
1945 áprilisa és 1946. február 2-a közé esett. A kezdő időpont ennél
pontosabban sajnos nem állapítható meg, mivel a szerző számos eset-
ben csak a hónapot jelölte meg, két vers pedig datálatlan volt.4 A Sop-
ronban hozzáférhető, 1945 után kiadásra került Mécs László-kötetek
ellenőrzésekor kiderült, hogy azokban a versek nem szerepelnek.

Ezután kerestük meg Rónay László professzort, Mécs László mo-
nográfusát. Az ő szíves tájékoztatásából derült ki, hogy a Pannónia gróf-
nő kocsija kivételével a reformkori iratok közé került, nyilvánvalóan el-
rejtett költemények ismeretlenek a Mécs-kutatás számára. A versek egy
részében megjelenő kritikus hang az orosz hadsereg atrocitásaival és
a kialakuló új viszonyokkal szemben indokolják ezt a szándékot. Azt
nem tudjuk, hogy maga a szerző, a rend feloszlatásá hoz kapcsolódva
valamelyik rendtárs, esetleg a verseket az átvételkor megtaláló levél-
táros döntött úgy — szerencsénkre —, hogy a sors és a történelem gond-
jaira bízza őket. Mindenesetre örvendetes, hogy csaknem 70 évvel a
keletkezésüket követően végre megtalálhatják olvasói  kat.5 A verseket
a közeljövőben önálló kiadványban jelenteti meg a Csornai Premont-
rei Prépostság, az alábbiakban négyet adunk közre közülük.

Forrásból inni!
A jó juhász a nyájjal, mint minden pásztorember,
lassan, vigyázva ballag, színültig telve csenddel,
subája tisztesen csüng, mint vén király palástja,
ki véres harci bárdját idők előtt elásta.

Az ostor csendet altat, bár pattogón suhintó,
és békét, csendet mélyít a mélabús tilinkó,
és béke, boldog tej lesz a zsálya-lelkű csendből.
A pásztor atya-féle s nem véres vágyú csendőr.

Ki nyájt ordítva hajszol, nem pásztor az, de hajcsár,
megszállott béke-gyilkos, világvásárt, ricsajt vár,
— így ölték meg a békét a bomba-messiások,
kik gomba-módra nőttek és nőnek egyre mások.

Nincs bennük józan jóság, se Biblia, sem illem;
a sok-sok messiástól a Föld ferdére billen:
a tengerek kitörnek, nem zárja gát, se korlát,
új eszmék rém-hajóin rém kormány, rém-vitorlák.

A dolgos méheket most őrült darázs-rajokká,
a lelkek jámbor nyáját falkázó farkasokká
vadítják vérszagokkal s kik tőlük elmaradnak,
ráláncolják a jött-ment eszmékre gályarabnak.

4Búsulda; Pannónia
grófnő kocsija.

5Ezúton szeretnénk
köszönetet mondani

Mécs László jogutódainak,
valamint a Csornai

Premontrei Prépostság-
nak, hogy lehetővé tették

a publikálást.

MÉCS LÁSZLÓ
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Meghalt a munka-ritmus, a lét tébolyba zendül
és nem lehet ma élni se dolgozón, se szentül,
az énekes madár mind halott, csak denevérek
vámpírkodnak s kutakban vér van meg hullaméreg.

Nem vágysz Mesét, aranykort, álmodtató hasist sem,
csak egy Forrásból inni, mely tiszta mint az Isten,
és mindent elfeledni, mit őrjöngött az ember,
s indulni valamerre új, Isten-csókú csenddel.

P[annonhalma], 1945. máj.

Kinyílt egy meddő
rózsafa
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Midőn május van, minden,
minden meseszerű,
a kőben is szív dobban
s virágzik a derű.
Daloljunk hát vidámat
s ajánljuk a szép szeretet
anyjának, Máriának.

Egy tyúkól volt a klastrom
baromfiudvarán,
fehérre volt meszelve
a deszka négy falán
s tetőzetén a kátrány.
Volt ott egy meddő rózsatő,
mint kém a vári vártán.

A május mágiája
erősebb lett talán?
Vagy tán mert öntözgette
az új kis konyhalány?
Ki tudja? Csoda történt:
a régi, szótlan rózsafa
kinyílt egy hajnal jöttén.

Más is történt. Egy éjjel,
midőn szólt a haris,
piros krix-krax betűkkel
mázolták rá: MARI .
A tyúkól tetejére

írták s mesét csókolt a Hold
a mázoló szívére.

Másnap bővült a szó így:
MARI  KA. Harmadik
éjjel szív is került rá
a hajnal-harmatig,
igaz, naivka, csámpás
de piros volt s világított, 
mint útvesztőn a lámpás.

Ki lent az udvaron járt, 
semmit se gyanított,
de fent az emeletre
virított a titok:
mosolyt hintált a hársfa
s mindenki, aki arra ment,
zsolozsma-zsongatásra.

Találgatták, ki írta?
A mindenes fiú? 
A tejes? Sánta portás?
Kis pletyka-tárgy, hiú
eset, de priorostól
a legkisebb újoncokig 
vidám lett a kolostor. 

Komor világ van. Sátán 
sötétlik mindenütt:

S

S
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Magyar csodabogár
„Tíz magyar írót örökre

eltiltottak a nyilvánosságtól
és így az írástól.”

Újsághír. 1945

Szétdúlt magyar
fészkek
Bár nyár van még, a parkban ősz zsolozsmáz.
A háború tavasszal elviharzott,
de bomba-seb van bokron, százados fán:
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szívben, történelemben
kormozza a derűt, 
daloljunk hát vidámat

s ajánljuk a szép szeretet
anyjának, Máriának!

Csorna, 1945. jún. 25.

Ilyen bolondságot
az ördög se látott,
pedig sokat látott,
hogy pár ezer éve
lidérc-lángra téve
nyárson sütögeti,
forgatja, pörgeti
e bolond világot.

Pesten kidobolták,
hogy nincs többé éjjel,
középkori éjjel:
ami látszik, nem Hold,
de Nap, milyen nem volt
s tilos kakas-népnek
hajnalt, bármi szépet
hívni vágyas kéjjel.

Azt is kidobolták, 
hogy ami nem piros, 
nem lázítón piros:
annak a plántának,
bokornak, díszfának,

legendának, színnek,
agyvelőnek, szívnek
virágozni tilos.

Még azt is dobolták,
hogy amely madárnak,
magyari madárnak
kottáját szív, szellem,
ezer húrú kellem
s nem plakátok ökle
kottázta: örökre
foglya a csend-várnak.

Ilyen szabadságot
az ördög se látott,
pedig sokat látott,
hogy tréfáló kedve
süti bűvészkedve
ezer lángon, eszmén
ezt a nem keresztény,
sületlen világot!

Csorna, 1945. júl. 5.
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csöpp szellő is nagy ágakat szakít le,
a parkban éjjel-nappal rianás van,
borong a gond, hullong a lomb a gyászban.

A ritka lomb közt láthatók a fészkek.
Mint madarász most sorra nézem őket:
a rendes lószőr, fűszál, szekfü-rost közt
új építő anyag ragyog beszőve,
ökörnyál-vékony szál ezüstpapírból,
mit bombázógép szórt itt szét az űrből.

A fiókák felnőttek s már dalolnak.
— Be más az ember-szívek fészek-álma!
Sehol egy nép, melyet meg nem tiportak!
Sehol egy eszme, mit meg nem gyaláztak!
Sehol egy váll, mely nem cipel keresztet!
Sehol egy szív, melyet meg nem sebeztek!

Sehol egy fészek épen, feldúlatlan!
Apák, fiúk szétszórva minden tájon.
Az anyaszívek kotló-jajgatással
perelnek sorssal, orkánnal, halállal,
— de végtelen az orkán sárkány-szárnya,
s apró az anyaszívek kotló-szárnya!

A győző népek boldogabb anyái
a gond-szálakhoz fészek-építéskor
ezüst, arany, piros tündérfonálkát
szőnék, mit hullat a kegyes Dicsőség
s ha tarkabarkán összeáll a fészek,
az Isten is rá gyönyörködve nézhet.

Magyar anyák könnyében nincs szivárvány.
Hiába sírják vissza kit szeretnek
bélpoklos táborokból, börtönökből,
hadifogságból, haditemetőkből:
a Fészek minden szála kín, komorság
s lidércnyomástól búsak szívek, orcák.

Rokonunk senki, senki a világon,
csak hőseink a zord történelemben,
s az égben a nevetlen s híres szentek,
— de eddig egy fény-morzsát sem üzentek,
mintha szégyellnék ők is fent az áldott
Istennél e lerongyolt rokonságot!

Csorna, 1945. aug. 21.
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