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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.


