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póz ; a pap és a legényember problé-
mája ; a magyarság szenvedélyes vé-
delme s a szociáldemokraták hang-
nemével rokon hang ; katholikum és a 
felekezetnélküliség mezében mutatkozó 
emberiség-imádat. Érthető, hogy ez a 
lelki kettősség megzavarhatja a kriti-
kusokat, kivált világnézeti tekintet-
ben. Az, hogy Mécs László érett költő-e 
vagy nem, mindig eredeti-e vagy is-
métli magát, szigorú logika van-e a 
szerkezetében vagy konstrukcióhiány: 
könnyebb, békésebb része a problé-
mának. A vélemények ellentétét itt a 
kellő perspektíva hiánya is magyaráz-
hatja, meg az a jelenség, hogy jelentős 
egyéniséggel van dolgunk. Az ilyenek-
nél az esztétika sokáig bizonytalan-
kodik, bár akárhányszor érezni, hogy 
a végletes kijelentések már magukban 
hordják az összeegyeztetés lehetőségét 
is. Nehezebb része a problémának a 
világnézeti szempont. 

Hol van a határa egy papköltő meg-
nyilatkozási szabadságának? Az em-
berszeretet ösvényén haladva, meddig 
járunk hazafias talajon? Ez a két kér-
dés már súlyosabb, mert ha téves a vá-
lasz, erkölcsi kárt okozhat. Itt már 
igazán a költő egész mondanivalóját 
ismernünk kell, ha döntő véleményt 
akarunk mondani. Épen az Ady-vitá-
ban láttuk, mennyire más és más er-
kölcsi képét rajzolhatjuk meg egy 
költőnek, ha szeszélyesen idézünk ver-
seiből. Mécs László, mint pap, olyan 
világias szabadsággal nyilatkozik meg 
akárhányszor, mint előtte kevesen. 
Érezzük, hogy ez a költő, aki a Fel-
vidék magyarságának összefogója, 
mennyire túl tud szárnyalni minden 
haza-határon, hogy az egész emberi-
séggel ölelkezzék. Hangja sokszor 
szinte forradalmi, költészetében meg-
találhatjuk a szocialista-frazeológiát. 
S ha el akarjuk marasztalni vallás és 
hazaszeretet dolgában, találunk áruló 
dokumentumokat olyan verseiben, 
minők minden jelentékeny költő lel-
kében megteremnek, az eksztázis, az 

önmagán-kívüliség túlcsigázott pilla-
nataiban. De minden költeményét 
elolvasva, az építő, hívő mestert lát-
hatjuk benne, aki e bomlott korban 
hazát, szeretetet hirdet mindenki nyel-
vén, hogy mindenek megértsék. Igy 
történt ez Adyval, vagy hogy az egy-
ház területén maradjunk, Prohászká-
val is, midőn dogma és élet között 
hidat akart verni. Mécs László átlépi 
a vallás területét, átveszi a radikálisok 
szókincsét, még pedig szándékosan, 
mintha azt mondaná, hogy ezekkel a 
kompromittált fegyverekkel istenesen 
is lehet harcolni a megbántott emberi-
ségért. S így történik, hogy ez a nyug-
talan vérű, nagylobogású fiatal pap 
a tételes szocializmust, a nemzetközi-
ség ürügye alatt magánérdekekért 
viaskodó világnézetet «a saját vérte-
zetében» veri meg. 

Mécs László «lelki kettőssége» a 
művészi, etikai mondanivaló sokrétű-
ségét jelenti, önmagukkal nem vias-
kodó, látszólagos ellenmondásba nem 
jutó költők miatt nem igen van vita. 

Eckhardtné Huszár Irén nagy szere-
tettel építi fel kis tanulmányában Mécs 
László pozitív képét, helyesen veti a 
súlyt a költő leglényegesebb sajátsá-
gaira s jól érzi ki belőle a «vadócba 
rózsát oltás» komoly vizsgálódóknak 
félreérthetetlenül megnyilatkozó vá-
gyát, művészi és etikai elhivatottsá-
gát. Finom ízléssel, hozzáértéssel s 
nagy szerénységgel megformált írás ez, 
tanulság és útmutatás magának a köl-
tőnek s lelkes közönségének. —t.— 

Héjjas Jenő dr. : A nyugatmagyar-
országi felkelés. Tulajdonképen csak 
ismertető füzet, amely rövid száz olda-
lon főként a kecskemétieknek az 1921. 
évi nyugatmagyarországi harcokban 
viselt szerepével foglalkozik és össze-
foglaló képet igyekszik adni erről a 
csodálatosan föllángolt szabadság-
harcról. 

Annak a fanatikus hősiességtől lel-
kesült maroknyi csoportnak, amely a 
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győztes államok és saját kormánya 
parancsait semmibe véve, bravúros 
guerilla-harcokban pár hét alatt ki-
verte az osztrák sereget az odaigért 
és már átadott magyar területekről 
és a trianoni végzetes határozatok ked-
vezőbb megváltoztatására kénytele-
nítette a nagyhatalmakat, minden 
jutalma csak áldozatos harcainak ered-
ményében volt. Segítségre, támoga-
tásra senki részéről se számíthatott, 
elismerést pedig még kevésbbé várha-
tott. Hogy akcióját elkezdhesse, fegy-
vert, municiót is az osztrákoktól kel-
lett előbb zsákmányolnia és Héjjas 
Iván százhúsz főnyi válogatott csa-
pata, csak a diadalmas ágfalvai ütkö-
zet után kezdett nőni, növekedni és 
szaporodott föl 3500—4000 emberre, 
amely szám, a cseh megszállt terület-
től a szerbekig húzódó kétszáz kilo-
méteres frontot tekintve, igazán jelen-
téktelennek volt mondható. És ez az 
elenyésző számú kis csoport, amely 
rossz élelmezési, lehetetlen egészség-
ügyi viszonyok közt, rongyosan állt 
az esős, zimankós őszben, minden talp-
alatnyi területet visszaszerzett és 
hónapokig győzelmesen tartott meg, 
amíg a velencei egyezmény következ-
tében, felsőbb parancsra kivonulni 
nem kényszerült. A visszahódított 
nyugatmagyarországi területből ez-
után csak Sopron és kívüle nyolc falu 
maradt meg . . . 

Azonban a legendás kuruc-munká-
ból csak izelítőt kapunk Héjjas Jenő 
dr. könyvében, amely elég szűksza-
vúan regisztrálja az eseményeket, 
holott maga is tudja, hogy a nyugat-
magyarországi harcokról pár színes 
riporton kívül alig jelent meg írás. 
Magyarázatát ennek abban adja, hogy 
az összes adatok a felkelőharcok ka-
tonai vezérének kezében vannak s 
annak nézete szerint közlésük még 
nem időszerű. 

Pedig ezek a mind történelmibb táv-
latba tűnő események (másfél évti-
zede, hogy a történelem is hétmérföl-

des csizmával jár), amelyek nemcsak 
a letiport magyarság hősi erőfeszí-
tésének voltak ragyogó példái, hanem 
annak is, hogy környező ellenségeink 
mennyire respektálják a mi harcos 
erőnket, már tanulság okából is mél-
tóak volnának a minél részletesebb 
ismertetésre. (—m.) 

Rolla Margit : Szép mindenektől 
messze lenni. (Versek. Athenaeum ki-
adás.) Szép messze lenni a valóságtól, 
szép az ábrándok világa, a csend s 
minden szép, amit el nem érünk vagy 
elvesztettünk. Ezt a melanchóliával 
teljes hangot üti meg a kötet legtöbb 
verse : a költő egy nagy veszteség 
súlya alatt magában a fájdalomban 
talál vigaszt s verseiben ezt a fájdal-
mat szépíti meg. 

Rolla Margit már évekkel ezelőtt 
feltűnt egy-két hangulatos és formás 
versével ; akkor ezeket remény és 
optimizmus ihlette. Ma : «A lelkem 
zeng — és zsoltározik — boldogságos 
szavakkal — miattad, aki fájsz, de 
nem vagy. — Mert énnékem már nem 
vagy. — De lettél Szépség, — áldott, 
glóriás : — mert ami fáj, az szép». 
Egy fájdalmas gyász emlékeiből élő 
költői lélek megnyilatkozásai e sza-
vak, őszinték s így érzésük erejével 
is hatnak. 

Mint kegyeletes kéz a virágos halot-
tat, úgy ékesíti fel Rolla Margit nem-
csak elvesztett, «áldottá és glóriássá» 
lett eszményét, hanem azokat a gon-
dolatokat is, melyekkel neki áldoz. 
Úgy érzi, hogy ünnepélyesebbé, álom-
szerűbbé és gyászához méltóbbá teszi 
a szavak zenéjét, ha a köznyelvtől el-
térő virágos szóösszetételekbe sűríti 
mondanivalóját. «Néha elnézem hosz-
szan a szemed. — Két fénykehely — 
Titoktó — Csodaország.» Egy fénykép-
emlék beszédes tekintete a szavak ily 
pompájára csábítja, amit a többi vers-
szakban hasonló összetételekkel tetéz. 
Kétségtelen, hogy bizonyos keresett-
ség benyomását teszik e sűrűn elő-
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