
Csanád Béla

MENTES MIHÁLY KÖLTÉSZETE

Tavaly halt meg, 19B{). május ll-én; két héttel hatvankilenéedík szü
Ietésnapja előtt. Nem tartozott az.ünnepelt nagyságok . közé, színte észre
vétlenül élt és halt meg győri otthonában. Papköltő volt. Elsőserbárrpap

volt, papi kötelességét becsületesen végeztermínden más feladatnál többre
tartotta. Költői .munkásságát is gyakran ide sorolta: papi, igéhirdetői te
vékénységkéntemlegette, Mi azonban, olvasói és tisztelői, önálló értéket is
látunk irodalmi működésében, és mindenképpen .kötelességünknek érez-
zük, hogy számontartsuk költészetét és megemlékezzünk róla. .

Közel félévszázados irodalmi működése idején körülbelül 'félezer ver
set írt. öt verseskötete jelent meg: a Magyar bánat (Budapest, 1920.),
Fertő (Győr, 1922.), MuzSikál az erdő (Győr, 1927.), Alélek orgonál (Győr,

1933.) és A remete éneke (Győr, 1938.) Legalább két kötetre való verse
maradt kéziratban és szép zsoltárfordításai. amelyek Sík Sándor nagy
szorü fordításai után következnek mai irodalmunkban. A felsoroltakon
kívül más műveket is írt, megjelentek Jeremiás siralmai; című verses for
dításai és több, műkedvelői színpadra szánt színdarabja, A nagyközönség
országszerte kedvelt énekeit ismeri leginkább, ő írta ugyanis a Kezdődik

az ének, Isten hazánkért, Könnyes a két szemed, ó, Szűzanyánk és más
énekek szövegét,

1891-ben születetta Dunántúlon, Süttő községben. Szülei földműve-

sek voltak, s tizenkét gyermeket neveltek.

Apám paraszt volt, bölcs, öreg magyar.
Földjét túrta majd egy sZlÍzadon át.
Anyám fejére tizenkét gyermeke
Font drágagyöngynél drágább koronát.

(Én nem vagyok magyar? A remete éneke, Győr, 1938.)

A győri bencéseknél végezte a gimnáziumot, os ez idő alatt érlelődött lel
kében papi hivatása. Érettségi után a hittudományi tanulmányok végzé
sére a budapesti tudományegyetemre küldte püspöke. Otthona a Központi
Szeminárium lett. Tanulmányai végeztével, megszerezve a teológiai dok
tori fokozatot, visszatért egyházmegyéjébe. 1914-ben történt pappászente
lése után haláláig Győrött lelkipásztorkodott és közel harminc éven ke
resztül szemináriurni nevelőként, tanárként és előljáróként működött.

Ez papi pályájának rövid története. Tegyük hozzá: külső története..
A lényegesebbet: a lelkiséget, az izzást, a hivatásszeretetet nem lehet
ilyen röviden elmondani.

Középiskolás korában kezdett "komolyan" verseket írni. A nyolcadik
gimnáziumba járt, amikor először jelent meg' verse nyomtatásban, a
Zászlónkban, 191O-ben. Az akkor már országszerte ismert papköltő. Har
sányi Lajos példája és a győri gimnázium irodalomszeretete bizonnyára
hatottak reá. (A győri "irodalmi légkörre" jellemző, hogy századunk első

felében volt időszak, amikor egyszerre három kiemelkedő győregyházme

gyei papköltőnek tapsolt a versszerető közönség: Harsányi Lajosn.ak, Men
tes Mihálynak és Tűz Tamásnak.) A Központi Szeminárium alig félévszá
zaddal előbbi jelentős irodalmi életének emléke és irodalomtiszteletének
hagyománya valószínűleg még fokozta Mentes Mihály irodalmi törekvé
seit. Ekkor már az Életben jelentek meg versei, de tehetsége a nagymultú
Magyar Egyházirodalmi Iskolában is izmosodott. (Irodalorntörtérretírásunk
mulasztása, hogy nincs alapos tanulmányunk erről az Iskoláról.vamelyet
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Széehenyt István, Toldy Ferenc, egyházi és világi nagyok tiszteltek; di-,
csértek és támogattak. A szeminárium irodalmi levegőjéből,illetv:ea Ma~

gyar Egyházirodalmi Iskolából a magyar irodalom jeles müvelőrkerüítek

ki: Dayka Gábor, Guzmics Izidor, Czuczor Gergely és Csiky Gergely, hogy
a későbbieket ne említsük. Ebben az irodalmi életben számottevő szerepet
játszott Kazinczy Ferencnek, Berzsenyi Dánielnek, Kisfaludy Károlynak
es másoknak kispapokhoz fűződő barátsága.)

Mentes Mihály első verseinek megjelenése idején már országszerte is
merték Sík Sándor nevét ~ és az ún. katolíkus irodalmat, amelynek az
Élet című folyóirat volt a legfontosabb organuma. Ez az irodalom állan
dóan a kor színvonalán igyekezett hatni s a dekadens szernlélettel szem
befordulva a pozitiv katolikus eszme- és gondolatvilágot hirdette. Mentes
Mihály ehhez az irodalomhoz csatlakozott költészetével, s bár versművé

szetének általános színvonala nem érte el egyik vezető Iirikusunk művé

szetét sem, néhány versében figyelemreméltó és bizonnyára maradandó
művet alkotott. Életművének témaköre sem olyan széles, mint Harsányi,
Sík vagy akár az utánuk feltűnő Mécs László költészetének a világa. Ö
megmaradt haláláig becsületes, magamagát túlzottan leértékelő "közép
munkásnak" irodalmunkban.

Nem tudjuk, kezdeti jelentősebb verseinek megjelenésekor - az első

világháború idején - mil;yen irodalmi tervek foglalkoztatták. A jelek
szerint ebben az időszakban keveset írt, os talán nem is gondolt rá ko
molyan, hogy igazi költő legyen. Irt valami belső kényszerből és azzal a
tudattal, hogy tehetségét kamatoztatnia kell, e. ezzel is szolgálnía kell Is
tent és az embereket hivatása keretében. Megitélésünk szerint eléggé ké
sőn fedezte fel saját hangját. Első két kötete tele van az akkor divatos
hazafias költészet szólamaival, s a költő egyéníségét osak alig-alig ismer
hetjük meg belőlük. Sajátos térnakőrét és hangját a Muzsikál az erdőcí

mű kötetben találta meg. Ennek a kötetnek a versei formai szempontból
is jobbak, mint az előzőek. Ritmusuk, zenéjük, belső felépitésük újsze
rűbb és hangvételük egyénibb. A kötet első részében - amint a cím is
sejteti - a természet a költő nagy élménye. A Fertő, amelynek a partján
szűletett, az erdő, mező, a felhők, a vadvirágok, a vándormadarak világá
ról énekel. Ezek a természettől ihletett képek azonban többnyire nem
pusztán tájleírások, hanem alanyi érzésekkel átizzított látomások, nem
egyszer egy kis nosztalgikus érzékenységgel színezve, Példaként idézzük
a Felhők című versének két versszakát:

Valahol délen az óceánból
Emelte őket az égre a Nap.
S most mint megannyi hontalan vándor,
Szótalan úsznak, szállanak.

Szomorú felhők, alkonyat táján
Fényben fürödtök ti is megint.
Ily szép lesz minden, ha könnyes pályám
Végén a lelkem visszatekint.

A kötet második része visszahajlás első két kötetének nem mindig szeren
esés hangjához. a harmadik rész egyéni és családi érzéseit tolmácsolja, vé
gül a negyedik ciklusban énekli a költő - most is erősen szubjektiv át
érzéssel - vallási élményeit: Krísztus-szeretetét, Szűz Mária-hódola
tát, Szent Ferenc-tiszteletét, a szent idők áhítatát és zarándoklásainak
élményét, A társadalmi, szociálís mondanivalóig ebben a kötetben még
nem jut el. Csak a kötet utolsó versében találunk utalást arra, hogya
költő együtt él az emberekkel, de ereje nincs a határozott fellépéshez,
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maga is érzékeny, túlságosan érzékeny, szenvedő lélek. Az első világhá
ború után zajló viszontagságok közepette élő jószándékú, de erőtlen em
berek közül talán sokan beszéltek így:

Szívem fényes ezüst-tükör:
Ha rálehelsz, nem tündököl.

Erős fény marja a szemem,
A kemény hang is fáj nekem.

Fáj a sötét, vak éjszaka,
Fáj a más búja, bánata.

Fáj látnom hulló könnyeket,
Miket le nem törölhetek.

És jaj, mennyire fájna még,
Ha valakit megbántanék.

Hogy ne legyen bú, szenvedés,
Öröm legyen sok, könny keoos:

Kiönteném a lelkemet 
De jaj, hiába, nem lehet ...

Aldás, békesség, emberek!
Aldás, békesség, emberek!

(Békesség. Muzsikál az erdő, 1927.)

1933-ban jelent meg A lélek orgonál cimű kötete. Ez a könyv jelen
tős lépés a művészi kifejezés útján. Ebben már szigorúbb, fegyelmezettebb,
ugyanakkor átéltebbnek tetsző sorokban árad a szív éneke. Témaköre is
bővül, a természet világa már nem önálló témakör, csak kiinduló kép,
szimbólum vagy analógia. E kötetben a lélek és a sors sok kérdése, szép
sége és bánata orgonál. A korábbi témák (családi kör, lelki élet, liturgia,
vallás) új színnel gazdagodnak. a papi hivatás dicséretével, és ebben a kö
tetben végre megjelenik a szociális probléma, a nyomorgók világa is.
Igaz, még most is bizonyos passzív rezignáltsággal vegyesen. de már ki
fejezetten és egyik-másik sorában nagyon bátran. Magyarország ekkor a
két világháború közötti korszakának legsúlyosabb éveit élte, gazdasági
válságban kínlódott. A szociális Igazságosság követelményeinek megvaló
.sításában a vezető társadalmi osztályok csúfosan levizsgáztak, A jóratö
rekvő embereknek naponként látniok kellett a nyomorúságot, s osak az
érzéketlen szív mehetett el mellette szótlanul, Erről ír a költő is:

Jó volna józannak lenni és okosnak ...
De járni kell az utcát és látni arongyokat,
Járni kell a házakat és hallani a gondokat
És fogyhatatlan sorát a néma panaszoknak:

Hogy nincs kölcsön és nincsen hitel,
Hogy megállítják gépeiket a gyárak,
Hogy nincs munkája az ipa1'osnak,
S nem fizetik a munkát, amit olykor csinálnak.

Hogy' holnap kilakoltat a háziúr,
Hogya két doktor fiammal mibe kezdjek,
Hogy két szép lányomat keríti a Pénz ...

(Jó volna józannak lenni. A lélek orgonál, 1933.)

A költő az igazság és a lelkiismeret embere. Felébred lelkében az aggódás:
felelős-e ő is mindezért, és mit tehet az emberekért. Sajnos, a költő kevés
lehetőséget látott a helyzet jobbítására: a pap és a keresztény humanista
.sokkal többet tett, ezeket a tetteket azonban költészetében nem kísérhet-
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jük nyomon. Verseiben is felismerte ugyan a keresztény szociális munka
kötelezettségét, de irodalmi téreken harcolni nem volt ereje. Ezt becsü
letesen megvallotta. így lett a költő kora jóhiszemű, lelkiismeretfurdalá
soktól gyötört, de a szociÁlis munkára ezervezetlen embereinek jellemző
"példája" és társadalmi "tehetetlenségének" dokumentuma. Erről vall
életművének egyik legjelentősebbverse, a Szabad-e? Lehet-e? című köl
temény. Legszívesebben az egészet idéznők, de talán a következő sorok
is kellőképpen bizonyítanak:

Szabad-.e ? Lehet-e ?
Szabad-e járnom folttalan ruhában?
Szabad-e ül1lÖm jó meleg szobában '?
Szabad-e ennem ízes ételeket?
Híazen az utcán rongyos gyermekek
És sötét gondú apák járnak.

Én nem sokat jártam penészes odukban,
Míket emberlakásnak csúfolnak.
AHg tudtam
Odamenni. Féltem.
Talán a fojtó, füll~dt levegőtől

Irtózott levegőre, napra szomjas tüdőm.

Talán féltettem gyűretlen ruhám,
Hogy a piszok beléje tapad.
Talán a kínos keserű szavakat
Nem voltam bátor hallani,
Hogy szegénységem túlontúl gazdag,
Hogy könnyű annak
Messze mennyországot prédikálni,
A/einek van ideje, van kenyere,
Van jártányi ereje várni.
Vagy talán nem is ezektől féltem,
Hanem magamtól,
Aki gyámoltalan vagyok, mint a kisgyerek.
Csak kezet tördelek
És siratom a szegény testvéreket,
Kíken segítenem nem lehet,
Mert nincsen annyi kincsem.

És tudom, hogy cserélnem kellene
És odaadnom magamat értük,
Mint Krisztus a jászolban, a pusztában és a Golgotán.
De tudom, hogy erőm sincsen.

(Szabad-e? Lehet-e? A lélek orgonál, 1933.)

A költő bizonyára nem is sejtette akkor, hogy az ő egyéni vívódását, őszin

te vallomását általánosítható bizonyítékká növeszti az idő, és a történelem
ítélkezik majd egy korszak erőtlensége, tehetetlensége fölött.

Ez a küzdelemre magát erőtlennek érző gyengeség költészetében nem
átfutó érzés volt csupán. Következő kötete is tanúskodik erről. A remete
éneke (Győr, 1938.), amint a címe és címlapon látható rajz szímbóluma
(kövek közt virágzó kaktusz) is sejteti, bizonyos bezárkózásról és mene
külésről beszél. Ebben a kötetben a világtól elszakadt remete énekel, 
.szépen, kissé "arisztokratikus" egyszerűséggel, de formailag megmaradva
az előző kötet eredményeinél. A lélek titkairól, általában "kis ügyeiről"

énekel, legtöbbször a lelki élet választottjait inspiráló együttérzéssel vagy
a példaadás, tanácsadás szándékával.

ltélkezni persze könnyű, különösen így utólag és sommásan. Igazság
talanok lennénk, ha életének csak egyik részét vizsgálnők. Igaz, hogy
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Mentes Mihály költésr-etével nem vállalta a harcot, de életével és papi
munkájával igen. Az emberekért élt, sok!1t dolgozott értük és eljutott
odáig, ameddig kevesen jutnak el: az áldozatig. Engesztelt az emberekért,
áminta Könyörgés engeszteléssel című verse tanúskodik erről:

Segíteni' hol volna kéz,
Hiszen Te vagy az Atyjuk?
Engesztelés az életem,
Hogy megkönyörülj rajtuk.
Fogadd el, igazságos Úr.

(A remete éneke c. kötetben, 1938.)

Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, ha Mentes Mihály költészetéről

beszélünk, hogy ő - mint mondottuk már - elsősorban pap akart lenni,
s a versírással is ennek keretében akarta szolgálni Istent és az embereket.
A pap első feladata, hogy Isten tiszteletét és a lelkek üdvösséget előmoz

dítsa, a lelki életben legyen szakember. így érthető, hogy Mentes Mihály
költészete elsősorban vallásos költészet, és ennek legfőbb témája a lelki
élet. Jórészt ebből a magatartásból fakad művészetének egyenetlensége s
talán formai egyhangúsága is. Nem tartotta túlságosan fontosnak a "mű

vészi fejlődést". Semmiképpen sem volt "poéta doctus", s vallomása sze
rint nem nagyon bántotta a műgond. így írt:

születik néha egy-egy új dalom,
De nem kutatom, hogyan születik,
Nem gondom, hogy mi az irodalom.

(Miért hallgatok. A remete éneke, 1938.)

Még nyiltabban, "hivatalosan" is kijelentette ezt, amikor a Szent István
Akadémiába beválasztották és megtartotta székfoglalóját: "Bár félek, hogy
köteles alázatosságom nem hoz tisztességet az Akadémiára. mert az derül
het ki, hogy S.aul került a próféták közé, meg kell mégis ismételnem és
ki kell fejtenem, hogy nem készültem írónak. Egész életem készülete volt,
hogy pap legyek. Erre készülök most is. A papnak egész valójával kell
hivatását szolgálnia, minden képességével papnak kell lennie. Az írás
készség is képesség, azt is be kell állitanunk papi hivatásunkba. Nemcsak
azért, mert a papnak egyik legjelentősebbküldetése az igehirdetés, hanem
azért is, mert az írás magunk föltárása, ehhez magunkba mélyedésre van
szükségűnk, S kinek volna szükségesebb és hasznosabb az elmélyedés,
mint a papnak, akinek magán kell keresztül szűrnie az Igét, s akinek az
isteni szeretet mélységeibe kell elmerülnie."

így látta ő költői feladatát. Nem sok értelme van, hogy vitába száll
junk vallomásának egy-két mondatával vagy, hogy hozzátegyünk valamit
fejtegetéseihez. Mi ugyan úgy érezzük, nagyon [ólösszhangba hozható a
pap és a költő hivatása úgy is, hogy a sajátosan papi tevékenység szabá
l~it nem keverjük össze a költészet külön törvényeivel, s továbbá azt is
va'njuk, hogy még a fönti szemlelet sem engedheti meg a művészí fejlődés
és általában a műgond elhanyagolasát. De ne vitatkozzunk, inkább pró
báljuk megérteni Mentes Mihály költészetét és becsüljük meg nemes papi
szándékát. Felfogásából következett, hogy nem törtetett irodalmi sike
rekért sem. Nem is volt sok elismerésben része. Rapköltőnek lenni egyéb
ként sem mindig hálás feladat. Ű "világi kollégáival" szemben nem egy
szer hátrányban van, mert gyakran egy csomó előítélettel teli kritikán
kell átküzdenie magát.rhogy elfogadják, mint költőt. S ha valakinek nincs
kedve ehhez' a küzdelemhez, nem egyhamar veszik észre 'saját ismerős,

baráti körén kívül. Pedig nagyon sokat 'köszönhet az irodalmi közízlés is
apapköltőknek, még ha nem is voltak kivétel nélkül a legkíválóbbak.
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Emberek ezreivel szerettették meg a verset, az irodalmat, a szép stílust,
.a rnűvészetet, ma már sokszor közhelyként számontartott (egykor újként
ható) verseikkel és szentbeszédeikkel. Mentes Mihály nyilván tudta mind
ezt, és megelégedett 'az erkölcsi sikerrel. A fentebb idézett székfoglaló .al
kalmával mondotta: "Nem fájt sohasem, hogy elmaradtak az irodalmi si
kerek. Többet ért nekem, ha Szegeden egy anyóka odajött hozzám a föl
olvasás után s elkérte egyik versemet, hogy Ielkíolvasmánya legyen. Vagy
hogy Zircen lelkigyakorlat alkalmával valakinek a szabadakarattal kap
csolatos problémáját akadtam kibogozni, nem sok sikerrel. Akkor egy
;(itlet hatása alatt elolvastam neki egy versemet. A harmadik sornál foly
tak a könnyei s azt mondotta: Miért nem ezzel kezdte Főtisztelendő Úr?
Ezek az én sikereim."

Nem volt törtető, sem magát sokratartó ember. Erzékeny lelkű, őszin

te, egyszerű és igen alázatos költő volt. S ha most elvasná ezt a róla szóló,
tárgyilagosnak szánt tanulmányt, lehet" tiltakozna ellene, túlzottnak, fö
löslegesnek tartaná. S talán nekünk is címezné azt a kéziratban maradt
verset (egyik legsikerültebb verse l), amelyet a fentebb többször idézett
.székfoglalója után írt, kinevetve önmagát, irodalmi babérait, s ekként fe
jezve be "önkritikáját" :

A tudósoknak kellett volna mondanom,
hogy nem vagyok kevélyebb, mint a többi
s alázatosabb sem akarok lenni,
s hogy nem fontos, mit gondolnak felőlem,

és az sem fontos, hogy mit mondanak,
nem vagyok több, nem vagyok kevesebb sem,
mint aminek az Istenem akart,
és nincs okom ember előtt remegnem
és nincs köszönnöm semmit senkinek,
s nem leszek más, nem is akarok lenni,
mint eddig voltam: halk szavú
szotaa, aki a nagy lakodalomra
mindenkit egész szívvel invitál,
s ha néha hangos nagy szóval kiált,
azért van, hogy meghallják azok is,
akiket a világ macskazenéje
measiiketitett.

(Ezt kellett volna mondanom. 1949.)

Köszönjük életművének felénk áradó szeretetét. Ez a szeretet a legna
gyobb érték a halott költő élő verseiben.

•
TELEHOLD

A vén hegy fölött - oda nézz! - Különös, forró éjszaka,
lcingol a telt hold, mint a méz. harsog a tücskök panasza.

Az égboltról úgy függ finom Peng a ritmus és peng a rím,
arany dróton, mint lampion. mintha édes-bús mandolin

Mint egy kínai ünnepély zengne a lampion alatt.
lampionja, úgy ring a mély Szél borzolja az ágakat.

világűrben a hegy felett, Illat leng. Olyan elbűvölt,

mint sárga léggömb, úgy lebeg. olyan csodálatos a föld,

csupa álom és csupa fény:
az Isten' tartja tenyerén.

Öl b e y I r é n
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