
meg körülötte, hogyan is van, ír-e még, szokott-e még olvasni? Akkor már
olykor cserben hagyta az értelme... MOst ítt fekszik előttem a fénykép, amely
halott arcát ábrázolja. Lényeolátó arc pihen a fehér párnán. Betelé hulló fi
gyelmet mutat, amely sírásba hajlik, de megreked az arc összehúzódásának pilla
natában. Egy pafÍ1ionhalmi barátom ezt irja a levelében: "Tiszta szive, tiszta lel
külete volt, ... a pózok mind lehullottak már ... Szívesen mondta magnóra
a verseit, öreges hanghordozással. Illyés Gyula is meglátogatta. Pár kedves szót
mondott neki, de Laci bácsi csak nézett rá. Amikor Illyés elköszönt, Laci bácsi
azt mondta neki: Isten áldjon!... Mindennapos imádságai közé tartozott" a jó
halálért szóló imádság is. Nagyon komolyan és összeszedetten imádkozott. A
haláltól nem félt. Amikor megkapta a szent .kenetet, együtt imádkozott a je
lenlevőkkel. Agóniája hosszan tartott, kora reggeltől másnap hajnalig. A két

·ségbeesésnek nyoma sem volt rajta, pedig igen szenvedett."
Pap VOlt, Melkizedek rendje szerint. Az a tűz, ami áttör művén, tölégetve

maga előtt jól-rosszul sikerült sorokat, verseket is, vitathatatlan Istenszerelme,
következésképpen emberszeretete is. '

VASADI PÉTER

AURÉLlEN S.4UVAGEOT

AMAGYAR KÖLTÉSZET FRANCIAORSZÁGBAN

AMÉCS LÁSZLÓ·EPIZÓn*
Úgy gondolom, nem végzek hiábaváló munkát, ha mindazok számára, akiket

a francia-magyar irodalmi kapcsolatok története érdekel és érdekeini fog, elmon
dok egyet s mást egy rövid epizód tárgyában, amely e kapcsolatokat 1935 és 1945
között jellemezte. Sajnos nem számolhatok be míndenről, abból az egyszerű

okból kifolyólag, hogy személyes dokumentációs anyagomat a vichy-i rendőrség,

valamint a Gestapo (pontosabban a Sicherheitspolizei) a· megszállás alatt az
otthonomban együttesen és nagy gonddal végzett házkutatás alkalmával le
foglalta és ·elvitte. Elővigyázatosságból már magam is megsemmisítettem vagy
eltávolítottam mindazt, ami kompromittálhatott volna, de föltételeztem, hogy
Mécs László költészete aligha nyugtalaníthatja akár "a megszátló hatóságokat",
akár a "Vichy-i Allam" hatóságait...

A Mécs László-epizód a következőkben foglalható össze: 1935-ben Mécs
László premontrei kanonok (ez a név fölvett név, ami az oltáron a Szeritség
előtt lobogó lángocskát jelenti) rövid tartózkodásra Franciaországba jött. Né
hány napot Párizsban töltött és a Sorbonne egyik színházában költeményeiből

szavalóestet tartott. Ez az est bizonyos tekintetben diadal volt. Ezt követte a
válogatott verseiből készült igen szerény kiadás, amelynek francia fordítását
Raymond Schwab költő, és régi barátom Molnos Lipót, az akkori Párizsi Ma
gyar Intézet igazgatója és [ómagam végeztük. De ez a kiadás csak 1938-ban
látott napvilágot, amikor Mécs újból felkereste Párizst. Ez a látogatás nem ..volt
kevésbé gyümölcsöző, és többeket arra ösztönzött. hogy a magyar szerzetes ver
Seiből nagyobb választékú anyagót hozzanak nyilvánosságra. Az események kés
leltették az újabb gyűjtemény feldolgozását és kiadását. Igy az csak 1944-ben
jelent meg. A három első fordítóhoz csatlakozott. Mathilde Pomes kisasszony,
egyetemi előadó és költő, Guy-Emile Tosi egyetemi előadó, a kiváló olasz nyelv
tudós, aki Gabriel d' Annunzio-disszertációján dolgozott, és a kegy bőségeképpen Paul
Valéry, aki az előszót írta. A következő évben harmadik gyűjtemény is meg
jelent, amelyet az elköltözött Henri Membré, a francia Pen Club titkára mu
tatott be. Meg kell még jegyezni, hogy a második gyűjtemény később új kiadást ért
meg.

* A neves francia-magyar filológus itt közölt tanulmánya a párizsi Keleti Intézet Études
Finno-Ougrienne című kiadványsorozatának XII. számában jelent meg.
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Ezek a tények, amelyek színte megkövetelik, hogy néhány észrevételt fűzzünk

hozzájuk.
Az 1935. évi siker nem kis feltűnést keltett a magyarországi irodalmi kö

rökben. Meglepődve állapították meg, hogy a magyar szakmai korökben kevéssé
értékelt költő francia közönséget, mí több, párizsi publikumot tudott magával
ragadni, Abban az időben a legtöbb magyar értelmiségi elképzelése szerint
a<költő, az író, vagy művész legfőbb szentesitése Párizsban történt. Nem volt
ez új dolog, de abban a miliőben, amelyben az első világháború utáni magyar'
társadalom értelmisége élt, legtöbbjük mindennél inkább vágyódott arra, hogy
hazáján kívül, elsősorban Párizsban tegye ismertté magát: Abban a Párizsban,
amely régi barátom, Eckhardt Sándor kifejezése szerint par excellence "a vá
ros" volt, bizonyos tekintetben az intelligencia "Mekkája", ahol az irodalmár
legfőbb üdvét kereshette. A kor nem egy magyar költője többé-kevésbé mel
lőzésnek, sőt megalázásnak érezte, hogy egy fiatal katolikus szerzetes, az új
magyar határokon túl fekvő kis plébánia vezetője, aki a magyar főváros írói
körétől távol élt, - ebben a varázslatos Párizsban olyan. publikumot tud meg
nyerni, amelynek minden magyar ügy iránt érzett közömbösségét a jól érte
sült magyar közvélemény egyébként fájdalmasan érezte. Valóságos kihívás volt ez.

Mi magyarázza meg ezt az eseményt? Mécs költészetének minősége? Szavaló
képessége? Személyének varázsa? Mindez nem volt elegendő magyarázat, hi
szen Mécset a kisebb értékű költők közé sorolták. Az bizonyos, hogy ismerték
szavalókörútjának tömegsikerét. A termek mindenütt megteltek. hogy meghall
gassák költeményeinek elszavalását, és mindenütt lelkesen ünnepelték. Csakhogy
ezek inkább tömegmegnyilatkozások voltak, amelyek semmiképpen sem jelen
tettek önmagukban irodalmi elismerést. Mi sem könnyebb, mint magunk elé
képzelni egy irodalmilag kevéssé képzett jó publikumot, amelyet megigézett az
égkék színű övvel átkötött ékes fehér talár, a bronzszeborként ragyogó arc, a
búgó hang és bizonyos fokú szavalóművészet. Mindebben volt valami színpadiasság,
ami a katolikus egyház szertartásainak szépségére és gazdagságára emlékeztetett.
Csakhogy e között és egy párizsi terem között, amelyben nagyon is krítíkus,
kevéssé jámbor, és készségesen forradalmi párizsiak ültek, nehezen áthidalható
szakadék tátongott. ._

Ebből a szemszögből nézve Mécs László párizsi sikere megmagyarázhatatlan
volt, tehát más tényezőkben kellett keresni a magyarázátot. Mindenekelőtt felté
telezték. hogy a szerzetes Mécs nyilván az egyház, pontosabban ·.a Franciaor
szági Magyar Misszió és ezen keresztül a francia püspöki kar támogatását él
vezi. Azt is számításba vették, hogy a párizsi magyar "királyi" követség sem marad
hatott tétlen és a propaganda minden eszközét bevetette, hogy a költőt bizo
nyos francia körökben érvényesítse. Ezáltal minden világossá vált. Nem a költé
szet mínősége, nem is az ember képessége avatódott föl a siker révén, hanem
egyszerűen az történt, hogy a költőt ügyes fogással eszközül használta fel az
egyház és a reakciós magyar állam.

Ezt a magyarázátot ídézern, mert annak idején személy szerínt is meglepett
a magyar irodalom nem egy vezéregyéniségének ilyenféle vélekedése. Nem aka
rok neveket emlegetni, hiszen sokan közülük nem élnek már. De ha a kor magyar
sajtójába beletekintenénk, kétségtelenül megtalálnánk a hasonló értelmezések
nyomát. Ezek is azt mutatják, hogy szerzőik kevéssé voltak járatosak a dolgok
ban és a maguk elképzelése szerint alkottak feltevéseket. A rideg valóság ugyan
akkor; egészen más volt. Térjünk vissza tehát e valósághoz, amely egyszerűbb
és prózaibb.

Ki volt Mécs László francia szavalókörútjának kezdeményezője? Régi ba-_
rátom, Molnos Lipót, kit barátság fűzött a költőpaphoz. Együtt határozták el,
hogy a költő kiutazik Franciaországba. A látogatás azután olyan méreteket
öltött, amilyenekre senki sem gondolt. Először csak azt tervezték, hogy a költő

bemutatkozik az itteni publikumnak. Mi sem volt könnyebb, mint egy termet
magyar származású hallgatókkal benépesíteni. Abban az időben sok magyar élt
Párizsban, szétszórva különböző plébániákon. Voltak köztük 1920-as emigransok
és más, 1923-as kívándoroltak, akik egyszerűen életlehetőséget kerestek, becs
vágyók, akik nagyszerű sikerekről álmodoztak, hivatalos személyek, újságírók,
sót néhány ideiglenesen vagy végleg ott tartózkodó író is. A Renault és Citroén
gyár munkásaitól a berey-í part tolvajáig. a háztartási alkalmazottól a szűcs

és cipészmunkásig több ezren voltak (csak a Szajna megyében 36 OOO-en a
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Prefektúra adatai szerínt). Mécsnek tehát biztosítva volt a hallgatóság, mégpedig
lelkes hallgatóság, amelyet az emígránsok alkottak, akikhez eljött honfitársuk,
hogy anyanyelvükön szóljon hozzájuk.

Mí azonban többet akartunk ennél, és hamarosan meg is állapodtunk abban,
hogy olyan estet rendezünk, amelyen Mécs francia közőriség előtt szavalja verseit.
Ilyen hallgatóságot persze csakis a költészet, méghozzá a külföldi költészet
iránt érdeklődő személyek körében lehetett toborozni. Meg kellett tehát keresni
és meg kellett hívni ezeket a személyeket. Nehezítette a helyzetet, hogy Magyar
országnak nem volt jó sajtója Franciaországban. A baloldal kifogásolta fasizmusát,
a jobboldal ellenséges nemzetet látott Magyarországban, amelyet szerintük abban
a megcsonkított állapotban kell tartani, amelybe a trianoni szerződés vetette.
A szerződés határozatai bántották a magyar hazafiakat, míg a franciák igazsá
gosnak tartották azokat. Az ő szernük előtt a szövetséges szerbek, oroszok, ola
szok ellen harcoló honvédek képe lebegett. Az antiszemita megnyilatkozások
semmit sem oldottak meg, sem a még míndig emlegetett francia frankhamisítás,
nem beszélve a Turul és más hasonló szervezetek tagjainak franciaellenes tün
tetéseiről.

így hát azokhoz a franciákhoz kellett fordulni, akik kívül álltak ezeken a
körökön. De hol találhatók ilyenek? Molnos Lipót, aki kedvezőtlen körűlmények

közott indította el Párizsban a Magyar Intézetet, nagy erőfeszítések árán terem
tett széles körű kapcsolatokat a mindenféle árnyalatú francia közönséggel, amely
pedig, tudjuk, mennyire zárkózott tud maradni. Eredetileg szociaiista érzelmű

volt, és ugyanakkor vonzódott egy olyan katolicizmushoz is, amelyet ma "hala
dónak" mondanánk, Ez a szellemi állapot vezette arra Molnost, hogy ajtót nyis
son minden irányban. így került kapcsolatba egy Guy nevű szecialista tanító
val, aki Nemzetközi Barátság (Amitíés Internationales) néven egy kis kört
létesített, amelyet hosszú időn át fenntartott. Ugyancsak ismeretséget kötött a
szabadkőműves páholyok személyíségeivel és' barátokat szerzett magának a kor
"európai" beállítottságú embereinek, valamint a liberális .szelleműeknek körében,
kiváltképpen pedig az egyetemen dolgozók között.

Ez utóbbiakhoz érezte legközelebb magát, mivel ő maga is egyetemi' végzett
ségű volt, és az Eötvös-kollégiumból került ki, amely a párizsi École Normal
Supéríeure-nek felel meg. Magam is nyolc évet töltöttem tanárként az Eötvös
-kollégiumban. Cél estin Bouglé, a párizsi École Normale Supéricure igazgatója
nagylelkű barátságával tüntette ki Molnost és megnyitotta: előtte szalonját, ahol
az Iskola sok öreg diákja' és a francia értelmiségi világ különböző személyiségeí
találkoztak. Ezek a részletek, amelyeket könnyen lehetne bővebben kifejteni, csak
arra jók, hogy emlékeztessenek, mennyire szerteágazó kapcsolatokkal rendelkezett
Molnos a két háború közötti évek francia értelmiségi köreiben. Ezek felhasz
nálásával sikerült a Sorbonne Richelieu-színházában olyan estet rendezni, amelyet
egyedül Mécs László költészetének szenteltek. Az est a következőképpen folyt
le: a Mécs által magyarul szavalásra kerülő verseket lefordították franciára,
kinyomatták, kiosztották a francia- hallgatóság között, és francia művészekmég fel is
olvasták minden egyes magyar szavalat előtt. Igy a hallgatóság az olasz vagy német
rivelvű opera hallgatóinak helyzetébe került, akik a franciára fordított szöveg
ból kísérhetik az előadást. A többit elvégezte a szavaló egyénisége, tehetsége,
hangjának csengése és lejtése. Egyébként Mécs megkért engem, hogy rövid
beszéddel mutassam be őt, amit meg is tettem. .

Már az első szavalóesten kiderült, hogy nyert ügyünk van. Felcsattant a taps,
és növekedett mindenszavalattal, rníg azután végső ünneplésbe torkollott, amely
méltónak bizonyult a legnagyobb művészek előadásaihoz. A lassan szétoszló hall
gatóság a csodálatos zengések varázsának hatása alatt, azzal az érzéssel távozott,
hogy valami hallatlan dolgot, a költészetnek eddig ismeretlen új formáját fedezte
fel. De Párizs Párizs marad, és e szertartás emléke, amellyel a költészetnek áldoztak,
nemsokára elmosódott a jelenlevők emlékezetében, hogy csatlakozzék egy-~gy

nagy zongoraművész vagy más művész hasonló sikerű emlékéhez. Szerencsére
akadt a hallgatóság körében néhány személyíség, akiket különösen érdekelt a
magyar költészet és akik e múló esemény hatását meg akarták hosszabbítani. li:
személyiségek egyike volt Raymond Schwab, aki egész életét a költészetnek.
mégpedig minden nemzet költészetének szentelte, és fáradhatatlan buzgalommal
keltette életre a régi Edda szent kőrisfájának nevéről Yggdrasíllnak keresztelt
folyóiratot, mert az ősi skandináv költészetért is lelkesedett. Én éppen ebből

107



az alkalomból ismerkedtem meg vele. Ide tartozott a IV. Henrik lyceumi angol
szaktanárom, Charles Marie Garnier főtanfelügyelő, aki Shakespeare szonettjeinek
fordításával .tűnt ki és maga is finom érzésű költő volt, Paul Hazard az össze
hasonlító irodalomtörténet szaktudósa, Aurélien Digeon, caeni angol szaktanár,
Emile Brémond, Pierre Audiat, ez utóbbi négy a középiskolai tanárképző, a Nor
mal volt növendéke stb. Mindezek megállapodtak abban, hogy valami módon
érdemes lenne megörökíteni a Sorbonne-on lezajlott eseményt. A legjobb, mond
hatni, egyetlen eszköze ennek, hogy lefordítják, kiadják és bemutatják' a verseket
Ebben a tekintetben a költő maga is nagy megértő készségről tett bizonyságot.
Ami viszont a fordításra érdemes darabok kiválasztását illeti, nem ,~dtuk őt

mindenben kielégíteni. Mindegyikünk azt ültette át franciára, amit erre legmegfe
lelőbbnek tartott. Bizonyos esetekben kértük, hogy egy-egy versen változtathas
sunk, ha olyan képet tartalmazott, ami francia nyelven meghökkentene. Hasonló
helyzetbe kerültem évekkel ezelőtt Babitscsal kapcsolatban is, amikor a Timár
Virgil fia című regényét fordítottam. Vannak kifejezések, amelyeknek nincs meg
felelőjük más nyelven. Ha az ember makacsul ragaszkodik ahhoz, hogy szóról
szóra alkalmazza őket, kiteszi magát annak, hogy mindent elront és az olvasóban
megütközést vagy nevetséges érzést kelt. Különösen nem lehetett Mécs üzenetét
,,~llaposítani". Molnos Lipót Mathilde Porries. segítségét kérte, aki azután bizo
nyos fordításokat magára vállalt. Raymond Schwab a maga részéről engedelmes
kedett sugalmazásának. Molnosvédte az 'eredeti integritását, es gyakran. élénk
vita folyt a fordítás megszövegezésében, Nem akarom túlbecsülni az eretíményt,
de az olvasók megalkották ítéletüket, mert ezek a gyűjtemények egymás után
gyorsan elkeltek.

Mellesleg érdemes \ megjegyezni, hogy e gyűjtemények nem rendelkeztek
pénzügyi alappal. Ki adhatott anyagi támogatást? Mécs László csehszlovák állam
polgár volt. A magyar állam azok számára tartotta fenn kegyeit, akiket felhasz
nált, márpedig a premontrei kanonok olyan dolgokat mondott, olyan igazságo
kat proklamált, amelyek nem hízelegtek sem a magyar, sem a csehszlovák ural
kodó . köröknek. A Párizsi Magyar Misszió nem rendelkezett anyagí eszközökkel
és csak vegetált. A francia egyház nem szokott ilyen jellegű produkciókkal
törődni és valójában nem is ismerte Mécset, aki viszont a maga részéről semmit
sem tett annak érdekében, hogy magára vonja figyelmét, Raymond Schwab talált
eszközt és kiadot, az ő folyóiratának kiadóját. {gy aztán az "Aux horizons de
France" szerény kiadóvállalata vette gondjába a Paul Valéryelőszavával ellátott
második versgyűjtemény megjelenését. Közben Molnos Lipót gyanússá lett a
megszálló nérnetek szemében és hazatérní kényszerült, míg a Párizsi Magyar
Intézet élére régi barátom, Lajti István került, akit minden tisztelet megillet,

'mert ő vette át a Molnos által kifejtett ez, irányú munkálatokat és be is fejezte
őket. Neki mindenütt nagyszerű kapcsolatai voltak, mert a Népszövetség külön
féle intézményeiben kitűnően dolgozott. Kapcsolatai túlhaladták a francia kere
teket és kiterjedtek egész Európára. Erdemeit nem lehet eléggé felmérni, ame
lyeket azáltal szerzett, hogy nemcsak Magyarország kulturális érdekeit védte,
hanem egyéb nem kevésbé értékes érdekeket. Nagy Intellígenciája, széles körű

műveltsége, művészí dolgokban való finom érzéke kiváló segítséget jelentett
nekünk. Tudott tekintélyt tartani, nem beszélve bátorságáról. amelyről sok al
kalommal tett bizonyságot. Tekintélye nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Mécs
verseinek két kiadása létrejött, akit-érdekelt anélkül, hogy különösebben nagy
költőnek tartotta volna. Amikor kényes választás előtt álltunk, tudott döntení.,
{gy sikerült az imént említett két versgyűjteményt kiadni.

Az eddig röviden felidézettekből következik, hogy Mécs László sikere két
állomást Ismert, Az elsőt a szóbeli bemutatással nyerte meg. Itt lényegében a
költő személyes közreműködése döntött. Előadóművészete és csodálatos hangja
magának a magyar nyelvnek zeneiségét vitte diadalra. A második állomás csak a
kinyomtatott szövegek révén sikerült. Ezek a szövegek azonban már franciául
jelentek meg, és ha az olvasónak nem sikerült legalább egy részüket Mécs elő

adásában hallani, akkor 11 legcsekélyebb fogalma sem lehetett az eredeti szövegek
sajátos zengéséről. Volt tehát egy olyan közönség is, amelyet, egyedül a versek
olvasása hódított meg, hála, részben Paul Valéry észrevételeinek.

Mécs László abban a ,kiváltságban részesült, hogy versei három esetben je
lentek meg franciául és a francia közönségnek Henri Mernbre mutatta be őt,

és főképpen az a Paul Valéry, akinek költészetét annyi magyar író tanulmányozta
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abban az időben. Ez az eset Magyarországon több írót és kritikust elképesztett.
Ez érthető. Szomorúan kell megállapítani, hogya magyar költészetnek nem volt
és ma sincs visszhangja Franciaországban. Amellett Mécs költészetét nem is tar
tották méltónak arra, hogy éppen a francia közönség- avassa fel. A szlovákiai
magyar költő pályája kezdetén felborzolta kissé az irodalmi köröket. Mint nem
zedékének minden költőjére. őrá sem maradt hatástalanul Ady verseinek olvasása.
Később azonban már nem törődött a modernizmussal. El kell mondani, hogy
Budapesten az első világháborút követő években sok fiatal író megszállottja lett
az "avant garde"-nak. Ez a francia szó lett technikai zsargonjuk kifejezése.
A szürrealizmus lázba hozta őket. Sokan tettek szert előrehaladott francia mű

veltségre, mint Radnóti, József Attila, Illyés Gyula, hogy a többieket ne em
lítsük. Apollinaire-ért lelkesedtek, és lépésről lépésre követték a legújítóbb köl
tői iskolákat. Mécs viszont, egy sajátos magyar hagyományhoz híven, nem törő

dött ezekkel az újításokkal. Az ő műveltsége egészen más volt, lényegében
latin, mert nem tudott franciául. Nem volt kitéve annak, hogy avantgardista el
méletek rabjává legyen, amelyeket sok fiatal szellem nem is egészen helyt
állóan politikai eszmékkel társított. Magyarországon nem tudták, hogy a legsze
fisztikusabb művészet nem származik szükségszerűen forradalmi szellemből, vagy
legalább is azt hitték, hogy az irodalom és a politika elválaszthatatlanul' össze
tartozik. Ez igaznak bizonyult a magyar történelemben, de nem igazolódott be
Nyugaton, kiváltképpen nem Franciaországban. A francia forradalom csak ~

klasszikus, művészetet tisztelte, és a romanticizmus első művészeí "reakciósok"
voltak. Victor Hugo "a tintásüvegben levő forradalommal" kezdte, s csak később
tette magáévá teljesen a köztársasági , eszméket.

Mécs László lírizmusa elsősorban az avantgardizmustól kevésbé átitatott kö
rök ben tetszett. O hevesen kikelt bizonyos visszaélések ellen, feltárta a modern
társadalom egyes sebeit, bátran fellépett az igazságtalanság ellen, tekintetével
a megalázottak, a szerencsétlenek felé fordult, általában a szenvedés felé, de ezt
csak az apostoli lelkületű keresztény költő mínőségében tette és természetesen
nem ment odáig, hogy forradalmat prédikáljon és erőszakot ajánljon. Olyan
vigasztalást akart adni, ami nem a belenyugvásé vagy a bosszúé, vagy a meg
torlásé, hanem az isteni jóságban való reménységé. Érdekes megállapítani, hogy
Mécs László teljesen idegen volt Franciaország számára, amiképpen Franciaország
is idegen volt az ő számára, amikor 1935-ben Párizsban megjelent. Ezzel szem
ben 1938-ban már kapcsolatba ~erült több francia személyíséggel, így Paul
Valéryvel és mesteremmel, Charles Marie Garnier-vel, aki meghívta őt a "Világ
körüliTársaságba" (Cercle autcur du Mande), ahol pár nappal előzte meg őt a
nagy finn költő Koskenniemi, akit gondosan megrostált kisebb publikum előtt

volt szerenesém bemutatni. Ugyanez a közösség kedvesen fogadta Mécset, an
nak ellenére, hogy a vele való társalgás nehézségekbe ütközött. Még arra is em
lékszem, hogy ebből az alkalomból meghívtam egy estére Mécset, Molnos Lipót
nak és bájos feleségének társaságában. Ekkor jókat rnosolyogtunk fiamon, a IV.
Henrik lyceum növendékén, aki minden áron társalogni akart a költővel. de
kétségbeesésében csak néhány latin szót tudott kinyögni. Ez a kis jelenet is mu
tatja, hogy mekkora távolság választotta el Mécset mindattól, ami francia.

Nem érzem magam hivatottnak arra, hogy vitába szálljak Paul Valérynek
Mécs költészetéről és a költő személyéről' alkotott véleményével. O felsorolja
mindazokat a szempontokat, amelyek alapján véleményét kialakította. A jövő

ben aligha lesz elkerülhető, hogy mindenkí reá hivatkozzék, aki magyar költé
szetet kíván egyféle francia közönségnek bemutatni. Hangsúlyozem az egyféle
közönséget, mert Franciaországban irodalmi szempontból többféle közönség léte
zik. És meg kell jegyezni, hogya Mécs által meghódított közönség nem az,
amelynek általában a magyar versek fordítását szánják. Hogy színházi szóhasz
nálattal ez, "jó közönség" volt, az kétségtelen, és ez is olyan szempont, amit nem
lehet figyelmen kívül hagyni.

A Mécs által elért siker nem ismétlődött meg többé, noha sok kísérlet történt
más magyar szerzők érdekében. Miért ez a sorozatos sikertelenség?

Nem említek meg senki mást e dologban, csak magamat. Igénybe vettem
egyik költői hajlamú és nyelvi tanulmányokban rendkívül tehetséges tanítvá
nyomat, Arrnand Ieobínt és lefordíttattam vele ötven Ady-verset. O három éven
át szabályszerűen végezte magyar nyelvtanfolyamomat és hamarosan Ielkes híve
lett Adynak, József Attilának. Biztattam, hogy fordítsa le franciára a neki
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tetsző verseket. A megszállás két utolsó .évében együtt dolgoztunk azon kö
rülmények között, amelyekről másutt írtam. Lajti István teljes erővel és a ma
gyar irodalómban szerzett minden tudásával segítségünkre sietett. Más magyar
barátainkat is ugyanúgy igénybe vettük. Arrnantí Robinnek sikerült egy két
nyelvű kiadást megjelentetni, amelyben az eredeti szöveg mellett olvasható volt
a teljes hűséggel fordított francia szöveg. Hangsúlyozni szeretném, hogy a for
dítás a maga nemében a legjobban sikerült. Nos, ez a kiadás nemigen lelt
olvasókra, és visszhangja majdnem semmibe veszett. Pedig nem kíméltük a fá
radságot. Később a Magyar Népköztársaság párizsi nagykövete. Károlyi Mihály
felajánlotta egy alkalommal szalonjait, hogy az Armand Robin által készült for
dításokból szavalóestet rendezzünk, amelyen neves francia színművészek adtak
elő. De a Mécs-előadásokkal ellentétben csak nagyon csekély számú hallgatóságot
tudtunk egybegyűjteni. A Párizsi Magyar Intézet ezzel párhuzamosan több al
kalommal bemutatta Ady verseit. Ott is ugyanolyan kis számú közőriség jött
össze. A rendező gárda sem volt megfelelő arra, hogy olyan embereket hívjon
egybe, akik kifelé visszhangozták volna azt, amit hallottak és megtudtak.

.Ez a sorozatos sikertelenség elgondolásom szerint a kedvezőtlen körülmények
nek tulajdonítható. Nem tudtunk többé olyan egységes, lelkes és tevékeny cs9r
portot összehozni, amely képes lett volna hasonló feladatok el végzésére. Nem
tudtunk francia szernélyíségekből a kívánságnak megfelelő közönséget előterem

teni. Legtöbbször ugyanazokkal az arcokkal találkoztunk az Intézetben, a követ
ség szalonjaiban és más hasonló rendezvényeken. Az irodalmi osztály "előkelősé

gei" mutatkoztak mindenütt, megkapták a meghívót, színlelték az érdeklődést

minden iránt és közben büszke közömbösségükkel tüntettek. 1935-ben és 193[)
ben kevesebb ragyogásban volt részünk, viszont többen voltak igazi barátaink.
Mindenekelőtt velünk voltak az összes "nemzetköziek", akik felülemelkedtek az
előítéleteken és a határokon, az egyetemi hallgatók, az irodalmárok, az el nem
kötelezett írók, művészek, sőt még orvosok is, mínt az elköltözött Henri Roger,
a párizsi prvostudományegyetem dékánja, és az Orvostudományi Akadémia
tagja, aki a' Racionalista Uniót vezette, amelyet oly sok derék ember az ateizmus
megtestesítőjének tartott. Ezeket mínd érdekelte, hogy miképpen fejezi ki magát
egy idegen nép, amelyet vagy nem ismertek vagy alig ismertek, de amelyet nem
azonosítottak vezetőikkel. Mécs' László, a tisztelendő atya, tiszteletre és csodá
latra méltó emberként fénylett szemükben. aki őszintén fejezi ki gondolatait és
olyan formában, ami tetszik az emberi szellemnek. A házkutatásnál elvitt do
kumentumokban szereplő nevek nem tartoztak a katolikus jó társasághoz, sem
a vallásos ihletésű irodalomhoz. Független és önzetlen gondolkodású emberek
segítettek nekünk. Ezt a segítséget később nem kaptuk meg.

Tudom, hogy barátaim elvárják tőlem, hogy elmondjam nekik, miként véle
kedem személy szerint Mécs költészetéről és hová helyezem őt a mai magyar
irodalomban? Könnyű lenne kivonni magamat ez alól, hiszen végül is egy kül
földinek nem illik magyar költőket "osztályozni". Legfeljebb az engedhető meg,
hogy elmondja, kiket kedvel? A kűlföldi ítélete amúgy sem jelent sokat. Nem
értékelte-e túl Petőfi Béranger-t, akit a franciák teljesen elfelejtettek? Amikor
a francia kritika gyakorlatilag kizárta ,Guy de Maupassant műveít irodalmunk
nagy értékeiből. ugyanakkor kedves barátom, Benedek Marcel nem habozott
leírni, hogy ő benne látja "a francia próza legnagyobb mesterét", Egyébként be
vallom, hogy némileg osztozom nézetében a francia irodalomtörténetet író urak
minden tiltakozása ellenére. Mondjam tehát azt, hogy Mécs nagy magyar költő? Nem
tudok róla., Annyit mégis mondhatok, hogy bizonyos versei megindítanak és
meghatva olvasom őket, még akkor is, amikor közönséges dolgokról szólnak.
Marcel Pagnoltól hallottam egyszer: "közhelyek nélkül nincs költészet". Gyak
ran gondolkoztam ezen a nyilatkozaton, Bizony vannak közhelyek Mécs költé
szetében, de szükséges, hogy egy vers nehezen érthető legyen, hogy egy érzelem
nehezen analizálható legyen, sőt egy vers teljesen érthetetlen legyen, hogy köl
tői műnek tartassék? Ha ez így van, akkor természetesen Mécsnél nehezen talál
a kifinomult irodalmár ilyesfajta' rejtvényeket. De akkor mondjuk azt, hogy ön
képzőkörl költészettel van dolgunk? Semmiképpen. Mécsnek vannak versei,
amelyekben metafizikai aggódásaiban, kétségbeésésében és küzdelmeiben részel
tet bennünket, amelyeken át kell esnie, hogy magához térjen és visszajusson Is
tenéhez. Ezek gyönyörű és megrendítő versek. Vannak azután ismét mások, ame
lyekben elmondja, hogy 'milyen élvezetet talál a természetben és általában mín-
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-denben, amit lát. Vannak azután, amelyekben kifejeződik emberi gyötrelme,
küzdelme ösztöneivel, elhatározása, hogy megfékezi őket. Versről versre talál
'kozunk a pap küzdelmeivel, amelyeket a világgal és magával folytat, hogy olyan
nak valósítsa meg magát, amilyennek akarja. Ez magának Mécsnek a kifejezé
se szerint is kétségkívül ;,örök· banalitás", de hát a legtöbb ember léte ilyen
banalitásokból áll. Ebből származnak a Pagnoltól említett közhelyek. Mécs köl
tészetének másik vonása: a Poésie orale, a szóbeli költészet. Ezt hangjának ér
cességére, saját intonálásának tetszése szerint alkotta és nincs benne semmi cso
dálni való, hogy amikor előadta, nagyon ís.i szuggesztfv hatást gyakorolt. Ez a
szavalat bizonyos drámaírók ama darabjaira emlékeztetett, amelyeket önmaguk
nak írtak és amelyeknek előadása páratlan sikert aratott.. Itt kiváltképpen Sacha
Guitryre gondolok, akit senki sem ért utol, amikor saját darabjait játszotta. De
ezek a darabok kinyomtatva sokat veszítettek ragyogásukból, amellyel felékesí
tette, amikor eljátszotta őket. Ugyanezt éreztem, amikor Mécs elszavalt verseit
kinyomtatva magam előtt láttam és olvastam. A saját mércém szerint kellett újra
interpretálnom, és már nem hatottak rám annyira.

Azonkívül az els zav alt költészet nem lehet homályos, nem játszhat többé
-kevésbé kifinomult ellentétekkel, vizuális elképzelésekkel, szószármaztatásí cél
zásokkal. Világosnak, áttetszőnek kell lennie, hogy azonnal ráérezzünk, mert
különben a szavalat unalmassá válik, és már semmit sem mond, A szóbeli köl
tészet ellentéte az ezoterikus költészet, vagyis a beavatottak számára érthető köl
tészet. Ez utóbbi nem szavalható néptermekben, nyilvánosan. Tehát abban a pil
lanatban, amikor a magyar költészet mindinkább a mi magyar barátainktól
emlegetett avantgardizmus felé fordult, Mécs László elkülönült és saját útját
követve csakis régimódinak. érdektelennek látszott azok szemében, akik minden
örömüket az elliptikus költeményekben, vagy amint a matematikusok mondiák:
"információval" terhelt, áthatolhatatlan költeményekben lelték. Mécs László köl
teményeit hívei körében, Szlovákia eldugott helyén alkotta és amikor máshová
került, folytatta ugyanabból a forrásból fakadó alkotásait, megihletve mindattól,
amit életének ebben vagy abban. a pillanatában érzett. Láttam őt dolgozni. Ti
pikus példája volt az úgynevezett öntudatlan kifejező költészetnek (la poésie du
jaillissement). Ez kibuggyant a forrásból; és a költő azonnal felfogta, alig át
szűrve. Csodálható-e, ha a forrás egyenlőtlen minőségű vizet adott? Gyakran a
legjobb a kevésbé jóval keveredett össze. Az olvasóra hárult a kiválasztása.
De az bizonyos, hogy ezen a költészeten nem érződik az izzadság. És ez az,
ami Paul Valéryt leginkább megragadta.

Mindebből az is kitűnik, hogy Mécs költeményeinek sikere Franciaországban
nem jelenti azt, hogya magyar költészet berendezkedett nálunk. Csak egy epi
zódról van szó. Nemsokára már csak néhány személy emlékezik reá, és legföljebb
véletlenül fordul elő, hogy valaki egy könyvtár zugában, vagy valamelyik ro
konától örökölt könyvek között rábukkan az 1938-1945 közöttí években kiadott
fordításokra. Igazi átütő ereje akkor lett volna a verseknek, ha visszhangot ta
láltak volna egy francia író vagy gondolkodó műveiben. Félek, hogy egyedül
Paul Valéry előszava biztosítja Mécs László magyar költő párízsí és francior
szági sikerének tartósságát.

. (Fordította URL ANTAL)

A SZERKESZTŰSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársaínkat, hogy a jövő
ben lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabvány
nak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel. megfelelő margóval) küldjék be, mert
ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímé
lik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többletköltségeitől. - Kéziratokat nem
őrizünk meg és nem küldünk vissza. \
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