
kének, a rendező művészi igényességé
nek az elismerése arra is kötelezi a kri
tikust, hogy rámutasson a film kétség
kívü.l meglévő hibáira is. Ebben pedig
(éppen mert igényes műről van szó) esz
kö:e ne a felületes "leszólás", hanem a
tárgyilagos elemzés legyen. Hiszen 
példa rá ez a tévéfilm-sorozat is - a
szándék és igényesség még nem minden!
A túl sok részletre való tördelés oly
kor - egy-egy folytatáson belül - cse
lekménytelenséget eredményez (ami több
rész összevonása esetén' nem jelentkez
nék ennyire kirívóan). Gondolunk itt
például arra a jelenetsorra, amikor Ró
zsa Sándor - Veszelka Juliska előtt 
betöri a lovat. A párhuzam nyilvánva
ló: Sándor betöri a lovat az öccsének 
de ugyanakkor és ugyanezzel "betöri"
a lányt is magának. Csakhogy: hiába
volt kitűnő a fénylcépezés, a színészi já
ték, az atmoszféra - a hosszadalmassá
gon mit sem váUoztatott. Anekdotasze
rű betétként hatott Bánhidu László ..pa
naszkodó határ1árása", teljesen ideqen,
karikatúrai elemeket vitt a cselekménu
be, és ezek ismétlé.~ével hamissá. una.l
massá vált. A csaknem (7'arn, telie~en)

azonos mozzanatok ismétlődé~e külön
ben valamennyi sorozatra jellemző. 2s
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ha korábban a film mÜfajbeli önállósá
gáról szóltunk: olykor úgy tűnik, maga
a rendező sem tisztázta eléggé, hogy a
regényt vigye-e filmre, vagy tévéjiLmet
alkosson-e a regény alapJán? Néhol
szinte sorról sorra követi a regényt,
ami nem is volna zavaró, ha ezeket a
sorokat "újrafogalmazná", "átváltaná" a
film nyelvére. Ezt i s megteszi (például
a tehenek elrablásának, tiszai átúsztatá
sának remekbe sikerült jelenetsorában),
de túl sokszor alkalmaz "belső monoló
gokat" is: zava1'ó, amikor a szereplők

állnak, mennek vagy lovagolnak és 
jóllehet a szájuk nem. mozdul - beszél
nek: nem "megjátsszák", hanem ;,köz
lik", "elmondják" a gondolataikat. A né
ző h a II j a aszöveget - ahelyett, hogy
ugyanazt l á t n á. Az ilyen tipusú
népi környezetben játszódó - filmek
nél mindig fennforog a "gulasch-fo
kosch-álnépiesch"-romantika veszélye.
Ezt a forgatókönyvíró Sipos Tamásnak,
Szücs Andor dramaturgnak, a művészí

en fényképező Bíró Miklós operatőrnek

- és az egész produkciót kézbentartó,
irányító Szinetár Miklósnak sem sike
rült teljesen elkerü.lnie.

BALAsSY LASZLÚ

MtCS láSZlÓ ts • SZlOYáKIAI MAGYAR IRODALOM KEZDETEI
Most ötven éve, hogy 1921 novemberében Mécs Lász16 Hajnali harangszó című

nagy költeménye megjelent. A verset a Modern Könyvtár egykori szerkesztője, a
bécsi emigráns Gömöri Jenő akkor Induló folyóirata, a Tűz közölte. Mécsnek ez
volt az első költői jelentkezése, s a szerkesztő a felfedező büszkeségével mutatta
be olvasóinak a premontrei szerzetes, nagykaposi plébános szerzöt.

A félszázados évfordul6alkalmából a Mécs László indulásával kapcsolatos né
hány személyes emlékemet szeretném feleleveníteni•

•
A húszas évek elejétől politikai emigránsként éltem a Csehszlovákiához csa

tolt Losoncon. Ott élt akkor Komlós Aladár, a későbbi neves és tudós irodalom
történész is. Ketten összefogva, fiatalos lelkesedéssel éppen élénk kulturális tevé
kenységbe kezdtünk, hogy életet próbáljunk ébreszteni az új sorsát zavartan és té
tován viselő magyar kisebbségben; amikor a "Tűz" első száma s benne Mécs
László költeménye megjelent. Nagy öröm és meglepetés volt számunkra az eddig
ismeretlen költő jelentkezése bátor és rendkívül időszerű mondanivalóival.

A Hajnali harangszó nagy vísszhangot keltett mindenfelé a szlovenszk6i ma
gyarság körében. Egyszerre ismertté és becsültté tette a vidéki elszigeteltségben élő

fiatal papköltő nevét mindazok előtt, akikben emberséges gondolkodás élt. Elis
meréssel adóztak meggyőződése tisztaságának, mellyel az evangélium igéit szegezte
szembe a gonoszsággal. És versét átengedte közlésre egy "baloldali", emigráns fo-
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Iyéíratnak, melynek fórumáről másként hatottak a szavak, mint a papi szószékrő1.

A Tűz megjelenése után levelet írtam Mécs Lászlónak, meleg baráti szeretettel
üdvözöltem. O nyomban válaszolt levelemre. Válasza érdekes és értékes dokumen
tuma ars poétikajának.

Nagy öröm számára - írta a levélben -, hogy testvéri közösségre léphet
velem, 'eszméink közösek. közös a harcunk. Majd rátért költői szemlélete ismer
tetésére:

"Nekem nem gyermekjáték a költészet, nem Babits-féle formatornászat, mely
lehet oly zseniális, hogya csillagok nappal kijönnek tőle, de olvasd fel egy szen
vedőnek és azt fogja mondani: Adjon egy pohár vizet és ne görögtüzet. mert szom
jan döglöm. És nem is az a "keresés", amely miatt kimondják a legnagyobb. osto
baságokra, hogy kiváló dolgok, mert szerzőjük a nagy Kereső. Mert a mai emberi
ség szenved, míntha a Lét Szaharajába verte volna egy sátáni ostor. A nyáj lelke
béget, füvet és vizet kér, s erre jönnek a nagy Keresők s mondják: Gyertek utá
nunk! Aztán mindenféle bakugrásokat csinálnak és azt mondják: Nesze, új ember,
ezt adjuk mí Keresők...

Testvér, mondom neked, aki tudja, hol vannak üdítő források, az merjen en
nek a mai nyájembernek; ha vödörben, ha csuporban, de merjen. És szedjen vi
rágot és ezerjófüvet. És ez a fontos és nem a váza, az aranyurna. mint eddig
volt a költészet. Igenis: az evangélium kell, mely minden nagy költőnek, művész

nek lelkében szunnyad. És a műveket Mózes vesszejével fakassza fel magából'
mindenki az evangélíumot, mindenki a magáét. De a legegyszerűbb formában. É~
ma már olyan nagyon-nagyon egyszerű szeretnék lenni és olyan nagyon-nagyon
modern, mínt ama négy: Máté, Márk, Lukács és János ..."

•
Most már többször is váltottunk levelet egymással. Kölcsönösen megismertet

tük életutunkat. Egyik levelében, kedves dedikációval, fényképét is megküldte. A
barátság mínd szorosabbra fűződött köztünk.

Közben több más verse is megjelent már, köztük A nyomor balladája, amely a
maga forradalmi hangjával színtén nagy Ieltűnést keltett. 1922 elején közölte ve
lem, hogy rövidesen verseskötete jelenik meg. A .kötet címe - nevezetessé lett
költeménye után - Hajnali harangszó lesz. Ekkor elhatároztam, hogy kötete meg
jelenése elé, róla és költészetéről méltató cikket írok a Kassai Naplóba, melynek
Ignotus által szerkesztett vasárnapi mellékletében rendszeresen jelentek meg
írásaim.

Akkoriban éppen a német expresszionista költők verses antológiáját olvasgat
tam, a "Menschheitdammerung"-ot, s úgy láttam, Mécs lelki rokonságban van ve
lük. A cikkben azt írom, hogy Mécs költészete szervesen beletartozik annak a lZe~
Iemí és lelki megújulásnak az áramába, amely ma Európa emberíségét átjárja. A
háború és a forradalmak katasztrófái után az emberiséget egy szebb és tísa
tább élet utáni vágy tölti el. Ennek a vágynak adnak kifejezést Nyugaton
a német expresszionista költők. Nálunk ennek a vágynak az első megszö
laltatója Ady késői költészete volt. Adyt alapjában rendítette meg a világháború
erkölcsi katasztrófája. Sötét óráiban úgy látta, az egész erkölcsi világrend fö)..
bomlott. Hivő pillanataiban azonban egy igazabb jövő reményével biztatta magát:
"Tán kerül ezután is szamaras ember. / Másokért küzdö szerelemmel." ,

"Adynak ez a reménykedő látomása realizálódik Mécs Lászlóban és költésze
tében is - írom a cikkben. Mécs a maga poézisében fiatal életének minden me
Iegével, túláradó szerétetben öleli magához az egész emberiséget, az egész életet,
az egész világot. A hellének gyermeklelkű, tiszta életöröme viharzik benne. páro
sulva a keresztyén lélek lemondó és a szenvedőkkel együttérző szeretetével. Köl
tészete fölujjongás az élet szépségeí és gazdagsága fölött, és nagy lelki lemondás
róluk, a milliók javára. A keresztyénségnek és a szocializmusnak ragyogó szín
tézise."

"Mécs két világ felé von frontot. Az egyik azoké, akik le akarják tagadni a
hivő és etikus élet valóságát és szépségeit, A másik azoké, akik számára csak cégér
a keresztyénség. 'Mécs el lehet rá készülve, hogy előbb-utóbb mindkét front felől

megindul ellene a támadás."

•
Rövidesen sor került személyes találkozásunkra is.
A dolog előzményéhez tartozik, hogy 1922 tavaszán Komlós Aladárral közösben

kísérletet tettünk a szlovenszkói magyar irók megszervezésére, Kisérletünk nem
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Jevtusenko

síkerült, Olyan éles volt akkor még a politikai és világnézeti ellentét az ottani
magyarság különböző rétegei között, hogy az irók összefogására sem nyilt lehe
tőség. A kudarc egy Losoncon megrendezendő, demonstral!v irodalmi est tervét
érlelte meg bennem. Arra gondoltam, adjunk kezdeményező példát mi, néhányan
- különböző világnézetű írók - a szellemi összefogásra. Komlós Aladáron kívül
Losoncon élt ekkor már Győry Dezső és Darkó István, e két tehetséges fiatal költő,

illetőleg író is. Itt vagyunk helyben négyen, hívjuk meg közös szereplésre ötödik
nek Mécs Lászlót. Barátaim magukévá tették a tervet, s Mécs az első szóra haj
landónak mutatkozott a részvételre.

Az irodalmi estet 1923 tavaszán hirdettük meg a szereplők névsorának köz
lésével. A bejelentés, hogy az esten Mécs László is szerepel, városszerte nagy
érdeklődést keltett. Mécsnek ekkor már nemcsak mínt költőnek, hanem mint ki
váló szavalónak is nagy híre volt. Az estély sikerét tehát eleve biztosítottnak lát
tuk. Bíztunk benne, hogy Mécs neve meghitelesíti az eszmét is, melyet rendezé
sünkkel manífesztální kívántunk.

A losonci konzervatív magyárok azonban megpróbálkeztak az ellenpropagan
dával. Rossznéven vették Mécstől, sőt Győrytől is, hogy Komlóssal és velem közös
pódiumon lépnek fel. A propagandának volt is némi sikere. Akadtak, akiket az
ó-rnagyarok terrorja megfélemlített, és jobb meggyőződésük és kedvük ellenére
sem mertek megjelenni az előadáson.' Végeredményben mégis nagy és díszes kö
zönség jött össze a Vigadó nagytermében.

Az ünnepség fénypontja, természetesen, Mécs versmondása volt. Amikor fehér
szerzetesi ruhájában, melyet kék cingulus övezett, a pódiumra lépett, zúgó taps
fogadta. Hullámos szőke haja, kék szeme, magas homloka és sudár, szép termete,
nem különben előadóművészete, egészen elbűvölte, a közönséget. A lelkes hallgató
ság nem akarta Ieengední az emelvényről, egyik versét a másik után mondatta el
vele.

Az estély után a Kalmár-vendéglőbe vonultunk át. A közönség egyrésze oda
is ,követett bennünket, s Mécset a vendéglő fehér asztala mellett is szaválásra
késztette.

Pár napos losonci tartózkodása alatt Mécs az én vendégem volt s igy alkal
munk' nyílt néhány kényesebb kérdés megbeszélésére is. Oszintén szőlva, nem mín
denikben tudtunk egyetértésre jutni.

A húszas évek végén egy losonci ifjúsági egyesületnek lettem a tikára. Kul
turális estéket rendeztem, melyeken magyar írókat és művészeket (Móricz, Móra,
Karinthy, Schöpflin Aladár, illetőleg Ascher Oszkár, Orbán Dezső stb.) szerepel
tettem. Egy ilyen estre Mécs Lászlót hívtam meg. Újabb költeményeiból adott elő,
és ismét nagy sikert aratott a losonci magyárok körében.

1931-ben elhagytam Szlovenszkót és Pesten telepedtem meg. Ezzel megsza
kadt köztünk a személyes érintkezés. Már csak néhány írói konferencián talál
koztam még vele. Pályáját, sorsát azonban továbbra is élénk érdeklődéssel kí
sértem.

Úgy érzem, tartoztam ezzel az írással nehéz időkben szövődött barátságunk
emlékének.

SIMÁNDY PÁL

Az emberiség sorsa oszthatatlan. Szűken nemzeti szempontból megérleni sor
.át, irányítani jövőjét - lehetetlen. De aki nem szereti saját hazáját okosan és
mégis nagyon-nagyon, nem tud igazán az emberiség méreteiben sem gondolkoz1.i.

Én minden becsületes, cselekvőkész embert rokonomnak tekintek és kivetem
az én nagy emberi családomból azokat, akik vétenek az emberiség törvényei €l
len, még ha vér szerinti rokonaim is.


