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KÖLTŐ A KÖlTŐRŐl

Egyszer azt hallottam valakitől, hogy mínél többet s minél
behatóbban foglalkozik megirandó tárgyával - nagy szemé
lyiség volt ez a "tárgy" - annál nehezebb megragadni lé
nyegét. Annál több a zavaró, ellentmondó, véletlen, vagy
esetleges vonás" annál bajosabb a kusza tömkelegből kíhá
mozní az állandó, időtlen, örök ábrázatot. Tehát: egy bizo
nyos ponton túl a "tárgyról" való ismeretünket nem növeli
már a vele való foglalkozás, hanem csökkenti. Ebben a pa
radox állításban van az igazságnak egy mélységes aranysze
me. Ha én most újból sorra venném Mécs László köteteit, s
el tudnám olvasni minden művét, versét, melyet valaha 01
vastam, hogy méltóbban tudjak írni róla, talán egészen el
veszteném azt az aranyfonalat, melyet az ő Múzsája kezembe
.adott egyszer-kétszer már, melynek végén ő áll valahol mű

vei labirintusának mélyén, s én e kifeszített fonál másik vé
gét fogva, elindultam, hogy megkeressem őt, a fonál men
tén, - felgömbölyítve azt, és megtalálva őt, az embert, a
költőt.

Szerétném most par sorba belevésni Mécs László lénye
gét, Szerétnék mindent elhagyni, ami nem tartozik legszű

kebben és legrövidebben hozzá. Szerétném az óriási körké
pet, a képek sorozatát, amelyet az ő költészete jelent, egyetlen
kicsi képbe sűríteni. Miniatürt adni valahogyan róla. Kikala
pální ötvösként egy parányi Mécs-reliefet, domborművet ké
szíteni róla, amelyen azonban mozogna az ő Iehérreveren
dAS alakja, fehér reverendéján átsütne piros, lüktető emberi
szíve, úgy, hogy időnként lángba borulna tőle, kigyúlna
emésztő földi lángokkal a fehér reverenda, - aztán kialud
na megint s felfénylene megint fehér ízzással, amint átsu
gárzik rajta az isteni Szív: Élek, már nem én, de a Krisztus
bennem. Ilyen mozgö, lángoló, ritmikusan változó dombormű

volna az igazi Mécs-portré. Mert íme, valóban ez az a Rit
mus, amely teljesen jellemzi őt. Az emberi és az isteni tűz
váltakozó ritmusa, amely kigyujtja alakját. A szerzetes poé
zisbe vetített örök: harca a világgal... Más ember, kivált
pap és szerzetes, ilyen temperamentummal, ilyen ellentétes
vonások között, ekkora lelki gazdagsággal, ilyen aránylag
szűk mederbe szorítva: talán csak a győzelmeit vinné a köl
tészetébe s azzal a világ színe elé. Mécs László ezt az egész
gigászi harcot költészetében. a világ nyilt színpadán játssza
végig. Mindent. Ez a döbbenetes őszintesége teszi oly rokon
szenvessé, de ebből fakadnak sokat és méltán emlegetett hi
bái is. Aki mindent el akar mondani magáról, abban köny-
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nyen fordul visszájára a költészet. Könnyen válik művéseí

szempontból fegyelmezetlenné, böbeszédűvé, túlzsúfolttá, szét
folyóvá. Nem egyszer mutattam rá már magam is Mécs
Lászlónak erre a "fonák"-jára, anagy tulajdonságok visszá
jára..De most, míkor domborművet, Mécs-plakettet szeretnék
kalapálni, nem időzöm náluk. Behúnyom a szemem. Hinni
akarok az említett paradox-állítás igazságában. Behúnyt szem
mel, az óriási Mécs-körképből most csak egy képet akarok
látni, s abba akarom beleérteni az egészet. A sok száz nagy
és kevésbbé nagy vers közül most csak egyet akarok látni.
Az Egyetlent. Azt, amelyet ő maga saját bevallása szerint
nem szokott szavalni. Nem tudom, míért, Pedig az a Mécs
relief. "Vitatkozás a hírharanggal." Mint a híres Petőfi-mot
tóban: "Szabadság, szerelern .. ;" benne van az egész Petőfi,

úgy lélekzik ennek a nagy versnek a ritmusában Mécs
László, - egészen. Ez az ő nagy ritmusa. A "Vitatkozása
hírharanggal" egy hatalmas, büszke, alázatos és fölényes
védőbeszéd. A szerzetes-költő nagy védőbeszéde, "utolsó szó"
a maga ügyében. Vádolják: szereted a világot. Minden vád
.pont más-más módon sebzi és kezdi ki a lelkét. Pártok, vi
lágnézetek, iskolák, akadémikusok és forradalmárok, kon
zervatívek és radíkálísok, hívők és hitetlenek, nacionalisták
és nemzetköziek jönnek és rádobják köveiket, mert szereti
azt - amit ők nem szerétnek. S ő minden vádra azt feleli:
igaz. De... S amint a bevallásból és a cáfolatból a világgal
való ezerelmének és harcának új meg új fordulói bontakoz
nak ki, mindég egy lépcsőfokkal magasabbra emelkedik, és
minden elért lépcsőfok egy-egy győzelem. Mi vagyunk a hall
gatóság, a költészet szellemei a tanúk, a tárgyalóterem a vég
telenség, lsten a bíró ebben az óriási perben. És egy lélek
nek olyan szintézise, olyan világ-ellentéteket összefogni tudó
Herkules-ereje mutatkozik meg ebben a perben, hogy meg
rendül tőle az egész mai világnézeti káosz. A mozgö, gesz
tikuláló, élő, égő Mécs-reliefnek hol égi, hol földi, hol ismét
mennyei lánggal lobogó reverendaja kápráztatót lobban az
utolsó sorban, a perdöntő mondatban:

"Az Isten e g y mosolya
Világokat ad nekem játékszerül."

A lépcső teteje, a színtézis csúcsa: lsten.
Ez az igazi Mécs László. Ez a dombormű. Ebben olvad

nak össze látszólagos és valóságos ellentétei és ellentmondá
,sai. Ebben semmisül meg és születik újra egész én-je. Ebben
benne van az új-katolikus, az új-romantikus, a neonacione

'lista és a szoeíális költő, EI mindezeken túlnövő nagy szinteti
kus poéta, -akinek a szívétöl hid vezet mindenki szívéhez,
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