatosan őszinte" tárgyilagos kritikus, nagy irodalmi műveltséggel, Kár,
hogy abbahagyta. Már ezekből is kiderül, hogy nem híve a l'art pour l'art iroda
lomnak: "Az irodalomnak bele kell vágnia az élet elevenjébe. problémákat adni,
nyugtalanságokat" (1921. jan. 30.). tr ő képkíállításról, színi előadásról stb. is, de
prózai írásainak! legjobbja A líra legújabb !ejlődése kül!öldön és nálunk című há
romrészes cikke. Beszélt és írt Vörösmartyról. Madáchról, Petőfiről ezekben az
években, de mintha a kedves professzort, Riedl Frigyest is hallanók bennük.
Említett cikksorozatában azonban már teljesen önmagát adja, rnegfígyeléseinek,
töprengéseinek, tépelődéseinek eredményét, olvasmány-élményeínek leszűrődését.

Kortársairól ír. Ismeri, megérti és szereti "az új Iírát", "Külföldön már régen nem
Baudelaire és Verlaine a költők mintaképe." Verhaeren ugyan ekkor már halott,
de nem közömbös megemlíteni, hogyan látja őt Mécs, mert (szóbeli közléss sze
rint) ő volt a költészetben a mintaképe, formában is (Ady csak stílusával hatott
rá): "A diadalmas életről énekelt, a Mindenségnek egyre újabb formákban meg
nyilatkozó telíességét akarta összefogni hatalmas vérsekben. Verhaeren már az
élet ragyogó lüktetésének, a nagy emberi összetartozásnak a költője." Rajta kívül
II vele csaknem egykorú Franz Werfelt érzi legközelebb magához. E szavak is ön
vallomásszerűek: "Franz Werfel prófétaként hirdeti az 'emberi jóságot, az öröm
derűjét, az emberiességet." (Mécs is szereti a próféta-szerepet.) Kassákéknak másutt
érthetetfenséget 'Vet szemükre, e cikksorozatában viszont, amint a Tett-ről, a Má
ról és rszándékaíkról ír, igen megértő, modern felfogású, és az embernek ismét az
az érzése, hogy Mécs önvallomását is olvassa. Kassákék is utálják a háborút. "Sze
rintük sokkal nagyobb erény embernek lenni és embert látni magyarban, tótban,
franciában", mint franciának lenni és megfojtani mindenkit, aki nem francia.
"Előttük mindenkí egyenlő embernek számít." "A másik nagy témájuk a szocíalíz
mus: részvéttel írnak a proletárságról (l.\lécs is!), sokat szerepel náluk a ,testvér'
szó (Mécsnél ís l), és amikor kitör a kommunizmus, ez a lap exponálja magát a
legjobban a proletárdiktatúráért," Részvéttel fordulnak a szenvedés felé és "mind
azért küzdenek a szenvedő milliók számára, amiben máma csak igen keveseknek
van részük a földi javakból". "Az objektív líra elnevezés ellentmondásnak látszik,
azonban mégsem lehetetlen. Ennek a Iírának nagyon' komoly a célja: nem apró
léhaságokkal akar gyönyörködtetni, hanem közelebb akarja hozni az embereket
egymáshoz; .szeríntem - (most már nyiltan isa maga nevében beszél!) - olyan
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eszerepet kell betölteni az új lírának és így minden új művészetnek, mint a val
lásnak: az embereket összehozni, összemelegíteni, testvériesíteni." Ez volt az alap
vető gondolata a Hajnali harangszónak is. (1921. ápr. 24., máj. 1. és 8.).

Mécs László népszerűséget nagymértékben elősegítette az 1918-19-es magyar
forradalmak emigránsaí által alapított Tűz círnű folyóirat. Már az első számában
közöl Mécs-verset, utána rövid élete alatt (1921. nov. 15-1923. ápr. 1.) még kilen
cet. A békés egymás mellett élést szolgálja a lap, közlí egy szlovák költő hason
ló témájú versének fordítását, Gömöri Jenő, a szerkesztő maga is ír ilyent. Ez a
két vers ugyanazokat az eszméket hirdeti, amiket a Hajnali harangszó. Ennek 
az első kötetének is címét adó - versnek a diadalút ját is a Tűz indítja meg. Elő

ször Kassán rendeznek a Tűz-ék irodalmi estet (1922. jan. 2.), ezen egy színésznő

.szavalja el Mécs Úszi tilinkózás círnű versét. De a Tűz nagy, reprezentatív iro
dalmi estje Pozsonyban volt 1922. március 26-án. Komlós Aladár konferál - ma
ga is szerepel -, és az időtartamban is impozáns (három és fél órás) esten a
"legnagyobb hatása Mécs László Hajnali harangszó című verse előadásának volt"
(Tűz, 1922. júl. 9.). Ez volt az első szám, Fritz (a későbbi Faragó Z) Ödön színmű

vész szavalta. Méc~László nem is volt Pozsonyban. A verset két hét múlva közli
a Tűz, átveszi a lwszinszkói Magyar Hírlap (1922. ápr. 21.) és a Kassai Napló
(1922. ápr. 24.). Ezt hirdette benne Mécs: elég volt az éjszakából, a gyűlöletból,

minden ember legyen testvér és szeresse egymást, akár magyar, akár zsidó, akár
tót. Ma már nehéz elképzelnünk, időben és térben távolról, hogy az ottani lakos
ság nagy részének lelkileg mit jelentett ez a vers, és általában Mécs László egész
költői föllépése. Még, azoknak is, akik egyébként távol tartották magukat a Tűz

irodalmi estjeitől, mert "destruktív"-nak tekintették. Jellemző például, hogya po
zsonyi Híradó című napilap II pozsonyi Tűz-estről egy szót sem írt utána, csak
előtte meghirdette. A Tűz örömmel veszi át (1922. júl. 9.) a Ruszinszkói Magyar
Hirlapból (1922. jún. 2.) Mécsnek egycikkét, amelyben kifogásolja, hogy az ung
vári közönség egy része azért bojkottálta Beregi Oszkár szavaló-estjét, mert r..Be
regi (Uram bocsá) zsidó".

A Tűz egy másik kezdeményezése is mutatia Mécs tekintélyét. 1922. július
'22-én a Tűz Szózatot intéz az utódállamok magyar íróihoz, hogy tömörüljenek egy
séges szervezetbe saját új államukon belül. Erdélyben többek között Benedek
Eleket és Reményik Sándort kérik meg a szervezésre, Szlovenszkóban hét írót, első

helyen Mécs Lászlót. Többek' hozzászólása után született meg három hónap múl
va a Nyílt levél M~cs Lászlóhoz. írója Gömöri Jenő, a Tűz főszerkesztője. Ebben
fölkéri Mécs Lászlót, hívja össze Kassán a szlovenszkói és ruszinszkói írókat és
újságírókat egy "konföderáció" megbeszélésére. Érdekes a megokolása, hogy miért

-éppen Mécs Lászlóra esett a választása: "Önnek Szlovenszkó és Ruszinszkó író- és
újságíró köreiben úgy a progresszív mínt a konzervatív körökben mindenütt van
nak hívei és van megfelelő tekintélye ahhoz, hogy egy magyar író- és újságírói
konföderáció kezdőlépéseit valamely siker reményében megtegye. Önt tartjuk a
legalkalmasabbnak Szlovenszkó és Ruszinszkó írói közül" erre a feladatra '(Ru
szinszkói Magy. Hírlap 1922. okt. 28. - Mécs 27 éves). Szerétném hangsúlyozni,
hogy Mécs mind ez ideig egyetlenegyszer sem lépett még verseivel a pódíumra, Még
kötete sem jelent meg. '

~Z első kötet története pedig ez. A kéziratot Mécs, Sík Sándor révén eljut
'tatta li Szent István Társulat-könyvkiadóvállalathoz. Itt Várdai Béla lektor vissza
adta: "Zengjen lantja katolikusabban, akkor művészíbben is fog zengeni". Rácz
Pál, a jóbarát nem hagyta annyiban a dolgot. Szerzett Ungváron egy nyomdászt,
aki vállalta, hogy kinyomatja. Földesi Gyulának hívták a derék embert és Rácz
Pál elkezdte előfizetések útján összekoldulni a nyomtatáshoz szükséges pénzt. írói
körökben a kötetet óriási várakozás előzte meg, Szlovenszkó és Ruszinszkó terü
letén Mécs László volt időrendben is az első igazi szépíró (Máraí Sándor leülföldön
élt, Győry Dezső még kezdő). Nem csoda, ha túlméretezték. Tamás Mihály már
1923. február 15-én ezt írja róla a Kassai Naplóban: "Egy költő, akit ma igen so
kan a Balassi - Csokonai - Petőfi - Ady-lánc legközelebbi láncszemének sej
tünk." Ugyanebben az időben jelenti be Reményik Sándor, hogy "sikerült lapunk
munkatársának megnyerni a Felvidék legkiválóbb poétáját, a hatalmas tehetségű"

Mécs Lászlót (Pásztortűz 1923. 246.).· Az emigráns Sírnándy Pál külön cikket ír
Mécs László verses kötete elé címen. "Túláradó szeretetben öleli magához az egész
emberiséget, az egész életet, az egész világot", és szolidáris "az Életből kitagadot
takkal", "Keleteurópa mai kultúrájában egyedül áll költészetének ezzel a hangjá-
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val, tartalmával, formamúvészetével és prófétai missziójával", "költészete nemcsak
a magyar, hanem az egyetemes-európai kultúra legszebb kívirágzásaí közé tarto
zik." Kötete "annak jelentős és ünnepi eseménye lesz" (Kassai Napló 1923. márc..
25.). Május végén Simándy ja Pásztortűzben megismétli főbb gondolatait, hozzátéve"
hogy "még fejlődésben lévő poézis". Mécs eddig sok szeretetet kapott, de ha őt

is utoléri "a próféták és apostolok kikerülhetetlen végzete": a gyűlölet és csaló
dás, még teljesebb, még mélyebb lesz költészetének eszmei tartalma. - "A Prágai
Magyar Hírlap olvasói előtt nem kell képet rajzolni arról, ki az a Mécs László
és mit jelent a mi magyar életünkben az ő rímekbe és verses muzsikába öntött
szava" <i923. máj. 27.). Hasonlóan írnak a többi lapok is. - A címlapra külön
pályázatot hirdetnek, és Mécs maga választja ki a beérkezett pályaművek közül
Fodor Béla ungvári építészmérnök rajzát.

"Augusztus elsején végre piacra került Mécs László költeményes kötete, a
Hajnali Harangszó." (Ru sz. Magy. Hírl. 1923. aug. 2. - Kétezer példányban jelent
meg). Kevés elsőkötetes író dicsekedhetik olyan fogadtatással, mint Mécs László.
Nem kevesebben, mint tizenhatan írtak róla, és a névsor (időrendi!) illusztris:
Bodor Aladár, Schöpflin Aladár, mményik Sándor, Rácz Pálr Szabó Dezső, Szász
Károly, Győry Dezső, Alszeghy Zsolt, Fábry Zoltán, Sík Sándor, Rédey Tivadar
(az első Péterfy-disszertáció szerzője), Magyar Bálint, Komlós Aladár, Márai Sán
d-or, Dobai János és Váth János. Azonkívül a 23 éves Féja Géza verset ír: Köszöntő,

Mécs László könyvére (Prágai Magy. Hírlap 1923. okt. 14.). Tehetségét egyöntetűen

elismerik, csak a fokozatokban van eltérés: "igazi költő" (Schőpflin A.); "valóban
jó és igazi költő... De ha van is költőnk, aki egyelőre perfektebb művész

nála: . embernek. föltétlenül ő a legkülönb" (Komlós A.);. "a mai Felvidék legje
lentősebb költője" (Sík S.); "a legkiválóbb élő magyar költők egyike" (Remenyik
S.). Ilyen "tehetséget nem mindennap terem a magyar humusz" (Alszeghy Zs.) ; "a
szeretet legnagyobb megéneklője" (Győry D.); "tagadhatatlanul erős ígéret ... Még'
csak egy nagy szenvedésre vagy egy nagy szenvedélyre van szüksége" (Szabó De
zső). - A kötet mondanivalójának lényegében ugyanazt látják, amit már Simándy
Pál: az egyetemes emberi szeretet, béke, szociális gondolat, testvériség, részvét a
megalázottak, az élet kitagadottjai iránt. "A szociális érzék fájó szemrehányását
a világirodalomban soha senki oly keserű vadsággal ki nem mondotta, mint: A
nyomor balladája." (Alszeghy Zs.), "Mindnyájunk vágyát, akaratát, mentő szavát
harangozza: Szeressétek egymást ... Egyformán költője: kereszténynek, zsidónak,
magyarnak, szlováknak, szegénynek, gazdagnak! ... Mindenkit szeress. Mindenkít;
aki ember." (Fábry Zoltán). Csak Sík Sándor emeli ki "harmóniátlan elégedetlen
ségét ... kissé édeskés agglegényromantíkáját", viszont rögtön hozzáteszi: "De nem.
is ezek a Mécs László legmélyebb hangjai".

Ismertetői szerint technikája kifogástalan, nyelve meglepően gazdag, színes,
de veszélyt is rejt magában: bőbeszédűsége helyenként felhígítja Iíráját, képei
sokszor erőszakoltak, bőségük olykor fárasztó, hamisan ható pátosz vegyül versei
be, eltúlozza az alliterációkat, hasonlatokat, ezek többször üres mesterkedések.
"Fejlődésének problémája tehát az, hogyan szerezhet több önkrítikát, anélkül, hogy
közvetlenségét veszélyeztetné" (Komlós A.). "Fő témája: az ember némileg elvont
tá halványul, helyi és egyéni bélyeg híján" (Rédey T.). "Kár, hogya magyarság
mai fájdalmas helyzete nem adott inspirációt még e kötetben költészetének." (Do
bai J.). Meghiggadt versei a legszebbek - a pompás Bölcsődal a szívemnek, Úszi
tilinkózás stb. - és "költői fejlődésének akkor ér majd a magaslatára, ha az apos
tol szerepet elhagyja és költő marad" (Alszeghy Zs.).

Hibái ellenére "verseknek alíg volt még akkora sikerük a magyar közösség
körében" (Komlós A.). Ha e nagy siker okát kutatjuk, Schöpflin Aladárra utalok:
"A többiek némaságának hangot adni, ez a költő hivatása." A szlovenszkóiak "ön
magukat, a környezetüket, az életük formáit, a levegőjüket érzik" Mécs verseíben
(Prágai Magy. Hírlap, 1923. aug. 28.). Ennek adott hangot helyettük a költő. A
hosszú háboru és gyűlölködés után békére, lelki nyugalomra, szeretetre vágyó em-
berek érzéseit fejezte ki művészi fokon. Ezért a nagy sikere. .

Teljesen elutasítóan csak ketten írtak: Szász Károly és Márai Sándor (bár a
költő tehetséget ők is elismerik). Szász Károly rövid cikke fölényes hangú, durva.
Mindjárt az olvasás elején kedve volna lecsapni Mécs könyvét rettenetesen ízlés
telen kifejezései miatt ("a megőrült csillagok mínd vért röhögtek" stb.), de a krí
tikusnak "tovább kell evickélnie a szenvelgő zagyvaságole között, amivel tele van
nak az egymás után következő költemények". Miért nem Vörösmartyt, Petófit és»
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Arany Jánost követi, és miért "azt a boldogtalan Ady Endrét, akinek szépen indult
tehetséget a, párizsi abszint gőz, meg egy lelkiismeretlen gonosz társaság, s talán
egy végzetes betegség is, hamarosan rossz útra s aztán posványba vitte?!" Van
nak figyele~re méltó versei is Mécsnek, amelyekben "kitör a cinikus affektáltság
divatosan magára szedett béklyóiból", de többségére ráillik magának Mécsnek egyik
sora: "Mond értelmest, telítve sok bolonddal". Szomorú, hogy a felvidéki poéták
"nem a régi nagy és dicső Magyarország költészetének szent hagyományain indul..
nak", hanem azokén, akiknek "oly jelentékeny része volt hazánk katasztrófájá
ban". "Ti fiatal költők, ... az Ady Endrék zagyva, dekadens, enervált költészetével
akarjátok erősíteni a nemzeti és erkölcsi érzést odaát ... ?! Álljatok meg ezen a
szerencsétlen úton"! Nézzetek vissza, mert a magyar költészet "fényes csillagai
vezethetnek el csak benneteket és mindnyájunkat a magyar nemzet ragyogó,
boldog jövőjél:íe!" (Budapesti Hírlap, 1923. nov. 11.) Szász Károly is az anyaor
szág lakosságának ahhoz a rétegéhez tartozott, amely Mécs megbékélést, testvéri
séget hirdető eszméit nem tudta elfogadni, inkább ellenállást várt, irredentizmust.
Szász Károly támadása ellen nem kisebb emberek védik meg Mécs Lászlót és a
szlovenszkói irodalmat, mint Győry Dezső (Kassai Napló, 1923. dec. Hi.) és Fábry
Zoltán (Uo. 1923. dec. 25.). De megszelal maga Mécs is: Szemeik vannak, de nem
látnak! címen (Prágai M. Hírlap, 1923. dec. 5. és 6.). Ragyogó logikával ízekre sze
di Szász állításait, és valóban, nem annyira magát védi, mint az új, a modern ma
gyar irodalmat és benne a szlovenszkóiak irodalmát. Talán elegánsabb lett vol
na, ha hallgat, de az életrajzíró hálás ezért a vitacikkért és a többiért (mert van
több is): bőséges anyagót szolgáltatnak a költőről és az ottani irodalmi életről. Vi
tacikkeinek címei néha erősek, de a szövegben sosem ragadtatja el magát, sőt a
durván kezdő partnerre is ráerőszakolja a higgadtságot és finom hangot. Igazát kí
méletlenül kimondja, de sohasem ízléstelen, és tiszteletben tartja ellenfelét.

A 24 éves Márai Sándor jóval a Hajnali harangszó megjelenése után (mente
getve magát, hogy külföldön élve, csak most jutott a kötethez) fölényes hangú,
kemény cikkben támadja meg Mécset a pacifizmusáért. Ezt visszautasítja és meg
jósolja a kapitalizmus bukását és a szocializmus győzelmét (Kassai Napló, 1924.
ápr. 13.). Márainak nem válaszol Mécs.

Ekkor már teljes erővel folyik a szlovenszkói lapokban a vita irodalmuk
még mindig meglévő hibáiról, hiányosságaírel. Mécs László 1924 január-februárjá
ban egy bécsi emigráns fölkérésére egy irodalmi' évkönyv szlovenszkói részét pró
bálja tető alá hozni hírlapi felszólításokban, cikkekben és élőszóval. Sikertelenül.
(A magyarországi részre Móricz Zsigmondot kérték fel, Erdélyre Kuncz Aladárt.)
A pozsonyi írók kérését visszautasítja. Ok Jövendó címen irodalmi folyóiratot
akarnak indítani Jankovich Marcell főszerkesztőségével "keresztény és magyar"
alapon, és a hat társszerkesztő egyikéül Mécs Lászlót kérték föl. Mécs a Kassai
Naplóban mondía el meglepő nyíltsággal aggályait Nyílt levél a pozsonyi magvaT
írókhoz címen (1924. jan. 20.). Aggodalmaskodik, hogy csak egy hónapra van pénz,
komoly írótól nem lehet követelni, hogy ingyen írjon, a lapot meg fogják rohanni
a dilettánsok. Továbbá: a kijelölt szerkesztők Szíklay Ferenc kivételével, alkal
matlanok a szerkesztésre, a kiszemelt írók nagy része "nem is író". "Szlovenszkó
legjobb írói közill alig van a listán egy-kettő. Ez elszomorítö," Kimondja tételét:
"Egy nagy laphoz. az összes búzatáblák pipacsait kell összeszedni. Önök erre nem
gondoltak." "Minden tehetséges írót szerepeltetni kell. Tekintet nélkül arra, hogy
milyen a világnézete. Önöknek a jelszava ,keresztény és magyar'. Helyes! Én azt
állítom, hogy a világon ami igazán szép és talentumos nagy dolog alkotódott, az
eo ipso keresztény volt, akár zsidó csinálta, akár perzsa! A kereszténység: az em
beri lélek legszebb produkturna tekintet nélkül fajra és vallásra. Kérje tehát a
szerkesztőség liberális, szocialista írók .legszebb alkotásait is." A szerkesztőségbe

is be kell választani közülük többet, ne legyen nekünk külön '"táborunk", amibe
csak úgy "beengedjük" őket. Az ifjú Írókkal pedig a legnagyobb szeretettel kell
bánni, tapintattal, de szígorral.

A viták tovább és egyre élénkebben folynak Szlovenszkóban a megalakítandó
magyar irodalomról, Mécs azonban lassan-lassan már nemigen vesz részt ben
nük. A közelmúltban megindult szavaló körút jainak a hatására úgy érzí, hogy
ki kell lépnie szűkebb hazájából, és az egész magyarságót kell szelgálnia. A Tin6
di Sebestyén-szerep nem póz nála, meggyőződéssel érzi ezt hivatásának. Lassan
köteteit is Budapesten adatja ki. Helyét Szlovenszkóban Győry Dezső foglalja el,
"a legszlovenszkóibb magyar költő" (Berkó Sándor, Korunk, 1939. 942.), aki meg
alkotja az "új arcú magyarok" fogalmát, és a kisebbségi magyárok sorsát, prob-

555



1émáit már jobban tudja és akarja kifejezni. A táborok világnézetil eg is lassan
erősebben polarizálódnak, a problémák d ífferencí ál ódnak.' De a szlovenszk6i ma
gyar irodalom bölcsőjénél Mécs is bábáskodott, és ő is , segített a szlovenszkói
és ruszinszkói magyarság háború utáni lelki válságát átvészelni. '"

Kétségtelen, hogy az évek folyamán Mécs Lászlótól egykori hívei k özül rész
ben es ztétikai , de főleg vil ágnézeti okokból többen elfordultak, mint Fábry Zol
tán és Féja Géza is. Fábry Zoltán azonban élete utolsó éveiben, öregen, higgad
tan végigtekintve Mécshez való kapcsolatán és a költő szerepén, a hibákat és hiá
nyokat sem hallgatva el - (bár az ő értes ülései sem mi ndenütt pontosak) - po
zitívan em elte ki Mécs szere pé t azokban a szavakban, amiket e megemlékező

cikkem mottójául vál as ztottam. Ugyan ott így folytatta: "Sokan, maiak - t ájain
kon, tör ténelmünkben, kisebbségi sorsunkon kívül esők - ezt persze nem tudhat
ják . És így épp Méccsel kapcsolatban lép jogába a hagyomán yéltetés fontossága és
k ikerü lhetetlens ége.'

ZIMANDI P . ISTVAN

Remete Szent Pál felmagasztalta
tása. 1846-ból származó lelet a

szent koporsójáról.
(A budaszentlőrinci pálos főko

lostor emlékezete cím ű tanul
m ányh oz.)
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