
SÁNDOR IS1VÁN

Mécs László bujdosó éveiról

Mécs lászlóval 1945 és 1946 között Győrött, majd Csornán sűrűn találkoztam, itt ke
riiltünk mindinkább meleg, szivélyes kapcsolatba. Szegedet október 1O-én fIama véres
őszön" érte el a front, hivatalait, így a tanárképz6 főiskolát is hatósági parancs irányí
totta el a városból..Családommal Gy6rött, édesanyám, barátaim, régi iskolám városában
- régi otthonomban találtam menedéket. Amíg lehetett, ide járt át Mécs lászló Pan
nonhalmáröl, a Nemzetközi Vöröskereszt kiváltságos védelmét élvez6 bencés kolostor
ból, ahol nök, gyermekek, de politikai üldözöttek is tömegesen várták a nyilas-német
korszak elmúlását és a fegyverek elhallgatását. Ismeretségünket els6 (vagy egyik első)

elöadöesqe, a Zeneakadémia pódiumán 1926 6szén történt föllépése alapozta meg, ame
lyet kés6bb szórványos találkozások követtek. Harsányi Lajos nyugalmas otthonában
a székesegyház f6bejáratával szemben, s néhányszor családomnál is, diákkori nemes
szívű barátomnak, Pokorny Miklós kanonok, városplébánosnak a lakásában - néhány
félórás kikapcsolódást jelentett az írónak: szerény alkalmi közönséget, az ország ment
hetetlen sorsának nyomása alatt akkori, gazdagon sarjadt költészetéhez.

1945 áprilisának els6 napjaiban, nagyhéten vonult át itt a front, s Mécs ekkor hama
rosan Csornára, a premontrei rend testvérprovinciájának központjéba költözött át (ma
ga a jász6vári - nagyváradi, kassai néven is emlegetett - premontrei tartományhoz
tartozott). Bujdosásából nemigen látott kivezet6 utat. Budapesten lakó öccsének, Dr.
Martoncsik hnre orvosnak otthonát sem kerülte el a gond; Királyhelmec, a költó ko
rábbi plébániája ismét az ország határán kívülre keriilt; s mint ünnepelt katolikus költó,
azzal is számot vetett, hogy a mind nyíltabban egyházellenes politika széljárása el6l
tanácsos félrehúzódnia. Engem viszont a szükség hajtott ismételt csomai és más beszer
zési utakra, három apró gyermekkel éltük át tej, liszt, cukor, hús, zsír nélkül a teljes
nincstelenség hónapjait.

A költőnek további gondja volt, mint találhatna vissza verseivel szélesebb .közönsé
géhez. Csomán csak egy-két szűkebb körben olvasott fel verseib6l, és az Uj Ember
megindulása után 6 is nagyobb nyilvánosságra vágyott. Így vetódött fel beszélgetése
inkben az álneves újrakezdés gondolata. Mécs László a csomai Él6 család nevére gon
dolt, s mint egyik leveléb6l kitűnik, alkalmi postával néhány versét is elküldte hozzám
eredeti kéziratban, a titoktartás szoros - még Harsányi Lajossal szemben is kötelező

- betartását kérve. A feladat nem volt egyszerű, rendszerellenes paszvillusok jártak
kézr6l kézre (f6ként "harisnya-barisnya" jellegű rímekke1), hazafias, de ponyva jellegű

versek, amelyek olykor éppen Mécs László nevének tolvajlásával kerestek népszerűsé

get. Mécs lászlónak azonban saját írói-költói jegyei is jól felismerhetók - elértek-e az
Uj Emberhez alkalmi postások által közvetített versei vagy sem, szerkesztói megfonto
lás vagy a szerz6 ismeretlensége pecsételte-e meg sorsukat - nem tudjuk eldönteni.
Mécs László nem ismeri a derék és lelkiismeretes szerkesztót, akinek minden bizonnyal
inkább a felel6sségvállalás, mintsem a szorosabb szerkesztés volt a feladata. Csak Pén
zesnek a hazai ún. Almanach líráról készített doktori tanulmánya alapján tesz célzást
Mécs az érdemes munkát végz6 szerkeszt6re. Közlésre szánt három verse sajátos mó
don még az Aranykapu c. 1987-ben kiadott kötetben sem kapott helyet!

Megindító melegséggel foglalkoznak a nekem írt levelek a magam sorsával is, így
- kedvem ellenére - erre is ki kell térnem. Sok hónapos késlekedéssel kezdtek Sze
geden igazolásomhoz. Bejelentés ellenem nem történt, de az egyetemi igazolóbizottság
ban a f6iskolát az képviselte, aki a tanszékemen helyettesem volt; utóbb áthelyezésre
való "büntetésem" jogi akadályba ütközött, mivel bírósági ítélet híján csak tanszékem-
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mel együtt lettem volna áthelyezhet6; mikor pedig a bélistázás szúr6jén - az ellenem
felhozottakat okmányokkal cáfolva - hiba nélkül átjutottam, bizalmas iratban közölte
hivataIom, hogy el6adásaimat mégsem kezdhetem meg és keressek áthelyezést S arról
is szólnom kell, hogy szegedi lakásom orosz tiszti kórház volt és igy lakhatatlan. Csa
ládomat ért két további csapás, apósom, s közvetlen ezután vendéglátó házigazdám és
barátom, Pokomy Miklós halála, akikre Mécs egyik levele részvétteljesen kitér, további
gondok forrása lett. Dletményeim kiutaIásáról a szegedi főiskola nem gondoskodott, a
forintra való áttéréssel az államnak e "tartozása" anullálódott; családomat alkalmi ke
resettel kellett eltartanom. De mi volt ez mások megpróbáltatásaihoz képest!

Végül a Nemzeti Múzeum szervezetéhez tartozó Néprajzi Múzeumba sikerült áthe
lyezést kapnom, miután erdélyi egyetemi tanárok hazaáramlása az "áthelyezés" jogi
akadályait megszüntette. Ezzel azonban győri tartózkodásom is véget ért, és a költővel

való közvetlenebb kapcsolatom nem kis fájdalmamra megszakadt. Maradandó emlé
kem, hogy öccsének budapesti József körúti lakásában a menekült rokonság elköltözé
sével felszabadult helyiségekben szeretett volna családomnak helyet biztositani. Ekkor
azonban három gyermekemen kívül feleségem édesanyja is velünk volt. Martonesik
Imrével magam közöltem, hogya terv megvalósításéról szó sem lehet. Ugyanilyen
szívesen gondolok Mécs télen kihajtatott virágos-leveles ágaira - verse is emlegeti
ezeket - amelyekból minden látogatásakor jutott feleségemnek is mutatóban néhány
szál, nem minden büszkesége nélkül. Hogy verseinek publikálásában nem segíthettem,
a nyomorúságos politikai helyzet magyarázza: saját kívánsága és érdeke volt, hogy írói
neve egyelőre ne szerepeljen - várjunk. Ezt a katolikus sajtó sem mérlegelhette más
ként. A rám bízott versek inkognitóját meg kellett őriznem, idegen kézre nem kerültek,
a költő késoobi elfogatásához közük nem volt. A levelekben említett Panoptikum c.
megrázó költemény sem nálam kallódott el, másolatban ez is rendelkezésemre áll.

Elő lllés név alatt Mécs Lászlónak csak egy versét tudtam elhelyezni a győri rövid
életű Független Kisgazda hasábjain; a Husvéti levelezőlap ómút közölte e lap (I. évf.
1. sz. 2. 1. - 1946. ápr. 21), a költő örömére.

A levelek név szerint a következő személyeket említik: Dr. Orbán László teológiai
tanár volt Győrött, jeles képzettségű dogmatörténész; fiatalon halt meg, még az ötvenes
években. Keresztesy László premontrei kanonok, teológiai tanár volt Csomán. Jelenleg
László Parker néven az Amerikába került magyar premontreiek alapította Szent Mihály
apátság (Orange-EI Toro, Kanada) apátja. Zalavary Godfrid ugyancsak premontrei
kanonok, a rend feloszlatása után szerzetesi hivatását megőrizve világi pályán dolgo
zott. 1970-ben halt meg. Géczy Lajos katonapap volt, majd Badacsonytomajban plébá
nos; 1969-ben hunyt el. A két háború között jelentős része volt Mécs László el6adó
körútjainak rendezésében. Hollósy Konrád bencés szerzetes, Mécs bakonybéli tartózko
dása idején az ottani apátság gazdasági ügyeinek intézője.

Különös örömöm, hogya költő kiszabadulása után, budapesti tartózkodásának nap
jaiban meleg kapcsolatunk megújulhatott. Ma már talán idézhetjük szavait, amelyekkel
Brezanóczy érsek biztatására válaszolt, aki úgy vélte, ideje volna gondoskodni Mécs
Lászlóról: "Kegyelmes uram, velem ne legyen további gond. Kaptam hazámtól egy
börtöncellát, az egyházamtól szobát a szegényházban, ennyivel beérem."

A levélben említett, eddig meg nem jelent költeményeit megőrzött eredeti kézirata
iból közlom.

Kedves Pistám!

Orbán laci beszaladt hozzám pár percre s felhasználom az alkalmat, hogy elküldjem
legújabb verseimet egyetlen példányok, azért vigyázz rájuk. Gondolkozz még rajta, meg
csináljuk-e az álneves bevonulást? Ha igen, akkor senkinek ne mondd meg, öcsémnek
se, családodnak se, kettönk titka maradjon. Mindig Te küldd nekik a verset, vagy Te
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vidd el. Balduinéknak mondd meg (ha egyáltalán fizetnek), hogy nagyon szegény köl
~r6l van szö, (Becsületszavad köt, hogy nem árulhatsz el), ne kérjék ingyen a verseket.
Ugy vélem, a Nosza költ6-vel lehetne kezdeni, februári dátummal folytatni az Egyedül
wlósággal s húsvétra hozni ~ Húsvéti levelez6lapot. Elkél már egy kis épít6 hang, élet-líra,
sok almanach-líra után az Uj Emberben, (kivéve Harsányi L. gyönyörű, friss versét: Én
nem megyek, és a Városi Pista hasonl6 témájú szép versét).

Nem merném tovább váratni Lacit, búcsúzom

sokszor ölellek

Laci
Igaz, a név Élő lllés! A gépelést jól nézd át, ne legyen benne hiba.

Drága Pistám!

öt percern van az írásra, mert csak most tudtarn meg, hogy Zalaváry j6szágkormányzó
Győrbebiciklizik. így csak távirati stílusban írok. Meghatva olvastam leveledben, hogy
mennyit tör6dsz sorsommal. Isten fizesse meg. Kettős gyászodban teljesen együtt vol
tam gondolatban. APÓ~ nevét írd meg, lelkiüdvéért misézek majd. Kiváncsi volnék,
miért nem közöltek az Uj Emberben verset Élő Illéstól. Csak a "machinációra", háttérre
volnék kíváncsi, rnert egyébként már nem érdekel a dolog. Élő Illés már nem kíván írni
sehova sem. Nincs értelme. Sót gondolkodik, hogy végleg abbahagyja az írást. Egy
karriert akar csinálni: visszamenni a híveihez s megcsinálni a második filiái templomot,
illetőleg befejezni az építést, mert a fundamentumok megvannak. Ami engem illet,
pénzre nincs szükségem. Igen érdekelne, mi van pesti állásoddaI. Imre miatt is igen
érdekelne. Mostani "lakóival" végleg zátonyra jutott... Te most úgy se tudnál lakást
találni, arra gondoltam, nem tudnátok-e megegyezni, így közelebb kerülnénk egymás
hoz a családi együttesben, ha ez sikerülne. Ferjentsik Sanyit most Ozdra nevezték ki,
talán el is ment, de felesége Pesten akar maradni... Viszont a hatóság kisajátíthatja
lakását egy esetleg nemkívánatos család számára. Imrének is írtam erről. Keresd fel, de
a hölgyeknek ott ne beszélj a tervről.

Harsanyit kérd meg, légy szíves, szerezzen nekem a francia irodalom tiltott könyve
ire engedélyt, tekintettel arra, hogy intenzíven foglalkozom a fr. irodalommal. Köszönet.

Sokszor, szeretettel ölellek

Laci
1946. máj. 6.
Feleségednek kézcs6k

KedvesPistám,

baráti soraidra most érdemlegesen nem válaszolok, mert 10 percet adott írásra az, aki
viszi, mert csak most határozta el magát. Géczyt megkértem (több mint másfél hónapja)
vigye el Hozzád a Panoptikumot, melyet 1944 öszén adtam Neked s amely Neked elve
szett. <Nekem sincs meg). Nos, kérlek, szíveskedj elintézni magad a dolgot, úgy hogy
kérd el Keresztessy Lacitól s a dedikált papírra gépeld le saját gépeden, vagy Harsányi
Lajosén. Azért kérlek, mert úgy látom Lajoskára nem lehet számítani, viszont szerét
ném, ha megvolna Neked, ha szükség lesz rá. Optimista pontjaidra valahogy nem
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tudtam felmelegedni (igaz, máskor kedves mosolyod kiséri az ilyen mesebeli tételeket).
Isten szöröstül-börösrül adta át Jóbot a Sátánnak próbára kikötve, hogy "ép a lelkét ne
vegye el", - a Sátán pedig nem tréfál. A példák egyre nagyobb számban bizonyítják.
Igaz, kés6bb visszakapta mindenét, de el6bb átélte a trágyadomb egész Deprofundisát!
- Ha valaki legközelebb megy, pár kóstolót küldök.

Sok. igazszeretettel ölellek

Laci
1946. júl. 29.

Kedves Pístám,

a levelet Nitsek János gyóri lakos viszi, akit az itteni házgondnok, Hollósy Konrád
hívott meg, hogy tanácsot kérjen t61e a gyümölcsös kertre vonatkozólag. Ez ugyanis
minta gyümölcsöst rendezett be Győrött 7 hold földön. Nem árt, ha megismerkedsz
vele. Esetleg magatoknak s Imrének szerezhetsz olcsóbban almát. Konrád elárulta ne
kem, hogy ez két emberrel akart volna megismerkedni életében Cholnokyval és velem.
Hát ez utóbbi sikerült neki: észrevétlenül kezet csókolt nekem koccintás közben: nem
a papnak szólt, Oly furcsa, hogy még vannak emberek, akiknek még vannak illúziói
velem szemben, mikor nekem már nincsenek! Pista, tudsz-e valami jót? Mert én nem
tudok. Nagypéntek befejez6dött, feltámadásról meg még ,csak egy őrült jóslása sem
beszél. A Te ügyed most hogy áll? Föltétlenül tájékoztass. Irj nekem a Konrád címére.
Az én ügyem úgy áll, mint volt. Rendem még nem érdekl6dött irántam. Itt nagyon jó
nekem, de állandóan kísért a gondolat, hogy mikor unnak meg; utóvégre illett volna
már tartásdijról tárgyalnia rendemnek velük.

Szalay Bercivel küldtem egy levelet, abban egy kérést. Tudtad-e teljesíteni? Mit ta
pasztaltál Csomán? Minden téli dolgom ott maradt. Ha elmégy egyszer, légy szíves
elkérni Keresztesy Lacitől hosszú alsónadrágjaimat, egy-két tubus cip6pasztát, fogpasz
tát, szappant, jódot, aspirint, ultraszeptilt a holmim közül, meg meleg harisnyát
(hosszút és rövidet) s egy gumisarkot. Illetőleg: ne kérd el, mert Magadnak is csak
továbbítanod kellene, hanem kérd meg Lacit, küldje el nekem, s ha nem nagy a csomag,
akkor a báránybór-sapkámat is. Kellene a téli bunda is, de hát azt egyelőre nem kérem.
Fogalmam sincs, hol leszek a télen s akkor újra mozgósítsak? Van itt egy téli raglanom.
talán elleszek vele. Mindezért előre is ezer köszönet!! Sok írnivaló volna itteni életemről,

másolnék újabb dolgaimból, de Nitsek 1/2 óra múlva indul, s így csak még egyet. [...l
Imrének írtam. L..] Még nem válaszolt. Ha megcsinálnák mégis, így két szoba fel

szabaduina s elfoglalhatnád. <Ferjentsikékelmentek már). Ha ez sikerülne, megadnám
Neked a tanácsot, hogy kell Imrét "kezelni". Alszeghy Zsolt igen meleg levelet írt
nekem. Harsányit üdvözlöm, nagy levelet készülök írni neki is, Neked is. A nagysá
gosasszonynak kézcsók!

lgazszeretettel sokszor ölellek

Laci
1946. okt. 6.
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