
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.
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