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Méhes György
köszöntése

Gazdag életpálya nyerte el jutalmát
ezzel a díjjal. Ezt a gazdagságot nem-
csak a megteremtett mûvek hosszú
sora jelzi, bár az is elkápráztató, ha-
nem a mûvek minõsége is. Az
elemzést a kritika, az iroda-
lomtörténet nem végezte el
kellõ következetességgel.
Méhes György „ama ideális-
idealizált erdélyi néplélek
hangján ír, és ezt a legízesebb
magyar nyelven teszi. Polgári
attitûdje mégsem találkozott
egyértelmû szimpátiával, ami
persze érthetõ is. A kortárs
kritika gyakran a legkegyetle-
nebb módon viszonyult hoz-
zá: legsikerültebb alkotásait
egyszerûen nem vette tudo-
másul. A szakmában kialakult
kép homályos és felületes…
Az életmû bemutatása mellett
e monográfia fõ célja gesztu-
sával fölhívni a figyelmet ar-
ra, mily relatív is az irodalmi
kánon, és mennyire hajlamo-
sak vagyunk értékeinket rö-
vid idõ alatt elfelejteni” – írja monog-
ráfusa, Orbán János Dénes. Azt, hogy
a summázás, Méhes György írói és
emberi arcképének megrajzolása egy
jóval fiatalabb pályatárs, s nem is iro-
dalomtörténész, hanem egy költõ ne-
véhez fûzõdik, magyarázhatjuk úgy
is, hogy az életmûben olyan értékek
rejlenek, amelyek nem csupán elem-
zésre késztetnek, de ihletõek is.

Méhes Györgynek olyan élet
adatott, amely nem föltétlenül iga-
zodott az írói munkához. Az írónak
keservesen meg kellett vívnia az

életföltételekért. Elég lenne fölso-
rolnunk az elmúlt évtizedek gondjait,
mindannyiunk közös sorsküzdel-
meit. Az emberélet felõl ez indokolt
lenne, s a Méhes-életmû minõségét,
s e minõségbe foglalt keserûséget,
szépséget és derût még természete-
sebbnek vehetnénk. A derût, a szép-
séget, amelyhez eszközül ott volt a
nyelv, a magyar nyelv. A fiatal új-
ságíró és publicista olyan korban élt

hivatásának, amikor kemény, válto-
zatos feltételek között szerezhette
elsõ tapasztalatait, naponta szembe-
találta magát az írás, az önkifejezés,
a kötelezõen pontos fogalmazás
igényével, és nem volt lehetõsége
széplelkû kitérésre. 

Méhes Györgyre – mûveinek ér-
tõi, olvasói tudják –, kivételes igé-
nyesség jellemzõ. Nem volt abban
semmilyen elhatározás, pláne – de-
rûsebben aposztrofálva – ravaszság,
hogy ott kezdte írói pályáját, ahol a
kezdetet a legkönnyebbnek érezhet-
nénk – esetleg. Írni a legifjabb kor-
osztálynak, a legfogékonyabb lel-
keknek, a gyermekeknek. Minden

olvasó tudja, idõvel a mûvek rádöb-
bentik, hogy gyermeknek írni, a nyi-
ladozó lélek és elme szépség- és
igenis, logika-igényét kielégíteni mit
jelent. Félre vele, mondja a gyermek
a rossz könyvre, akár maga olvas
már, akár felolvasnak neki. Felidéz-
hetjük saját gyermekkorunkat, ifjú
szülõi, majd nagyszülõi éveinket.
Méhes György mûveit nemzedékek
sorolják alapélményeik körébe. Ép-

pen Orbán János Dénes
szólt féltve õrzött gyermek-
kori könyvgyûjteményének
Méhes-köteteirõl, arról,
hogy itt kezdõdött az a von-
zódás, amely a Bizalmas je-
lentés egy életmûrõl címû
monográfia megírására ösz-
tönözte. 

Szerencse, hogy napjaink-
ban ismét kézbe vehetjük a
mesélõ kedvû és képzeletû
Méhes György „apó” úgyne-
vezett gyermekkönyveit,
melyeket a felnõttek is
örömmel olvasnak, és sorra
jelennek meg regényei is.
Többet kellene tenni azért,
hogy a drámaíró Méhes
György is ott legyen az õt
megilletõ helyen. Remény-
kedjünk, hogy a magyar
színházi élet napjainkban

fölfedezi és ismét a deszkákra viszi
azokat a párbeszédeket, monológo-
kat, drámákat, amelyek létünk meg-
kerülhetetlen gondjaira, törvényeire
intenek. Olykor azzal a derûvel,
amellyel az erdélyi írói magatartás
irodalmunkat mindig képes volt föl-
fényesíteni. Tudjuk, gyakran milyen
fojtogató szorításban. Az efféle derût
a legmélyebb értéknek s a legmaga-
sabb morális intelemnek tarthatjuk. 

Egyik elemzõje Kós Károly ma-
gatartásával rokonította Méhes
Györgyét. Egyetérthetünk vele. De
legyenek polcunkon a mûvek.
Egyeztessen emlékezetünk az újra-
olvasással.
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