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József 1895. január 17-én született. (1914-ben jászóvári beöltözésekor
kapta a László nevet, s 1915-ben az Élet című lapban jelentek meg
versei először a később olyan népszerűMécs László névvel.) A kassai
premontrei gimnázium növendékeként már kitűnt irodahni tehetsé
gével, költeményei rendszeresen napvilágot láttak a Zászlónkban,
amely számtalan tehetséget bocsájtott szárnyra. 1913-ban a Pázmány
Péter Tudományegyetemre nyert felvételt magyar-latin szakra, s egy
évvel később a premontrei rendbe is, melynek felszentelt tagja 1918
októberétől. 1919 tavaszán a kassai premontrei gimnázium kisegítő

tanáraként működött, 1920 júniusától pedig az Ung megyei Nagy
kapos plébánosa. Irodalmi munkásságára, verseire mind többen figyel
tek/ s népszerűsége bámulatos gyorsasággal emelkedett. A kisebbségi
magyarság szószólójára, gondjainak leghívebb megszólaltatójára ismert
benne, s amikor 1923-ban Ungvárott megjelent első verseskönyve, a
Hajnali harangszó - e városban a januári Petőfi-ünnepélyen aratta első

óriási előadói sikerét Szellemidézés című, a költő emlékezetét idéző ver
sének előadásával -/ méltán látták benne a szétszóratott magyarság
képviselőjét,s még a kor tekintélyes, mérvadó kritikusai is rneglepődtek
/,nagy szógazdagsága", "kifejezőkészsége" és "árnyaló hajlékonysága"
láttán. Mindenki természetesnek érezte, hogy ő tett közzé felhívást Szlo
venszkó ésRuszinszkó magyar íróihoz, arra ösztönözve őket, hogy teremtsék
meg egységüket, s hozzanak létre közös vállalkozást.

1925-ben a Rabszolgák énekelnek osztatlan elismerést keltett. Ez
év márciusában mutatkozott be Budapesten. Három szavalóestjé
nek sikere leírhatatlan, a szlovákiai hatóságok le is tiltották továb
bi szereplését. Csak 1926-ban állhatott ismét a főváros közönsége
elé a Zeneakadémia nagytermében. Estje után beszélgetett vele az
Élet riportere, akinek így jellemezte saját líráját: "Szeretik költésze
temet szociálisnak nevezni, pedig nincs igazuk. Inkább úgy
mondhatnám, hogy ez nem más, mint az életben erősen hangoz
tatott Evangélium." Valójában persze hathatósan képviselte az
Evangélium szociális igazságait is, a kivetettek, a szeretetre szom
jazók lírikusaként, aki Isten igricének szerepét vállalva a vadócba
is rózsát oltott/ hogy szebb legyen a föld. "Nevelni akarom az
embereket - mondta egy másik alkalommal a Magyarország mun
katársának -/ megmutatni nekik az egyetlen keresztényi utat a
lelki káoszból."
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Ezt a szerepét küldetésnek fogta fel. Ennek szellemében vitte el
mindenhová, ahová hívták, a reményt és a bizakodás szellemét.
Mindenhová ugyan nem juthatott el, előfordult, hogy hiába kilin
cselt útlevélért, 1929-ben külföldi meghívásait kellett lemondania,
de Marosvásárhelyt sikerült fellépnie, ahol találkozott az akkori
erdélyi magyar költészet legjelesebbjeivel. Szerepének súlyára mi
sem jellemzőbb,hogy 1929-ben Farkas Gyula berlini egyetemi ta
nár könyvet írt költészetéről. kedves barátja, Semetkay József pe
dig nagyívű tanulmányt tett közzé róla a Salgótarjáni Reálgimná
zum Értesítőjeben, s ez különnyomatban terjedt.

1930-ban fordulat következett be életvitelében: Ki..!éfu'heJmecre
került plébánosnak. Innen könnyebben utazhatott, s élt is az alka
lommal. 1930-ban meghívást kapott Hubay Jenő egyik zenedél
utánjára (a magyar arisztokrácia és művészeti elit rendszeres ta
lálkozóhelyei voltak ezek az alkalmak), s a beszámoló szerint
"annyit tud, mint a legjobb színészek". Ez aligha túlzás, hiszen a
Prágai Magyar Hírlap is arról tudósított május 25-i számában, hogy
Komáromban őrjöngött a közönség verseinek hallatán.

Hogy segítette-e költői elmélyülését e sok és hangos siker, az
legalábbis kétséges. Egyre intenzívebben élte bele magát küldött
szerepébe, olyan erővel és dinamizmussal szólaltatta meg saját
verseit, hogy azok egyre inkább személyéhez és előadó-művé

szetéhez kötődtek. (Rácz Pál tanulmányt szentelt előadó-művé

szetének a Prágai Magyar Hírlap ez év december 28-i számában.)
Ugyanakkor mélyen érző, szenvedő embér volt, s legfontosabb
feladatának változatlanul azt vélte, hogy ellássa papi hivatását.
Ennek szellemében rajzolta meg a "holnapi ember" ideálképét
Üveglegenda című új kötetében, amelyrőlméltán írta a jeles kriti
kus és író, Földi Mihály: "Nemcsak Isten felkent papja Mécs Lász
ló, de Isten virágos költője is. S nemcsak a magyar nép, a mai
válságos emberiség költője, hanem a holnapi ember, a hívő és erős

költője, hirdetője az idők méhében szűlető emberiségnek, amely
nek annál tisztábbnak és boldogabbnak kell lennie, minél vére
sebb szenvedések árjában keresi a fényt és a nyugalmat." (Az Est,
1930. december 19.) Találó képet rajzolt róla Laczkó Géza is: 'lA
legegyszerubb költő, akivel valaha is találkoztam, s mégis a leg
különösebb. Pap. Költő. Ember. Ez a hármasság teszi ki lényét. S
ez a három egy." (Pesti Napló, 1930. december 20.)

1931-ben négy romániai városban folytatta diadalútját. A leg
nagyobbakat ünneplik úgy, ahogy őt fogadták Aradon, Nagyvá
radon, Nagyszalontán és Temesvárt. A gazdasági világválság nem
kedvezett a művészeti eseményeknek. Ám Mécs László szereplé
sének hírére március l-jére megtelt a Zeneakadémia nagyterme.
Sikerét nem kisebbítették az egyre gyakrabban felhangzó bírála
tok sem. Költészetének kiüresedéséről, modorossá válásáról írtak
méltatói, s bár nem kétséges, hogy ihletét rendszerint a pillanat
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sugallata vezérelte, ezeket a fenntartásokat gyakran az irigység
sugallta.

Tavasz végén Királyhelmecre visszatérve a vámőr elkobozta
Vérszerződés című versét. Útlevelét bevonták, hallgatásra intették,
de a hírt szétkürtölte Az Est. Ez év végéig csak a szlovákiai váro
sok magyar közönsége előtt szerepelt, s Pozsonyban a jelenlévők

nem kis megdöbbenésére elnézést kért, hogy műsora csonka, de
a rendőrség megtiltotta kilenc versének elszavalását. Év végén az
Athenaeum második kiadásban is megjelentette a Hajnali harang
szót, a Napkelet pedig, [aschik Álmos rajzaival illusztrálva Bolond
[stók bábszínháza című verses krónikáját. Egyre többször hasonlít
ják sikerét Adyéhoz: "Ady óta az egyetlen .stílusreformer ő" 
idézte a Diárium a Debreceni Szemle kissé túlzó megállapítását.

1932 februárjában Szegeden szerepelt az épülő móravárosi
templom javára. Előző este Székesfehérvárt lépett fel, s a bevételt
ott az épülő Prohászka Ottokár-templom építésére ajánlotta fel.
Lóhalálban érkezett Szegedre, ahol estiének bevezetését Shvoy La
jos székesfehérvári, berekesztését pedig Glattfelder Gyula szeged
csanádi püspök tartotta. Ekkor már szinte mindenűtt a jótékony
sági estek keresett vendége, ahol megjelent, hatalmas volt a bevé
tel, épülhettek a templomok, iskolák, kultúrházak. Májusban Hű

vös László elkészítette szobor-portréját. Novemberben a bécsi Col
legium Hungaricumban szerepelt, nem akarták leengedni a dobo
góról, innen Kiskunhalasra robogott, majd Debrecenben lépett fel
"frenetikus sikerrel". Hogyan fogadta a szeretet és megbecsülés
ezernyi jeIét? Erről azt mondta a Nemzeti Újság riporterének: nem
zavarja, mert nem neki, hanem világnézetének és küldetésének
szól. (1933. február 5.) Februárban megjelent Legyen világosság! cí
mű verseskönyve, melyről az volt az általános vélemény, hogy
alapérzése forradalmi, de következtetéseit fegyelmezi nemes kon
zervativizmusa.

Ezután erdélyi szavaló-korútja következett, melyet nem kisebb
költő méltatott elragadtatással, mint Dsida Jenő.

A Legyen világosság! alkalmával nemcsak lelkesült méltatások
jelentek meg. Illyés Gyula Katolikus költészet című írásában (Nyu
gat, 1933. április 1.) irgalmatlanul elverte rajta a port. Bírálatában
a katolikus költészetet általában is szűkös szemhatárúnak nevez
te, de nyilvánvalóan Mécs volt a célpont. Poétikai szempontból
több megállapítása méltánylandó, világnézeti kifogásait azonban
alighanem az új és új változatokban felbukkanó liberális ellenha
tás motiválta, hiszen a francia neokatolikus irodalmat is erős fenn
tartásokkal méltatta, kiváltva ezzel Gyergyai Albert emelkedett és
bölcs válaszát. Nyilvánvalóvá vált, hogy a katolikus íróknak önál
ló szervezetbe kell tömörülniük, hogy törekvéseiket kiteljesíthes
sék és népszerűsíthessék. Ezzel a céllal jött létre ez év júliusában
Esztergomban a kor legjelentősebbkatolikus íróinak kezdeménye
zésére a Magyar Katolikus Írók Munkaközössége. Hasonló kezde-
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ményezésre került sor a csehszlovákiai magyar katolikus írók ré
széről is, Mécs László ebben is részt vett, mint ahogy a Prohászka
körök tevékenységét is támogatta (1933-ban az érsekújvári kong
resszuson ő mondta a bevezető ünnepi nagymisét). Év végén Hol
landiában kiadták válogatott verseit, ez azonban mit sem növelte
hazai tekintélyét, hiszen a Kisfaludy Társaság megüresedett he
lyére mégsem választották be, nem kis botrányt keltve.

1934 márciusában a Pázmány Egyesület a Vigadóban mutatta
be a katolikus papköltöket. A bevezetőt Serédi Jusztinián herceg
prímás mondta. Az est legnagyobb sikerét természetesen Mécs
aratta. Június 4-én a harmadik magyar íróhét eseményein először

vettek részt a kisebbségi magyar irodalmak képviselői. Az íróhét
tel egyidőben rendezték a könyvhetet, amelyre Mécs László Válo
gatott versei is megjelentek. A szlovenszkói magyar írók könyvsá
tora a Petőfi Sándor utcában állt. Itt dedikálta új könyvét a költő.

Németországban tanulmánykötetet adtak ki Katolikus törekvések
karunk világirodaimában címmel. A német nyelvű kötetben külön
tanulmányt szenteltek Mécs László méltatásának. Aligha véletlen,
hogy szinte egyszerre hívta meg a párizsi magyarok egyesülete és
a berlini magyarok szövetsége. 1935. február 24-én indult körút
jára. A berlini egyetemen óriási sikerrel szerepelt, itt Farkas Gyula
rendkívül alaposan szervezte meg estjét. Körútja befejezése után
Erdélybe utazott, ahol tizenegy városban lépett föl. Kolozsvárra
két és fél óra késéssel érkezett, de a közönség türelemmel várako
zott, az ováció pedig a szokásost is felülmúlta. Nagykárolyban
megjelent tiszteletére Ady édesanyja is. Ám a közönséggel közöl
ték, hogy a költő fellépését nem engedélyezik, mert iratai nincse
nek rendben Alig lehetett lecsillapítani az őrjöngő tömeget. Az est
nélküle kezdődött, Közben beosont egy páholyba. Amikor felis
merték, óriási ünneplés vette kezdetét, mire kivezették a teremből.

Ezen a körúton - és aligha véletlen, hogy épp ilyen élmények
ösztönzésére - született egyik leghíresebb költeménye, aCivis
Romanus sum, melyet Párizsban szavalt el először. Három alka
lommal lépett fel a francia fővárosban. szerzői estjének védnöke
Verdier bíboros, Párizs érseke volt, költészetét Aurelian Sauvage
ot, a magyar irodalom barátja, a híres szótárkészítőméltatta. Olyat
hozott a franciáknak, "ami sajnos hiányzik nekünk" - mondta a
költőnek Paul Valéry felesége (Valéryvel ekkor ismerkedett meg
Mécs, később kapcsolatuk őszinte, méltányló barátsággá melege
dett).

Május 12-én a Zeneakadémián estet rendeztek az épülő pre
montrei gimnázium javára. A szereplők között Mécs László jelen
tette az igazi vonzerőt. A közönség körében ott ült édesanyja is.
Amikor a költő elszavaita A királyfi három bánatát, a közönség fel
állva ünnepelte mindkettejüket. E vers ekkor kezdte hódító útját.
Bulla Elma akkora sikerrel mondta el a szlovenszkói költők zene-
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akadémiai estjén, hogy műsoron kívül kikövetelték tőle A gyermek
játszik-ot is.

Ez év végén tisztelői - nagyon sokan voltak - bibliofil könyv
ritkasággal lepték meg. A kötet címe Megdicsőülés, illusztrációit
Hintz Gyula készítette. A nagy titkolódzások közepette készült
kötetnek néhány példánya került csak könyvárusi forgalomba,
egyike a gyűjtők féltett kincseinek.

1936-ban egy berlini kiruccanás után újból magyarországi fel
lépései és zajos sikerei következtek. Rajongói is felfigyeltek arra,
hogy lírája a változás jeleit mutatja: mind többet foglalkozott bű

nökkel, bűnösökkel, az élet olyan tényeivel, melyekről a papköl
tők egyáltalán nem szoktak írni. A Nemzeti Újság kérdésére így
világította meg törekvéseit: "Mindent az örökkévalóság szem
pontjából nézek. Bátran megírom az élet bukását, hogy utána a
felemelkedés érzésével nemesítsem a lelket." Év végén újabb kűl

földi elismeréséről adott hírt a sajtó: az Yggdrasill című francia
irodalmi folyóirat novemberi mellékletében versei szerepeltek
francia fordításban, költészetét pedig maga a főszerkesztő, Guy
Chastei mutatta be tanulmányában.

Az összegzés évei következtek. Ilyen szándékkal készített vele
nagy beszélgetést a Pozsonyi Híradó 1937. január 3-án. A többi kö
zött elmondta, hogy érett korába lépve regényt akar írni, de ne
hezen halad sok elfoglaltsága miatt. Fehéren és kéken címmel jelent
meg újabb kötete, melyben talán legszubjektívebb meg
nyilatkozásait olvashatjuk. Csehszlovákiában a kötet terjesztését
és bolti árusítását betiltották, érthető, hogy a költőt mindenütt
harsányan ünnepelték, ahol csak föllépett. Párizsban újabb elis
merést szerzett: az Un saint parmi nous (Egy szent közöttünk) című
tanulmánykötet versmellékletében egyetlen költő szerepel két ver
sének fordításával: Mécs László. Az előszóban Daniel Rops "nagy
magyar költőnek"nevezte, s a hazai lapok tudni vélték, hogy ver
seinek francia kiadásához Paul Claudel írja majd az előszót.

1938 januárjában a Csehszlovákiai Magyar Irodalmi Szövetség
Komáromban Ifa szellemi összefogás megvalósításának jegyében"
ülésezett. Elhatározták a Nemzeti Kultúra című lap megindítását.
Szerkesztő bizottságában Mécs is szerepet vállalt. Márciusban
franciaországi szavaló-körútra hívták meg. Az eseménysorozat fő

védnökségét a párizsi magyar nagykövet, Khuen-Héderváry Sán
dor vállalta. Az Yggdrasill és a Párizsi Magyar Tanulmányi Köz
pont közös rendezésében megtartott esten 1200-an ünnepelték, új
ra meg újra kitapsolták. Ez alkalomból jelent meg francia nyelvű

verseskötete, amelyből Lille-ben - itt az egyetemistáknak szavalt
- egyszerre 100 példány fogyott el. Párizsból Hollandiába is
átruccant: itt a hágai Royal szállóban lépett föl, aztán április elején
megint Párizsban szerepelt, ahol a francia Pen Clubnak mutatták
be, Ifa magyar költészet világmárkájaként" méltatva.
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Az 1938-as könyvhét különleges eseménye volt a szlovenszkói
magyar írók könyvsátra, amelyet Tichy Kálmán tervezett. A sátor
sajóparti kunyhót imítált. Mécs órákon keresztül állta a dedikáci
óra várók ostromát, s közben köszöntötte a királyi herceget, aki
ugyancsak megjelent a Petőfi Sándor utcában. Éló'ket nézek című
kötetét nagy elismeréssel méltatták a fiatal katolikus írók is.

1939: a közéleti elismerések éve volt. Tagjai közé választotta a
Petőfi Társaság, s "szépirodalmi munkásságának elismeréséül" a
főváros neki ítélte az Arany János-emlékérmet. 1940 aránylag ese
ménytelen éve volt, 1941-ben azonban annál nagyobb vihar kere
kedett körülötte egy rádióelőadása miatt. Február 21-én Új magtjar
szívvel címen beszélt a Zeneakadémián, szavait a rádió is közve
títette. Azt fejtegette, hogy keresztény forradalomra volna szük
ség, s akkor majd végleg leáldozik a liberalizmus napja. Bethlen
Istvánt is idézte, mint aki ugyancsak liberális volt. Ekkor a rádió,
arra hivatkozva, hogy eltért az eredetileg jóváhagyásra beterjesz
tett szövegtől, megszakította adását, vezetősége pedig nyilatko
zatban védelmezte álláspontját, melyet igencsak vitattak.

1941 júniusában adta ki - 25 éves költői jubileuma tiszteletére
- az Athenaeum Összes verseim című gyűjteményét, mely, mint
tudjuk, messze nem összes verseit tartalmazza, majdnem annyit
hagyott ki az addig írtak közül, mint amennyit a gyűjteménybe

felvételre érdemesnek tartott. Augusztusban a Camedia című pári
zsi lapban Philippe Lavastine a következőket írta róla: "Ma min
den magyar városban, a Kárpátok minden kis falujában mindenki
elragadtatással olvassa vagy hallgatja Mécs László verseit. Mint
nagy elődje, Tmódi Sebestyén, aki a 16. századi megtépázott ma
gyarságnak volt a dalnoka, ő is maga megy el, hogy verseivel
vigasztalja honfitársait." Hamarosan neki is védelemre és vigasz
talásra volt szüksége: a Vigilia 1942. januári számában megjelent
verse, az Imádság a nagy lunatikusért ugyanis egészen nyilvánvaló
an Hitler ellen íródott. Széltében-hosszában szavalták, idézték, a
német titkosrendőrség jelentése szerint nagy hatása volt. Maga
Mécs később úgy emlékezett, hogy verse miatt kiadatását is kérték
német részről, erre vonatkozóan azonban egyelőre nincsen ada
tunk. Az olasz rádióban L. Linari méltatta a költő jelentőségét.

Előadását a Vatikán félhivatalos lapja, az Osservatore Romano is
átvette. Végkövetkeztetése szerint "nemcsak a saját népéhez be
szél, kimeríthetetlen szeretettel küldi a hit szavát a föld minden
népének. Azt a szót, amelyet keresnek és szólítanak."

1944 elején jelent meg Anya kell! című versválogatása, amely
méltatói szerint "a teljes életet fogja át". Ebben az évben is
merhette meg a magyar közönség Paul Valéry Mécsről írt tanul
mányát is, mely további nemzetközi karriert ígért a költő számára.
Ehelyett menekülnie kellett. A front gyors közeledése miatt el kel
lett hagynia Királyhelmecet, s ettől kezdve hol rokonainál, hol
papbarátainál, hol rajongóinál húzta meg magát, mígnem 1953
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augusztusában Pannonhalmán letartóztatták. Közokirathamisítás
és lázító röpiratok terjesztése miatt 10 évi börtönre ítélték. (köz
okirathamisítás = bejelentőit családi nevén töltötte ki; lázító röpi
ratok gyártása és terjesztése = kézzel írt verseivel köszönte meg
vendéglátóinak, hogy befogadták.) 1956-ban kegyelemből sza
badlábra helyezték, 1957 januárjától Budapesten lelkipásztorko
dott, 1961-től a pannonhalmi szociális otthon lakója. Addig nevét
sem írták le, most lassan megkezdődött életművének feltérképe
zése, bár a hazai sajtóban e törekvés heves ellenállást váltott ki.
Szalatnai Rezső és Fábry Zoltán megállapításai azonban elhatol
tak a köztudatba is. 1971-ben az Ecclesia végre megjelentette Ró
nay György gondozásában és előszavával válogatott verseit
Aranygyapjú címmel. A kötet, melynek összeállításában lelkesen
részt vett, óriási sikert aratott. (1987-ben Fényi Ottó válogatásá
ban, szerkesztésében és forrásértékű életrajzi összefoglalójával
második, bővített kiadása is megjelent.) A nyugati magyarság is
több versválogatása megjelentetésével tisztelgett költői nagysága
előtt.

1978. november 9-én hunyt el Pannonhalmán. Még megérte
Illyés Gyula látogatását. A két régi ellenfél kézfogással békült meg
a nagy út előtt. A pannonhalmi Nagyboldogasszony-kápolna
kriptájába temették, a szertartást Szennay András főapát végezte,
a költőtársadalom nevében Vasadi Péter búcsúzott tőle. Az azóta
eltelt évek azt bizonyítják, hogy népszerűsége mit sem kopott,
rajongói és tisztelői egyre inkább sürgetik összes verseinek kiadá
sát.

Értékmérő-e a siker? A költészetben nem. Mécs László költésze
tét azonban nem elég poétikai szempontok alapján mérlegelni,
életútjának történelmi meghatározói, adottságai legalább annyira
fontosak, mint lírájának kifejező eszközei vagy szóhasználata,
mondatfűzése, melyet szigorúbb méltatói alighanem joggal
mondtak olykor pongyolának, máskor keresettnek.

Életútját elemezve azonnal szembetűnik, hogy magyar költő

hozzá hasonló népszerűséget soha nem ·élvezett. Ady legendáját
néhány vele egyivású író és kritikus keltette és növelte, Mécs
legendáját épp akkor szüntette meg az erőszak, amikor a legszé
lesebb körökben is ismerték, olvasták, várták személyes megjele
nését. Adyt és nemzedékét magától értetődő gesztussal fogadta be
az utókor. Mécset nem ismerte, nem is ismerhette. Így másodkéz
ből kapott közlésekre kellett hagyatkoznia, s a történelmi háttér
ismerete híján könnyen hitelt adott annak az erőszakosan sugallt
véleménynek, hogy a költő reakciós eszmék szószólója volt, a kle
rikális reakció zászlővivője. Legfeljebb halványan élt a kétség né
melyekben: ennyi híve lett volna a kleriális reakciónak a két vi
lágháború között? S ha meggondoljuk, hogy a költöt korábban
sokan azért bírálták, mert nem elég klerikális, akkor legalábbis
tanácstalanok lehetünk.
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Mécs László kisebbségi költőnek indult, majd belekerült a két
világháború közötti magyar katolikus újjászületés áramába, me
lyet lelki vonatkozásban olyan személyiségek uraltak. mint Pro
hászka Ottokár, Majláth Gusztáv Károly, Glattfelder Gyula és a
többiek. A költő átérezte, hogy ő is munkása lehet ennek a meg
újulásnak. s az is lett - a verseivel. A reményre, szeretetre, meg
értésre áhítozó katolikus közvélemény számára személyesen elő

adott költeményeivel ő lett ezeknek az érzésköröknek jelképe és
bizonyossága. Vállalta küldetését, s ezzel együtt járt, hogy nem
irodalmi sikereket aratott, hanem lelkieket, nem az irodalmi kézi
könyvekbe írták nevét fénylő betűkkel, hanem a szívekbe. Veszé
lyes szerep, hiszen az utókor nehezen értelmezheti. de fontos, ta
lán fontosabb, mint a vers csiszoltsága, maradandósága, hiszen
aki ezen az úton jár, a nemzetépítés tevékenységébőlveszi ki ré
szét.

Líraját mindvégig jellemezte, hogy nem törődött azokkal az
irodalmi mellékkörülményekkel, amelyek minden más költő szá
mára fontosak. Nem nagyon érdekelte, hol jelennek meg művei,

közlésre adta őket fűnek-fának, s ezzel sok félreértést keltett, sok
félremagyarázásra adott okot. Ugyanakkor fehér reverendájában,
kivételes előadói tehetségével azoknak a krisztusi elveknek volt a
megtestesítője, melyekre az emberek szomjaztak, s amelyek meg
létét a háború és az utána következő forradalmak cáfolni látszot
tak. Mécs László nemcsak költő volt, hanem Isten szavának gyújtó
hatású trombitása.

Helyét meglehetősen nehéz kijelölnünk, hiszen pap volt, de
nem papköltő. életkora a második nemzedék tagjaival rokonítja,
de ezek részéről kapta a legkeményebb kritikákat, szociális ér
zékenysége a népi Iírikusokkal állítaná párhuzamba, ő azonban
nemcsak a megélhetés súlyos nehézségeivel foglalkozott, hanem
mindig igyekezett egyetemes távlatokat is felvillantani.

El kell fogadnunk, hogy rendhagyó alakja a huszadik század
magyar költészetének, hiszen nemcsak Iíratörténeti jelenség, ha
nem a lelki megújulás történetében is fontos a szerepe. Nem lehet
kétséges, ha e lelki reneszánsz történetét elfogulatlanul elemez
zük, s eredményeit belehelyezzük e század magyar történetébe,
Mécs László alakja és szerepe rendkívüli mértékben megnő. S csak
növeli az a tény, hogy mindig az egyszerűek, az elesettek és a
rászorulók érzésvilágát szólaltatta meg, olyan rétegekben keltette
fel a katolikus öntudatot, melyek más eszközökkel aligha lettek
volna beállíthatók az újjáépítésbe.

A magyar költészet szinte minden korszakában születtek nagy
mozgósítók, akik a jó ügyért ragadtak tollat. Balassi a végvári
vitézekért. kivert életformájuk ábrázolásának parancsszavára, Zrí
nyi Miklós a török elleni küzdelem megszervezéséért, Csokonai a
szív jogáért. Vörösmarty a reformokért. Petőfi a forradalomért,
Arany... - de minek folytatni? Mécs Lászlót költői szándéka és
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(Az életrajzi adatokat
Fényi Ottó említett

összefoglalásából és a
dr.Mezey László

gyűjtéséből összeállított
korabeli lapkivágatok,

közlesek nyomán
állítottam össze.)

MÉCS LÁ.SZLÓ

személyes döntése is e sor teljes jogú tagjává teszi, s ezen gyen
gébb versei sem változtatnak, hiszen a mérleg másik serpenyőjébe

kerülhetnek azok, amelyek bármely antológia díszei lehetnének,
nem beszélve olyan sorairól, mint például e válogatás címadója,
mely az irodalom egyik legszebb feladatát fejezi ki érzékletesen,
szinte végérvényes tökéletességgel.

Mécs Lászlónak - nemcsak neki - adósa a magyar iroda
lomtörténetírás, de ahhoz, hogy kialakíthassa vele kapcsolatos ér
tékítéletét, előbb műveinek új és új kiadására volna szükség, hi
szen a költöt végül mégis a versei minősítik. Minden olyan válo
gatás, amely módot ad .lírája alaposabb megismerésére, jó ügyet
szolgál, hiszen közvetve a lelki újjáépítés ügyét is segítik versei, s
ebben a küzdelmünkben minden szónak, minden gesztusnak,
minden magatartásmintának felmérhetetlen a jelentősége. Az el
múlt időszak eseményei ugyanis ékesszólóan bebizonyították,
hogy azok az életértékek, amelyeket ő alázatosan, de küldetése
jogos öntudatával szolgált, mit sem veszítettek időszerűségükből.

Minden külön
vitatkozás helyett

Mikor böjtöltök, ne legyetek szomorúak,
mint a képmutatók, kik megheruasztják
orcáikat, hogy az emberek ó'ket böjtölni
lássák. (Máté evangéliuma)

Szeretnék szentté lenni, ám a "szentet"
itt másban látják. Több helyről üzentek:
hogy tréfa-puskám néha messze hord,
hogy úgy szólok, mini jóízlés-eretnek,
hogy kamaszkodva dícsérem a bort
s elérem így, hogy többé nem szeretnek.

Ne rontsam hát a hősi szittya-nemzet
szeretetéből szó'tt, szivével himzeii
próféta- és poéta-köntösöm!
A jó pap s költó' fennkölt, nagyszerű, szent!
A Farsangnak álmában sem köszön!
Bölcs mondást korhol s bibliákat tüsszent!
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