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Mécs LászlóI

a szociális költő

Száz éve született Mécs László. A hernádszentistváni tanító fia ha
mar megismerkedett a szegénységgel, s bár az egyik legelőkelőbb

rendbe lépett, a premontrei szerzetbe, sosem veszítette el az eleset
tek iránt tanúsított vonzalmát. Épp ez tette igazán népszerűvé. Bár
sok kísérlet történt "domesztikálására", igyekeztek őt konzervatív
lírikussá szelídíteni, szobrát is mintázták, mint a neobarokk társa
dalom jelképét, megmaradt a közember költőjének. Sok mindent
megmagyaráz e törekvése: gyakori bőbeszédűségét, földközelségét,
amely mindvégig idegen maradt az uralkodó költészetfelfogástól.
Schöpflin Aladár néhány nagyon jellemző mondattal méltatta ira
dalomtörténetében: "A szlovenszkóiak közül az egyedüli, aki na
gyobb benyomást tudott tenni az irodalomra és még inkább a kö
zösségre Mécs László lírája. Bőszavú, sőt bőbeszédű líra, erős Ady
hatásokkal, a szó hangzásában való gyönyörködéssel, aszavalati
hatás túlbecsülésével, barokk képalkotással, amely gyakran bonyo
lódik képzavarba. Magaslatai nem ott vannak, ahol a költő keresi,
hanem a csöndes, meghitt pillanatok egyszeru lerögzítésében."

Mielőtt Mécs lírájának nagyszámú tisztelője felszisszenne, tegyük
hozzá: e jellemzés nem negatív, ha az irodalom fogalmát kitágítva
belefoglaljuk a műveknek a befogadókra, Mécs László esetében a
hallgatókra tett bonyolult hatásmechanizmusát is. Szavalóestjei, fel
lépései mindig óriási hatást tettek, sokak számára ő jelképezte az
irodalom meghódíthatóságának lehetőségét. Kétségkívül kora legna
gyobb hatású irodalomnépszerűsítője lett. Bőbeszédű volt? Bizonyá
ra. Képzavarokba bonyolódott? Nemegyszer. Gyönyörködött a szó
hangzásában? Így volt/ nem lehet kizárni, hogy alkotás közben is
hangosan mondta a sorokat; valóban döntő jelentőségűnek vélte a
vers előadását. Költeményeit a saját hangjára írta, abban a meggyő

ződésben/ hogy ez biztos sikerük záloga. Az is volt. A magyar tár
sadalom bizonyos rétegeihez személyesen vitte el a költészet vigasz
talását/ s mint hivatását komolyan vevő falusi plébános, azt is tudta,
hogy az egyszerű emberek milyen szavakra vágyakoznak. Nyilván
jólesett neki a siker, kinek nem? De nem mindenki képes arra, hogy
megmozgassa a szíveket s felébressze a lelkiismeretet. Nyilván nem
a véletlen műve, hogy sokan még ma is felkavaró élményükként
emlegetik szavalóestjeit. A szívhez szólt, nem az értelemhez. Mű

veltsége nem volt tágas, de ismerte a hétköznapi valóságot. Változ
tatni nem tudott rajta, de mások sem, a nála műveltebbek; azok
sem, akik bírálták hétköznapiságát.
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Nyilván hosszabb elemzést kívánna annak magyarázata, miért
fejlődött nálunk oly lassan, sokszoros fáziskéséssel a vallásos iro
dalom, s miért minősült botrányosnak, ha a katolikus írók társa
dalmi kérdéseket feszegettek. A társadalmi berendezkedésnek, a
szociális kérdések iránt meglehetős közömbösséget tanúsító egy
házi vezetésnek is része volt ebben. Az ünnepi körmenetek fénylő

pompája, a manetrendszerűen megrendezett katolikus hét proto
kolláris eseményei nem feledtethették az ország szegénységét. A
fővárosban pazar tűzijáték rakétái villantak, miközben a falvak
ban és a tanyákon sötétség honolt. Véletlen-e, hogy a katolikus
irodalom csak "az újonnan fellépő fiatalság karján" (Szekfű Gyu
la) tudott kifejlődni? Hogy a szociográfia tényfeltáró műfajához

nemcsak a népi írók vonzódtak, hanem az ifjú katolikus értelmi
ségiek is? Hogy Teleki Pál és Szekfű Gyula szellemi ösztönzését
is ott sejthetjük az általuk kezdeményezett Szolgálat és Írás Mun
katársaság programjában? Hogy az egyik legfelkavaróbb szociog
ráfiát éppen Szabó Zoltán írta?

A maga módján, lírai eszközeivel Mécs László is tényfeltáró
költő volt. Idegenkedett a városi életformától, a szabad termé
szetben érezte otthonosan magát, ott érzékelte azt az erőt, ame
lyet nem korlátoznak a megszokások és elvárások (kezdeti kor
szakában nemcsak a Nietzsche által megtermékenyített Ady erő

kultuszát gazdagította új színekkel, az ő ideálja is a természeti
ember volt, akárcsak Szabó Dezsőé). A várost visszahúzónak, er
kölcsrontónak mutatta. Üzenet a tavasznak ősszel című versét pél
dául így zárja: "Kihalt, üres most a város, - Kis utcákon, parkon
át - keresem lábod nyomát - és a lábom térdig sáros."

Szentírási allúziókkal szólaltatta meg a szegények, kivetettek és
a hatalomban lévők örök ellentétét. Az előbbiekhez jött vigaszta
lásul a Messiás, a virágvasárnapi király:

6 a Sors-vertek fejedelme
viszi a szamár szelíd vemhe,
virágot szórnak és hitet
s a legszebbet, szivet, szivet,
s mennek tavaszról énekelve...

...Fent a papok s írástudók
nézik a sokföldönfutót,
s míg óbort tölt a kis cseléd,
egyik kiköp az ablakon
s azt mondja: piszkos csőcselék ...

(A csőcselék)

Századunkban nem Mécs László az egyetlen lelkifurdalásos
költő. (Illyés Gyula líráját sokáig meghatározta ez az érzés: úgy
vélte, cserbenhagyta a vele egyívásúakat.) Szent Ferenc helyébe
képzelte magát, "megleste" Szent Erzsébetet, amint "egy lelencet
ooo rühtől tisztára mosott". Estélyre hívták az "előkelők", s a kapu
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előtt látni vélte "a görbén gubbasztó Lázárt. Éhes volt s dalolt a
kapu előtt." A verset egy már-már közhelyes ellentéttel lendíti to
vább, a megszokottnak ható leírásba azonban komor balladai ele
meket sző:

Fent vígan folyt a híres lakoma,
kínáltak borral, étellel rogyásig,
de én hallgattam, dalol-e a másik,
míg szól a hír s ujjong az adoma.

...Egyszer csak minden nóta elakadt:
kutyák kergették kint a síró Lázárt;
fent megremegtek a szívek s a vázák,
s egy titkos pók szőtt barna szálakat... (Lázár a kapu előtt)

A síró, hazájukat veszített Lázárok költőjének indult. Később

lázadó indulata mérséklődött.Meggyőződésemszerint nem azért,
mert a komfortosabb, kényelmesebb magatartást választotta. Köl
tészetének változásával egyidőben hagyott fel társadalombíráló
írásaival Harsányi Lajos; Csávossy Elemért is ekkortájt intette
mérsékletre a hercegprímás. (A jezsuita atya Túlvilági hit és gya
korlati élet című, keresztényszociális szempontú cikke országos
feltűnést keltett 1931-ben.) Mécs László ezután jelentékeny szerve
ző tevékenységet fejtett ki a szlovenszkói magyar írók összefogá
sáért és a magyar katolikus írók szövetségbe tömörítéséért. Ekko
ri verseiben is visszatérő téma a szegényekkel való szövetség ke
resése (A költő és az emberek. Hordárl), s alkalmi költeményein is
átérzik részvéte, együttérzése, szolidaritása:

[gy él nálunk Vaskó, s megél.
Sok Vaskó él a Földön, várják a Nyarat,
Jézustól megígért nagy Nyarat
midőn Isten jóságából arat
mindenki, mint a madarak! (Vaskó János és kedves családja)
Mécs László lírájának népszerűségét nemcsak személyes varázsá-

nak, kivételes előadókészségének köszönhette. Mivel igen alapos élet
ismerettel rendelkezett, közel tudott kerülni a legegyszerubb emberek
hez is. Verseinek egy részében, kivált a meditatív jellegűekben, legsze
mélyesebb érzéseiket, gondjaikat szólaltatta meg, tudatosan köznapi
nyelven, annak fordulataival. Az ő Krisztusa a 20. század elesettjeinek
igazságosztó vigasztalója A költészetet közvetítő szerepként értelmez
te: hídnak, amely a megnyugvás egyszeru érzésével töltheti el az 01
vasát és a hallgatót. Az élőbeszéd természetéhez tudatosan alkalmaz
kodva alakította ki versvilágát, amelyet éppúgy sajátjuknak éreztek a
szociális reformokat sürgetók, mint a Trianon után megingott öntuda
tú középrétegek. Lírája szociológiai jelenség is. Legszerencsésebb pilla
nataiban Szent Ferenc-i egyszerűséggel lelkesítette át a természetet,
melynek üzenetét csak a tisztaszívűek értelmezhetik. Páratlan népsze
rűsége nem vált hasznára, költészetét mindvégig mégis a hasznosság
és a szolgálat eszménye vezérelte, s amit vállalt, teljesítette.
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