
M É C S L Á S Z L Ó . * 
Ni vu, ni compris ! 

Paul Valéry. 

PAUL Claudel írja a költészet lényegéről szóló tanulmányában : 

«L'art n'est qu'une pâle contrefaçon de la sainteté», a művészet csak 
halvány utánzata a szentségi állapotnak. A művész, véges emberi vol-

tánál fogva, csak arra törekedhetik, hogy minél teljesebb és tökéletesebb mását 
adja a világnak, hogy lélektükre megszűrten, de tisztán ragyogtassa a ráhulló 
sugarakat : Istent, embert, eszmét, életet. Eszközeit készen kapja és ezek az 
eszközök : az ihlet, intuició, lelkiség, érzelem, arra szolgálnak, hogy segít-
ségükkel megközelítse a Megközelíthetetlent. Minden művészetnek és első-
sorban a költészetnek ez a célja : imádsággá finomulni, az imádság misztikus 
áhitatát és formáját véges emberi eszközökkel megközelíteni. Varázsló, bűvész 
a költő, elrejtett titkokat tár fel, emberi szem előtt láthatatlan csodákat 
tükröztet vissza pár röpke pillanatra. 

Ezek a gondolatok nem véletlen szeszélyből vetődnek fel Mécs Lászlóval 
kapcsolatban, nem előre megfogalmazott eszmék vagy igazságok, hanem ma-
guknak a verseknek az esszenciájuk : 

Egy perc a hullám, egy perc az élet, 
egy percig az Isten arcát tükrözni. 

Ez a két sor foglalja magában Mécs ars poetica-ját, egész költészetének 
metafizikai és tartalmi lényegét és erre a rövidke két sorra épül fel a Költészet 
égigérő tornya. 

Lélek. 
A kertekben szappanbuborékokat fújnak a gyerekek», színes, csillogó 

gömböket és az emberen, a költőn végigborzong a gondolat : 
Valaki a végtelenben buborékokat ereget : 
Merkur, Vénus, Föld, Mars, Napok s más csillagok 
csillognak és elpattannak egyszer . . . 

Banális megállapítás, hogy minden költő egyúttal filozófus is, de logikai 
kategóriák, hideg fogalmi korlátok helyett lélekkel, ritmussal, zenével dolgozik. 
Azzal a nagy titokkal szemben, melyet Világnak nevezünk, épolyan tágranyílt 
szemmel áll mindkettő ; a filozófus az animus segítségével megalkotja a maga 
rendszerét, a költő szétnéz tájak, évszakok, hegyek és tengerek felett és az 
anima átzúgatja rajta a világ ritmusát, mely a hegyekben, virágokban, embe-
rekben szunnyad. A filozófus azt mondja : Lény, a költő azt mondja : Isten ; 
a filozófus azt mondja : gondolkozó állat s a költő azt mondja : ember. 

A világ egy pillanat szemszögéből tekintve hatalmas kép, melynek min-
den vonala és árnyalata elválaszthatatlan kapcsolatban áll a többi vonallal és 

* Részlet egy nagyobb tanulmányból. 
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árnyalattal ; a világ végtelenül bonyolult összhang, melyben minden hang 
összefonódik és kiegészíti egymást. Örökösen lüktető valami : 

Jár-kél : ami él, — ami áll : a halál az. 
Pihenéstelenül ver a végtelen ürben 
a Mindenség soha sem nyugovó szíve : Isten. 

Minden örök mozgásban van egy pont körül, minden változik, elmúlik 
és minden megmagyarázhatatlan e pont nélkül : a világ értelmét Isten adja 
meg. A költők Isten-fogalma meglehetősen naiv vagy materiális : Ady cethal-
nak képzeli, melynek hátán minden elfér, Francis Jammes ősz nagyapának, 
akivel bármikor elbeszélgethetünk pipaszó mellett ; Mécs László Istene tran-
scendens lény, végtelen magasságban minden emberi dolog felett : «az Istennek 
árnyéka nincsen !» 

Istenen kívül az emberi lélek az, mely nem változik, mely önmagában 
is egészet alkot, mert különleges célra rendeltetett : hogy keresse és megtalálja 
Alkotóját. Minden léleknek ez az elsődleges célja, ez az értelme: 

Lépdelt csillagtól csillagig, tán ezer évig is ment : 
fénnyel beoltott két szeme kereste őt, az Istent. 

És amint a léleknek Isten az értelme, úgy az életnek is. Az egész élet Isten 
felé irányul : 

Fájdalmak íjján ellőtt nyíl vagyok 
s így repülök az Istenség felé. 

Nagy vonalakban vázolva ez Mécs László metafizikája : Isten a centrális 
pont, mely egyensúlyban tar t ja a körülötte forgó emberéleteket. De az ember-
sorsok külön-külön forognak : mindenki egy külön világ, távolabb egyik a 
másiktól, mint csillag a csillagtól : 

Itt járunk s egyik csillagból 
üzengetünk a másikba, oly messze, jaj, egymástól. 

Olyan különös dolog az, ha egy költő vallásos költészetéről írnak : mintha 
a vallásos elemet, a «vallásos verseket» a költő oeuvre-éből kiszakítva, külön 
lehetne vizsgálni. Ha a költő «vallásos», akkor minden sorában megtaláljuk a 
lelkiséget, akkor nincs külön vallásos, hazafias, egyéni verse, hanem a lélek 
átjárja minden költeményét és minden sora vallásos lesz. Mécs László költé-
szetében nincs «vallásos vers», az ő egész költészete a lélek területén mozog, 
tehát par excellence vallásos. 

Milyen az ember viszonya az Istenhez? A világ egy lejtőhöz hasonló, 
melynek oldalából növünk ki. Minden lefelé húzza az embert : a gravitáció 
törvénye, öröm, nő, nyugodtság, kényelem. A lejtő tetején áll az Isten. A leg-
több ember elengedi magát s mert «az Úr nem fogja meg kezed», legurul a lejtőn 
és él lent a többi emberrel : jóban-rosszban, erényben-bűnben, örömben és 
szenvedésben. De van ember, aki a nehezebb utat választja, fel az Istenhez : 

Mint Sisyphus a sziklatömbjét : 
a szívem hegyre görgetem, 
felgörgetem Isten hegyére, 
keresztül kígyón, szörnyeken. 

Véres út vezet felfelé, nincs árnyék, melyben megpihenhetne, nincs for-
rás, mely szomját enyhítené és «ezerszer átnyilaz a fény». Sőt : elég egy gondolat 
és mindent előlről kell kezdeni. Az egyetlen biztató : 

Napkelet 3 
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Habár viharral leseper magáról a hegy-óriás : 
egyszer csak én is fent leszek, ha fel tudott hatolni más ! 

Ez az átélt katholicizmus a Mécs László vallásos költészete : a szentségi 
állapot után törekvő földi ember örök dallama, aki tudja, hogy «az Isten egy 
mosolya világokat ad játékszerül». 

Ember. 
Milyen hosszú volt az út, mely a költőt idáig elhozta ! Mécs sohasem állt 

olyan távol az Istentől, mint egy Verlaine ; inkább a papköltő Louis le Car-
donneléhez hasonló spirituális fejlődése : mindketten kínlódva keresték az 
Istent, míg örökre megragadtak lépvesszőin. 

Kezdetben a magányosság, az egyedülvalóság tudata fáj : hiába adna 
mindent másoknak, nincs, aki a hegedűszót meghallaná, hiába melegít kályha-
ként mindenkinek, «szívében a galambok sorra fagynak». Egyedül kószál a 
holdfényes éjtszakában és megirígyli a suhancok gondtalan, boldog fütyüré-
szését : 

Hej, micsoda biztos lábuk lendülése, 
míg a tavaszi éjt telefütyörészik ! 

A magányosság elől az emberek közé menekszik : «Ember leszek az embe-
rekkel !», de hiába : «Ember ember szavát nem érti egészen». És még egy nagy 
fájdalom gyötri : «Jégre dobban lábam lépte s mindörökre nyoma vész». Sze-
relem : örök témája minden költőnek, milyen különös szemmel lát téged Mécs 
László! Az Élet haj t ja a rabszolgaság jármába fogott embereket : 

Hajrá ! ösztön ostorral űz 
vermes, tavaszló tájra, 
hol cselesen virágot szórt 
s mézet a veremszájra, 
vakon rohanunk, csordamód . . . 

Mécs szerelem-fogalma inkább manicheista, mint dogmatikus koncepció. 
A szerelem iszonyú erő, melybe minduntalan beleütközünk, mely elől lehetet-
len kitérni. Ha vasúton utazik, ott van a kamasz diák az Angyalka képével és 
hajfürtjeivel és a költő hiába mondja, hogy banalitás az egész, a lelke mélyéig 
megzavarodik : 

Fürt, kép : banalitások, 
kacagni kell ! 
— s szívemben hantot ások . . . 

A berlini éjtszakában egy szobaleány viháncol előtte egy jasszal s hiába 
minden kicsinylő mosolygás és fintor, ott érezzük a szomorúságot a csillogó, 
pajkos verssorok mögött : 

Az éjszakában baktatunk tovább 
s azon tünődünk, ki az ostobább : 
mi ketten-e, 
kik rongyolt kedvünk kacagással foldjuk, 
vagy ők s az ő kis, rózsaszínű holdjuk . . . 

A szerelmi probléma sarkalatos pont Mécs költészetében, akár önmagára 
vonatkoztatva, akár függetlenül a saját személyétől, per se. A szerelem hajtó-
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erő, mely «kezdetben volt az öntudatlan föld felett», emberi tervek, érdekek 
ösztönzője, a lét feltétele emberben, állatban, virágban : 

És nézném, hogy a Szerelem, a Káma-isten mit mivel : 
hogy száll a pille párosan, szerelmes nő a férfivel, 
patak patakkal párosul, virág virággal vétkezik, 
a csók a létben leng tovább és csóktól csókig érkezik. 

Mécs Sturm und Drang korszakában a szerelem állandó, szinte önkínzó 
probléma : gyötri a gondolat, hogy tűzhelytelenül kell ezt az életet eltöltenie; 
azután jön egy korszak, melyben a primitivség után vágyakozik : távol élni 
mindenkitől, távol a Nőtől s nem tudni semmiről, — és végül a végső korszak : 
«Maradok örök vőlegénynek !» Mert a mámor és a kábulat elmulik, «a meg-
valósult vágy halálos», emlékül csak keserű íz marad meg. Aki a szentségi 
állapot felé törekszik, nem hajolhat le a virágok illata után, mert «szíve helyén 
szivacs marad», akit az Isten nagy célokra rendelt, azt üvegbúrával védi min-
den földi inda ellen : 

Ölelni akarta ezer édes inda, 
de üvegbúra védte, üveglegenda. 

A költő mindent százszoros erővel érez : «Sebezhet még a csillagfény is», 
írja s ez jellemzi lelkületét. Titkos hatalmak gyötrik s ilyenkor : 

Hiába bölcsek tudománya, hit : 
ha földrengést csinál az idegjáték, 
ledönti a logika lábait. 

Egész költészetén állandó, szinte beteges halálfélelem vonul végig : zord 
fantáziája előtt «minden tárgy gyötrő szimbólum» és az utak mindig temetőbe 
torkolnak. Egész versciklus született a halálfélelem jegyében, a «Fekete mitho-
lógia» ; és ez az érzés állandóan kísérti továbbra is : 

Valaki állt a hátam mögött, 
sötét, rejtelmes és gonosz. Expresszemen ő volt a vészfék. 
Méreggel ő keverte be az öntudatlan percek mézét. 
Hófehér lélek-falamon ő festett mindig ördögöt. 

Sötét, néha vigasztalan pesszimizmus árad verseiből. A Rabszolgák énekel-
nek tagadása mindennek : léleknek, emberi akaratnak, tudásnak, munkának. 
Az Élet rabszolgatartóként igáz le bennünket, húzzuk a szekerét s mert ezt 
tudjuk, lélekről beszélünk, lejtőkre kényszerít s gőggel hisszük, hogy jószán-
tunkból rohanunk, virággal beszórt, mézes verem fölé vezet és 

Parancsolónknak új öröm : 
újabb rabok figyelnek 
az ostorpattogás felé 
s mi sírva súgjuk : Gyermek. 

A Vanitatum vanitas szelíd lírai dal Mécs Bűvész című verse mellett. Csak 
Swift tudott ilyen gúnyos pesszimizmussal láttatni dolgokat : minden csak 
káprázat, szemfényvesztés, egy Bűvész játszik velünk, tavaszt és őszt varázsol 
a kalap alól, a Földet labdaként tar t ja az űrben, madzag nélkül, s így kering 
a Nap is, a «nagy tűz-labda» 

3* 
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És a többi milliárdnyi kisebb-nagyobb fény-labdácska ! 
— Próbálják meg odahaza, hölgyeim és uraim, 
illuzió, szemfényvesztés minden, minden a világon, 
játszunk néhány ezer évig illuziók húrjain ! 

Halálfélelemmel és pesszimizmussal szemben az ember-Mécs László a 
primitivségben keres nyugalmat : elvándorolni a sárosi hegyekbe, minden kul-
túrán túl, az egyszerűségben élni. Mécsnél állandó motivum a kultúrától való 
idegenkedés és a vágy valamilyen pogány nyugalom után. Az öntudat kínzó 
érzés, híres emberségét odaadná a gyümölcsben élő féreg tekintetéért és minden 
kívánsága : 

pogány istenként fújni az egyszerű tilinkót 
s míg gyöngyöznek a bimbók vadalmafák szívén : 
bámulni háton fekve, mi száll az ég ívén . . . 

Milyen ritka életében a nyugodt, gondtalan perc, mikor nem bántja sem 
az élet, sem a halál, amikor nyugodtan bolyonghat az őszi holdfényes éjtszaká-
ban és a szomorúfűzzel együtt sirathatja az eltünt tavaszt : 

búsuljunk ketten, sóhajtsunk ketten : 
a Tavasz elment, 
halk lombzenét sír utána lelkem. 

De a «lopott pillanatok parkjában» sem szabad a prófétának pihennie, 
hívják az ormok, folytatni kell az elrendelt utat. Az évek nőttével múlnak a 
lázadozások, csendes, melankolikus hangon dalol harminc évvel a háta mögött : 

Még furulyálok, mint legény-koromban, 
harminc év nyúzott nyája jár nyomomban . . . 
Az aranygyapjút lenyúzta az Élet 
s a bőrökön ki tudja, kik henyélnek . . . 

Fél mindenkitől, aki Szodomából jön hozzá, aki lázíthatná : már a tiszta-
ság varázsa védi, 

jósággal almozott az ól, 
az angyalok zenéje szól. 

A költő látja az emberek nyomorúságát és elfelejti a saját fájdalmát, mert : 
«Szenvedsz te is, de mások százszor annyit». A befelé néző tekintet lassan a kül-
világra irányul és mindjobban előtérbe lép a szociális költő. 

A szociális problémák iránt való érdeklődése már első verseiben jelent-
kezik. A «Hajnali harangszó»-t is «a földi szenvedésektől millió sebből vérző 
emberi Szívnek» ajánlja és a kötet tele van komor színezetű szociális versekkel. 
Soha senki olyan rettenetes képet nem festett a nyomorról, mint Mécs a Nyomor 
balladájá-ban : vak öregasszony áll a mocsárban, várja, hogy sebes lábára mász-
szanak a piócák : ezeket fogdossa össze s ebből élnek férjével, akit vénségére 
elbocsátott a gróf. És arra vágtat autón a bankár egy kifestett nővel, hintaján 
arra megy a püspök, de senki sem veszi észre a nyomorultakat. S ráadásul még 
az ég is ellenük tör : vihar jön. 

Ez a nyomor-motivum állandóan felbukkan Mécs verseiben, akár ilyen 
konkrét képekben, akár általánosítva (Szegény emberek). És a nyomor mellett 
a másik probléma : királyfi helyett csak rémet, ellenséget lát egyik ember a 
másikban, minden embert királyfinak lát az anyja s mégis 
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mért nem tudja látni 
egymást a sok ember, a sok sok királyfi, 
úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni. 

Évezredes kultúra végén állunk, mindenütt mutatkoznak a bomlás, a 
dekadencia jelei, új barbárokra, vadakra van szükség, mert különben elpusz-
tulunk. Mécs, a korban élő modern ember, kettős orvosságot ajánl : a közép-
kort követendő például : 

Megértitek az annyit rágalmazott Középkort, 
amely szemét kiszúrta, hogy vaksötét legyen : 
s csodákat, Istent látott, leszállt reá az égbolt, 
pedig miként mi : vérben gázolt völgyön, hegyen . . ., 

és a krisztusi életideált minden ember számára, a szeretetet, mely megváltja 
a világot. Igy tovább élni nem lehet, minden út véres, a szív helyén szivacs van : 
«Menjünk Assziszibe !» 

Érdekes megfigyelni, hogy a francia thomista Jacques Maritain és Mécs 
László mennyire egy programmot hirdetnek : Maritain is a középkor szellemét 
szeretné visszahozni, amikor az emberek egyszerűek és életrevalóak voltak, 
mert Istennel éltek együtt s amellett Maritain épúgy bent él a mában, épolyan 
modern (vagy ha tetszik : antimodern), mint Mécs. Ami a franciáknál Claudel 
és Maritain, az nálunk Prohászka és Mécs. 

A költő világakolról álmodozik, ahol minden ember testvér, ahol békében 
megfér egymás mellett minden nemzet — míg egyszer rádöbben, hogy «A Min-
den Ember Tornya lakhatatlan», a testvériség utópia, de a «Magyarság most 
vérző valóság» : 

Igaz, 
álmodozom a Minden Émber Tornyáról, véres maltert hordok rá, 
de dinamitot tudnék alátenni, hogy anyagom legyen, 
hogy tetőt építsek a viharban didergő Magyarság fölé . . . 

Első kötetéből csaknem teljesen hiányzott a magyar hang : a költő test-
vériségről, egy-akolról dalolt s nem vette észre a magyar fájdalmat, vagy talán 
a magyar versek megszülettek, de némaságra voltak ítélve. A Rabszolgák 
énekelnek-ben a sorok, a látszólag elsődleges értelem mögött bujkál a magyar 
ember fájdalma : a költő idegen uralom alatt él, csak szordinóval hegedülhet : 

Siralomházba mentem, hogy sok-sok rab magyarnak 
halk szerenádot húzzak a börtönrács alatt . . . 

Egészen újszerű vallási szimbolizmussal ír magyar verset. Tertulliánus 
vigasztalja a katakomba sötétségébe zárt, üldözött keresztényt : 

Testvér, tudom, nagy templom dült itt romba : 
az Istened keresztre feszítették. 
Lopd el magadnak szent felnégyelt testét : 
lelked legmélyén ott a katakomba, 
ott rejtsd el, bár a templomod dőlt romba. 
Ha Cézárt látod diadalszekéren, 
teli torokkal ordítsd a vivátot, 
a te vivátod úgyis mindig átok ! 

S ilyen értelemmel kiáltja Mécs László is a hatalmon ülőknek : «Üdv 
néktek, győzők !» Nincs az az «irredenta vers», mely ennél a költeménynél iga-
zabbul magyar lenne. 
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A nagy szétszóródás után új reménnyel kell nekiindulni a jövőnek : min-
den, ami történt, Isten rendeléséből volt : «Kellett, kellett kínok éje, igazabbul 
látunk mindent». De néha nagy reménytelenség fogja el. Havas téli éjtszakában 
a határban jár, valahol gramofon szól, a lemez nagyon megkopott : «Hej, Balog 
Ádám, Nagy Bercsényi Miklós !» De új lemez jön, mely a győzők dalát riká-
csolja s a költő összeszorult szívvel, behavazottan hallgatja a Tátrák alatt a 
misztikus gramofont : 

A hótömegek egyre hullanak. 
Ó, van-e oly pokoli lángú Nap, 
mely megbirkózna ennyi hótömeggel. 

Szomorú Téli ballada ez ! De a reménytelenség csak múló, véletlenül még 
tavasz jöhet : 

Véletlenül, vagyis az Úr 
utána nem nyomozható 
végzéséből tavasz jöhet : 
a tél-halál kivárható ! 

S mint egykoron Tinódi Lantos Sebestyén, a költő városról-városra, 
kunyhóból-palotába járva rendíthetetlenül hirdeti a magyar feltámadást : 
«lehetünk szétvágva harminckét országba», de ha egy hittel hordjuk a mézet 
a közös Méhesbe, magától visszajön minden : 

Csak a Méhes álljon fényességes hitben ! 
— Szegény magyarokat segítse az Isten. 

Just Béla. 

AZ ERDŐ SZÉLÉN. 

Az erdő szélén állt a lány, 
az erdő szélén várt reám. 
Fölötte kék, tavaszi ég, 
a szeme is tavaszi kék, 
az erdő is oly igazi, 
világos erdő, tavaszi. 

Eltűnt a hó a fák alól, 
de még virág nem volt sehol. — 
Hiába fűztünk karba kart, 
hiába jártuk az avart, 
néztük az erdő talaját: 
nem leltünk egy szál ibolyát. 

Egy bimbót leltünk volna bár, 
azt hittük volna: itt a nyár 
és ölelkeztünk volna tán, 
egy hosszú, hosszú tél után, 
szerelmesen, mint fönn a fák, 
az égen két virágos ág. 

Csukva maradt a csók-lakat, — 
egy feslő bimbó sem akadt. 
Nem nyílt ki vágyó két karunk, — 
azt hittük: többet akarunk, 
azt hittük: többet is lehet, 
mint egyesítni két szívet. . . 

. . . Az erdő szélén állt a lány, 
Az erdő szélén várt reám. 
Fölötte kék tavaszi ég, 
szeme is oly tavaszi kék, 
szerelme is oly tavaszi, — 
csóktalan, első, igazi ! . . . Erdélyi József. 
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