
Egy civilizált majomlétbe merülve,
lin a tornamutatványok kora jött el:
Nyelveken, zeneszerszámokon, köveken,
Szavakkal és hangokkal és vésőkkel

Új formák ba ömlik széthulló lényük,
Mely csupa gyötrő gyanakvás a kilincsre
Nyíló ajtók előtt: jobb a betört
Ablakokon bejutni, vagy az ágbogas
Bűzös csatornák sötét alagútjain.
Mennyi kellék, maszlag, áltató fintor,
Pedig pincelomtárukban hány eldugott
Adó-vevő készülék hever hasztalan,
Mert minden majomlétben tiltott II lélek
üzenetének titkos lehallgatása.

Karnevál álarc nélkül

Tekintsd az embert, hallgasd és figyeld!
Micsoda képzelt ősök és utódok
Szokásait öltik föl fura módon.
Meddőségüket tékozlásba rejtve,
Valami újat, nem létezőt sejtve,
Kicsavart tartású önkifejtésük
Összetöri életük folytonosságát.
Görcsösen rángó táncmozdulatokkal,
Mereven, akár a szögszárakon futó
Irányok, eltávolodnak egymástól.
Mohón előrenézve, nem igazodnak;
Sietésükben sokszor összeütköznek;
Megtorpanva, egymással szembefordulnak,
Majd hirtelen hátuk mögé nézve,
Szinte szégyenkezve látják, kutatják
Csökött farkcsontjuk díszének hiányát.

Főnököm! ajánlás helyett kérdezek:
Hol vetettük le ruhátlan ruhánkat?
Nem tévedtünk el okos diadalunkban?
Végül a géptechnika győzelmével

Kicsoda varázsló bohácai lettünk?

BÚCSÚ MÉCS LÁSZLÓTÓL

Tudom Mécs Lászlóról, amit általában illik róla tudni, hogy az 1923-ban meg~

jelent első verses köteté meglepetésszámba ment, hogy verseinek szociális, lelki
ismereti töltése társadalmi elkötelezettségre mutatott, hogy költészete Ady hatása
alatt állt, beleértve talán legutolsó verseit is - ez viszont már gyöngeségére
vallott -, hogy bátran fölemelte a szavát az erőszak ellen. Ha "csak" ennyit mond
hatnánk róla, az sem volna kevés ... A "többi" azonban, ami egyre távolabb
tolta tőlem, a "többi" több volt.' Idegenkedéssel fogadtam azt a szinte sistergő

népszerűséget, amit tapasztalni. ugyan nem tapasztalhattam, de ami néhány évtized
messzeségéből is "idehallatszott." Rajongói - elvetve maguktól az objetivitás kor
látait - öregen is csillogó szemekkel beszéltek "tündöklően fehér" - premontrei
szerzetes volt -, kék cingulussal övezett alakjáról az aranyrojtos bársonvfüg
göny előtt, szőke hajtincséről, amit időnként hátravetett s szenvedélyes, biztosan
kitűnő szavaló képességéről. A leánylíceumok hölgyközönségéről, a hódolattal meg
festett képéről, amelyen - kissé napóleoni kéztartással - a távolba merengett,
a poétai bronzlevél koszorúról, véget nem érő tapsviharokról; talán még arról is,
hogy elragadtatott, fáklyás ifjak befogták magukat ünnepi lovakként a kocsijába,
s ott lengett a túlvilági fényektől áttüzesített költő a nagy magyar éjszakában.
Amely valóban nagy, roppant mély süketségű, és kissé már üszkös is volt. Ar
ról azonban egy szót sem hallottam, hogy költészete a jó kezdet után elsekélye
sedett, inkább bravúrra célzott, mint mélységre, inkább versbeli nagyzenekarra
áhitozott, mint például egyetlen, átható hangú fuvolára... Számomra ebben az
éjszakában, három irányból három nagy költői csillagrend közeledett egymáshoz,
középen találkoztak s ott, a találkozás pontján vakitóan csillagkásás lett a szellem
magyar éje: Ady, Babits Mihály, József Attila volt a nevük. Ady kidülledft,
óriási sötét békaszemeiben, Babits kráter tekintetében, Attila őrültségbe kókadt,
sovány fején minden lényeges kirajzolódott előttem, a~it érdemes volt észrevenni,
döbbent hallgatással megfigyelni, s megismerni, s végül Jézus Krisztus sorsával
összevetni.
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Népszerűség? Tapsorkán? Diadalmenet? Ha van valami, ami eltérítí, benyál
kásítja, könnyűvé teszi a költő útját, ezek azok. A költőt nem igazolní kell,
hanem· meghallgatni. Nem vállon kell hordozni, mint egy éisőosztályú centercsa
tárt, hanem'forgatni kell a műveit. Néha - súlyos bizonyítékként - döngve csa
pódott elém az asztalra Mécs László összes költeményeinek vaskos kötete. Föl
emeltem ezeket a köteteket, beléjük lapoztam. Nem egy föl bontatlan volt. hasz
nálatlan. J!:rvelni - nem mindig művészeti célból - érveltek vele, de olvasní őt

sem olvasták. . . Pedíg Mécs László költő volt. Népes olvasótábora úgy is olva~'

hatta volna műveit, hogy a nagy magyar költők szellemi kereszttüzébe helyezi
őket, s ott, ebben az égésben méri le szavát, aszerint értékeli, módosítja róla való
értékítéletét, hatását, súlyát; egyszóvaí, használja a művét. Azaz, kiteszi sorva
dásnak is, vagy kiválogatja a javát. Igy őrződött volna meg, így élte volna túl 
objektív ítéletű olvasóban - önmagát.

A költőt az tiszteli igazán, aki - akár könyörtelen - igazságot szolgáltat
neki. Mécs László minden bizonnyal nem "vadsóska" a termőfák között (Babits
Mihály), s nem is az, akiből "a M:indenség lelke áramlik... valamí érzékfÖlötti,
de megrezegtető sugárzással" (Cleveland-i kiadás, Ohio, 1976). Aki ezt a töm
jén illatú dicséretet irta róla, észbe sem vette, hogy leminősítette a költőt; egy
"érzékfölötti" költő nem költő, hiszen még az érzékfölöttiséget is érzékien kell
ábrázolnia, vagy sehogy. Igen, a túlbuzgalom ártalmas. lsten nem így gondol
kodik a művészetről, a művészet igazságairól. Nem tűr beleszólást abba, kinek
hány talentumot adjon. Az alkotói nagyságról nyilván azt akarja, hogy kiszámít
hatatlan legyen és maradjon; mintha valami nagyon fontos 'Ügyről volna szó,
a lét és az élet befolyásolhatatli:m tanúí előtt. Ezért szuverénül és íngyen osz
togatja az alkotás kegyelmét, s nem vesz figyelembe semmiféle elvárást; de
jaj annak, aki elkótyavetyéli vagy parlagon heverteti a tehetség mináit. Iste"
egy mélyebb igazságra tanít bennünket azzal, hogy nagy titkokat bíz mél
tatlanokra, és a méltóktitkát nem okvetlenül a tehetségükbe, hanem a méltó-

- ságukba rejti.
Most a költő halála pontot tesz a vitákra. A halál levetkőzteti a művet, ahogy

Assisi Szent Ferencet levetkőztette ártatlansága a piaci bámészkodók előtt.

Az életművet a halállal érkező időtlen-idő méri meg.· Ez pedig olyan, mint egy
figyelmes kényúr: azt becsüli igazán, aki belesimul a tenyerébe, de onnan
szikrát is hány a szeme közé. Sem a konok ellenállót, sem a megalázkodót nem
tartja sokra. Azt kedveli, akinek van hozzá ereje, hogy kényszerítse őt, igazodjék
a szellemhez. Majd az idő megmutatja, mit alkotott ez a költő: könnyűt-e l'agy
súlyosat? Adott-e egyetemes értéket az embernek, tekintet nélkül arra, hogy
ez az ember 'Vallásos, vagy nem vallásos? Kimutatja műveiben a jót, s a jónak
annyi látszatát. És ha csak egy maroknyi marad belőle, amire - kegyes hazugság
nélkül - rámondhatjuk: íme, ennyi,' majd köszönettel hozzátesszük: tehát ér
demes volt. ..

Egy évvel ezelőtt föZkerestem Mécs Lászlót Pannonhalmán a papi otthonban.
Tartottam is a találkozástól, kívántam is őt látni. Szobaajtaja egy folyosóról
nyílott. Az ajtó mellett két hatalmas képen két bíborba, hermelinbe öltözött papi,
szellemi nagyság állt őrt, két bíboros. Pontban tíz órakor kítárult az ajtó. Ott
ült egy öreg, puhává érett bőrfotelban Laci bácsi, két kexét akarfán nuuqtatoa.
Megdöbbentett a feje. Hosszú, fehér haja, arcának telt tisztasága, világoskék
szeme, hatalmas orra, erős, domború felső ajka és álla nemcsak szép volt,
hanem látványos is. Sokáig kellett néznem őt, s lassan kialakult bennem egy
mondat: megőrzött gyermeksége meghaladja az életét. Ami ezután történt, az
játékos, kedves, már-már pajkos évődés volt.

Apró süteményt kaptunk, meg konyakot. Az utóbbít módjával, Laci bácsi
fölött házi angyal őrködött. Én. azért észrevettem, hogy finoman kaparász a
fémaljazatú pohárka után, hát úgy csináltam, hogy mégegy keveset iszogat
hassumk: Láttam rajta, fÖlfogta a manővereimet. Fölemelte jellegzetes, kicsit min
dig görbe, papi ujját s nevetve megfenyegetett: Te nagy gazember vagy!... Tehát
measzeretett.

A kérdéseimre nem nagyon tudott felelni. Megkérdeztem, hogy van? Hát
nem is tudom, mit mondjak! - válaszolta. S ugyanezt még néhány kérdésemre,
s közben megindító gyámoltalansággal várta, hogy végre valaki mondja már
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meg körülötte, hogyan is van, ír-e még, szokott-e még olvasni? Akkor már
olykor cserben hagyta az értelme... MOst ítt fekszik előttem a fénykép, amely
halott arcát ábrázolja. Lényeolátó arc pihen a fehér párnán. Betelé hulló fi
gyelmet mutat, amely sírásba hajlik, de megreked az arc összehúzódásának pilla
natában. Egy pafÍ1ionhalmi barátom ezt irja a levelében: "Tiszta szive, tiszta lel
külete volt, ... a pózok mind lehullottak már ... Szívesen mondta magnóra
a verseit, öreges hanghordozással. Illyés Gyula is meglátogatta. Pár kedves szót
mondott neki, de Laci bácsi csak nézett rá. Amikor Illyés elköszönt, Laci bácsi
azt mondta neki: Isten áldjon!... Mindennapos imádságai közé tartozott" a jó
halálért szóló imádság is. Nagyon komolyan és összeszedetten imádkozott. A
haláltól nem félt. Amikor megkapta a szent .kenetet, együtt imádkozott a je
lenlevőkkel. Agóniája hosszan tartott, kora reggeltől másnap hajnalig. A két

·ségbeesésnek nyoma sem volt rajta, pedig igen szenvedett."
Pap VOlt, Melkizedek rendje szerint. Az a tűz, ami áttör művén, tölégetve

maga előtt jól-rosszul sikerült sorokat, verseket is, vitathatatlan Istenszerelme,
következésképpen emberszeretete is. '

VASADI PÉTER

AURÉLlEN S.4UVAGEOT

AMAGYAR KÖLTÉSZET FRANCIAORSZÁGBAN

AMÉCS LÁSZLÓ·EPIZÓn*
Úgy gondolom, nem végzek hiábaváló munkát, ha mindazok számára, akiket

a francia-magyar irodalmi kapcsolatok története érdekel és érdekeini fog, elmon
dok egyet s mást egy rövid epizód tárgyában, amely e kapcsolatokat 1935 és 1945
között jellemezte. Sajnos nem számolhatok be míndenről, abból az egyszerű

okból kifolyólag, hogy személyes dokumentációs anyagomat a vichy-i rendőrség,

valamint a Gestapo (pontosabban a Sicherheitspolizei) a· megszállás alatt az
otthonomban együttesen és nagy gonddal végzett házkutatás alkalmával le
foglalta és ·elvitte. Elővigyázatosságból már magam is megsemmisítettem vagy
eltávolítottam mindazt, ami kompromittálhatott volna, de föltételeztem, hogy
Mécs László költészete aligha nyugtalaníthatja akár "a megszátló hatóságokat",
akár a "Vichy-i Allam" hatóságait...

A Mécs László-epizód a következőkben foglalható össze: 1935-ben Mécs
László premontrei kanonok (ez a név fölvett név, ami az oltáron a Szeritség
előtt lobogó lángocskát jelenti) rövid tartózkodásra Franciaországba jött. Né
hány napot Párizsban töltött és a Sorbonne egyik színházában költeményeiből

szavalóestet tartott. Ez az est bizonyos tekintetben diadal volt. Ezt követte a
válogatott verseiből készült igen szerény kiadás, amelynek francia fordítását
Raymond Schwab költő, és régi barátom Molnos Lipót, az akkori Párizsi Ma
gyar Intézet igazgatója és [ómagam végeztük. De ez a kiadás csak 1938-ban
látott napvilágot, amikor Mécs újból felkereste Párizst. Ez a látogatás nem ..volt
kevésbé gyümölcsöző, és többeket arra ösztönzött. hogy a magyar szerzetes ver
Seiből nagyobb választékú anyagót hozzanak nyilvánosságra. Az események kés
leltették az újabb gyűjtemény feldolgozását és kiadását. Igy az csak 1944-ben
jelent meg. A három első fordítóhoz csatlakozott. Mathilde Pomes kisasszony,
egyetemi előadó és költő, Guy-Emile Tosi egyetemi előadó, a kiváló olasz nyelv
tudós, aki Gabriel d' Annunzio-disszertációján dolgozott, és a kegy bőségeképpen Paul
Valéry, aki az előszót írta. A következő évben harmadik gyűjtemény is meg
jelent, amelyet az elköltözött Henri Membré, a francia Pen Club titkára mu
tatott be. Meg kell még jegyezni, hogy a második gyűjtemény később új kiadást ért
meg.

* A neves francia-magyar filológus itt közölt tanulmánya a párizsi Keleti Intézet Études
Finno-Ougrienne című kiadványsorozatának XII. számában jelent meg.
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