
ahhoz,hogya„röghöz nőtt pátriárka” a„nagy embereszmék s kis álmok trubadúrjá”-
váválhasson,lekelletttérnieazévszázadospremontrei(közép)útról.1 nemigazságta-
lankijelentésez,annakellenéresem,hogyaszeretetapostolaáldozópappászentelé-
sétőlasírigcsakegyféleképpentudtalátniésláttatnimagát:„Fehéren és kéken”. de
rendfőnökének, Gerinczy Pál (1906–1965) prépost-prelátusnak ajánlott versében2

cinikusanállapítjameg,Jászónsemnőnekafákazégig:„Tudom mit ér a Tűzhely, a
Törvény és a Templom, / hogy testruhát hord lelkünk s a nagy barokk virágzás / az
Egyház világtestén: ember-formáló, szent lom.”3

Mindentőlésmindenkitőlfüggetlenül„élő lelkiismeret”-kéntszolgálni,„Jázonként”
utazni „titokzatos szigetek felé a szenvedések tengerén”,4 ígymegváltvaamennyor-
szágbaszólóútlevelet,ezvoltMécsLászlóhitvallása.Vagymégsem?

Ehatártalanbolyongásokközepettehogygondoltaésakarta(-eegyáltalán)össze-
egyeztetnilíraiénjét,„Isten szavának trombitája” sazehhezkapcsolódó„világ-utaknak
hazátlan csavargója” sorskijelölteszerepkörét,premontreiszerzetespapikötelezett-
ségeivel?

aziskérdés:aTrianonkövetkeztébenperifériáraszorult–központjától,rendházai-
tól,birtokaitól,gimnáziumaitólmegfosztott–kanonokrendtagjainakkálváriájaössze-
fonódott-eaköltőszlovenszkóiéletútjával,vagyelkülönültattól?sazegyén(aközsze-
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kara anna

hazádnakrend(ül)etlenüllégyhíve?!
MécsLászló,ajászóváripremontreikanonok

anna kara 271.792(437.6)”1914/1940”
Toyourhomelandwith(out)fail/Befaithful?!LászlóMécs, 2-051
theCanonofPremontreinJászóvár 929MécsLászló

keywords:LászlóMécs(1895–1978).Jászó,Jászóvár(today:Jasov,košicedistrict,slovakia).Thestoryof
theCanonorderofPremontreatJászóvárandLászlóMécsbetween1914and1940.

1. Vö.„haMécsLászlómindenízébőlkitűntköltőilénye,semmisemmutatta[...]benneaszer-
zetestéspapot,amipedigfoglalkozása.”PaulValery:Előszó. InMécsLászló:Vadócba rózsát
oltok. sajtóalárend.horváthElek.Toronto,1968,9.p.

2. Jászón.1940.január6.kézirat.slovenskýnárodnýarchív(sna)fondPremonštrátskapre-
pozitúraJasov(PrJ)201.doboz(d)74–78.fólió(f).MécsLászlóGerinczyPálhoz.Győr,1940.
január23.

3. ua.,uo.75.f.
4. snaPrJ188.d.47. f.MécsLászlóTakácsMenyhérthez.nagykapos,1925. január21. (a

továbbiakban:Mécs1925).



replőpoéta)ésa rendérdekei sohasemütköztekegymással?Ezekrea felvetésekre
adnakválasztakövetkező,1918és1940közöttkeletkezettdokumentumok,amelyek
jórészt a jászóvári premontrei kanonokrendnek a pozsonyi szlovák nemzeti
Levéltárbanletétkéntőrzött,seleddigfeltáratlananyagábólszármaznak.

arend

Jászóvár,1914.június30.anövendékekfelvételételőkészítőbizottságtizenkétjelent-
kező közül ötöt egyhangúlag befogadásra ajánlott, köztük hermann Istvánt5 és
MártoncsikJózsefet.6 ElőbbiazEgyed,társaaLászló szerzetesinevetválasztva,szep-
tember13-ánegykülönlegesközösségbelépettbe.

Vezetője,TakácsMenyhért(1861–1933)prépost-prelátus,apátokoséshozzáértő
irányításánakeredményekéntarendaz1900-asévekközepétőltörténeténekvirágko-
rát élte. azapát–mint javadalmas főpap–aprépostságmezőgazdaságából (föld-,
erdő-,szőlőbirtokok,lipicaiménes),bánya-ésegyébbérleteiből,valamintgyógyfürdői-
bőlszármazójövedelmétjórésztazalábbiintézményekműködtetésérefordította:köz-
ponti rendház (Jászóvár), 6 társház (Lelesz, Váradszentmárton, kassa, rozsnyó,
nagyvárad, Budapest), 2 országos levéltár (Jászóvár, Lelesz), hittudományi főiskola
(Jászóvár),tanárképzőéshittudományiintézet(norbertinum;Budapest),3gimnázium
(kassa, rozsnyó, nagyvárad), konviktus (kassa), népiskola (ricse-Budahomok), 12
rendiplébánia(Jászó,Felsőmecenzéf,debrőd,Jászómindszent,rudnok,Felsőnovaj,7

nyésta, Lelesz, királyhelmec, nagykapos, Váradszentmárton, asszonyvására), 24
temploméskápolna.kegyúri főhatóságaalátartozottmégJászóújfalu,Bodrogmező,
Farnos8 ésBetfiaplébániájais.120fős(eltartott)rendiszemélyzetéből1prépost-pre-
látus,86kanonok,28egyszerűfogadalmas,5novícius.42kanonokjatanított,12lel-
kipásztorkodott.

középiskoláiban(teljesvagyrészbeni)tandíjmentességgelösztönözteéstámogatta
diákjait.9 arendfizettemindentanár-ésteológusjelöltje(ígyMártoncsikJózsef)felső-
fokú iskoláztatásának (beiratkozási, tan-, vizsga-, labor- s egyéb díjak, tankönyvek,
szakdolgozatok stb.), életvitelének (zsebpénz), ruházkodásának, étkeztetésének,
elszállásolásának,utaztatásánakköltségeit.Ezenkívülarendálltaakanonokokorvos,
gyógyszer-,gyógyvíz-ésgyógyfürdőszámláitis.

az1909-ben, kizárólag rendi(!) forrásból létrehozott és gyarapított cselédnyugdíj-
alapcéljaagazdaságialkalmazottakéscselédek(összesen537fő)érdekelttétevése
ahosszútávúmunkaviszonyban.anyugdíj(képesség)egyetlenfeltételea40évrendi
szolgálat,illetveazidőelőttibalesetvagyrokkantság(!).az1913-ban,korátjóvalmeg-
előzvebevezetettcsaládipótlék(!)intézményeazösszesuradalmitisztrekiterjedt.

68 kara anna
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XI
II.

 é
vf

ol
ya

m
  

2
0

1
1

/4
, 

S
om

or
ja

5. hermannIstván(1895–1970)egyháztörténész,egyetemitanár.
6. Mártoncsikaköltőanyakönyvezett,aMécsaszerzői(ál)neve.
7. Manovajidrány.
8. MaBerettyófarnos.
9. köztükMártoncsikJózsefetésöccsét,Imrét.



arendbelépőifjak80%-átaszerzetestanárihivatásrakészítettékfel,szocializál-
ták, noviciátusságuktól a katedráig (rendházukig). Takács Menyhért folyamatosan
hangsúlyoztaajászóváripremontreilelkiség-identitásmegnyilvánulásánakfontosságát
akeresztényhitmegélésében,azegyéngondolkodásában,értékrendjében,viselkedé-
sébenazéletmindenterületén,különöstekintettelanevelésre,oktatásraésaszerze-
testársakközöttikapcsolatokra.Ezvoltazalap.afelépítmények,akassai,anagyvára-
di ésa rozsnyói főgimnáziumakorabeliMagyarország legmodernebboktatási intéz-
ményeiközétartoztak.1911-ben,amikorMártoncsikJózsefésöccseisodajárt,akas-
saiközépiskolánaktanáriés ifjúságikönyvtára,érem-, filológiaiés történelmigyűjte-
ménye,matematikai, földrajzi, rajz-,s (maiszemmelnézve is) irigylésreméltótermé-
szetrajziéstermészettaniszertáravolt.

Eztegészítettékkiakülönbözőönképzőkörök,egyesületek.10 akatolikussajtótámo-
gatásáértakassaifőgimnáziumban1911-benaZászlónk11 címűifjúságilapegyesszá-
mait272(!),aMária Kongregációt75,aKis Pajtást30példánybanjáratták(adiáklét-
számekkor:480fő).

Ezapremontreipedagógiaiszemléletésgyakorlattettelehetővéadiákoktehetsé-
géneksokoldalúésszabadkibontakozását,egybenMécsLászlóelsőirodalmipróbál-
kozásaitis.

aprépost-prelátusemellettnagyfigyelmet,időtéspénztfordítottaszerzetestaná-
rokélethossziglantartó(tovább)képzésére.

aszerzetespapihivatásritkaesetbenvoltéletcél.Legtöbbszörapedagógusimun-
kárakevésbé tehetséges, illetveabba testileg-lelkilegbelefáradt,megöregedett vagy
folyamatosansúlyosfegyelmivétségetelkövetőszerzetestanárokatküldtékaplébáni-
ákra.a fiatal rendtagokszámáraezegyfajtabüntetésnek,száműzetésnekszámított.
1919-ig.

1918–1919

1918.szeptember29-énhermannEgyedésMártoncsikLászlóünnepélyesfogadalmat
tett, október 2-án áldozópappá szentelték őket. 28-án Prágában kikiáltották a
Csehszlovákköztársaságot, amelyhez a szlováknemzeti Tanács 30-án csatlakozott
(turócszentmártonideklaráció).Eztkövetőenacsehhaderőfokozatosanmegszálltaa
Felvidéket.„Fölszentelésemutánrögtönspanyoltüdőgyulladásbaestem,5hétignem
tudtam magamról [...] elaludtam hungáriában és a lázakból felébredtem
Csehszlovákiában!”12
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10. EzekközülaMáriakongregáció,afiatalokvallási,erkölcsialapokonnyugvónevelését,hit-
beli erősítését, a Mária-kultusz ápolását célul kitűző közösség kassán kovács Lajos
(1878–1949)kezdeményezésére(1909.június25.)jöttlétre.

11. a regnumMarianum e folyóiratában jelent meg (1912. május 12., 284–285. p.) Mécs
Lászlóelsőötverse.

12. MécsLászlóauréliensauvageot-hoz.királyhelmec,1937.november17.InCz.FarkasMária:
aMécsLászló-epizódPárizsban. Irodalomtörténeti Közlemények, 1999,218.p.



közbenMártoncsikLászlóöccsekétévesoroszhadifogságábólhazatérve,szintén
jelentkezettJászóvárra.Pályázatátaz1918.augusztus25-eitestületiüléstámogatta,
sígyoktóber27-énőisbelépettarendbe.13

december28-ánacsehhadseregbevonultkassára.1919.január2-ánaprépost-
prelátusarrólértesítetteszabóadorjánt(1868–1950),akassaifőgimnáziumigazga-
tóját,hogyalábtöréstszenvedettholbakasszián(1893–1982)szerzetestanárhelyet-
tesítésérejászóvárikonventitagot–egyelőre–nemküldhet,mertafiatalabbakmind-
nyájanazélet-ésvagyonbiztonságmegvédésérealakítottfegyveresnemzetőrségtag-
jai, s a községi polgárokkal együttmindenmásodik napon szolgálatot teljesítenek.14

VégülMártoncsikLászlótrendeltekassára,akitáprilis4-énmárajászóváriprépostsá-
gikönyvtársegédkönyvtárosávánevezettki.

Június6-ánamagyarVöröshadseregvisszafoglaltakassát,dejúlius6-ánkivonult
a városból, amelyet újból a cseh csapatok vettek birtokukba. 17-én, a csehszlovák
államnevébenlefoglaltákarendiszemélyzetű,sBalassazsuzsannárólelnevezettala-
pítványikassaikonviktust;alkalmazottaitállásukbólfelmentették,lakásuktólésellátá-
suktólmegfosztották.augusztus26-ánrozsnyókétmagyar (premontreiésevangéli-
kus)középiskolájátzárattákbe.helyettüknovember19-eihatállyalcsehszlovákállami
reálgimnáziumotszerveztek,amelyetazegykorievangélikus intézménybenhelyeztek
el.apremontreieképületétkatonaikaszárnyáváalakítottákát.15

szeptember7-énakassaidómban,ahelyivértanúk16 mártíromságának300.évfor-
dulójára emlékezve, VassMiklós (1879–1925) jászóvári premontrei szerzetes tanár
beszédében–párhuzamotvonvaamúltésajelenpolitikaifanatizmusaközött–tilta-
kozottarendsérelméreelkövetettállamhatalmijogtalanságokellen.Felszólalásának
következményeCsehszlovákiából valóazonnali kiutasítása lett. a kassai főgimnáziu-
mot11-éncsehkatonákfoglaltákel.azinnenelkergetettmagyarpremontreitanárokat
(az állandó zaklatásokkal) még magánúton sem engedték oktatni. középiskolájuk
helyénoktóber2-áncsehszlovákreálgimnáziumotindítottak,magyartagozattal.17

karolMedveczky–VavroŠrobár,szlovákiateljhatalmúminiszterénekegyházirefe-
rense– a következőket tudatta a jászóvári prépost-prelátussal: „Mivel a premontrei
kanonokokezerésezerszlovákifjúnakvettékelanemzetiségétésanyanyelvét,azért
acsehszlovákrespublikábansohatöbbétanáriállástnemviselhetnek,sőthaaVass-
féleesetekismétlődnifognak,aköztársaságterületérőlisörökrekifognaktiltatni.”18
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13. MártoncsikImrevégülnemmaradtapremontreiekközött.abudapestitudományegyetemen
1924-benorvosdoktoriokleveletszerzett.

14. snaPrJ184.d.1f.
15. 1931és1938közöttPüspökiLeánynevelőIntézetműködöttbenne.arendházföldszintjén

államiadóhivataltrendeztekbe.Emeleténamindenkoripremontreiházfőnökönkívülvilági
albérlő(pl.Tichykálmán)lakott.

16. PongráczIstván(1582–1619),Grodecz(Grodzieczki)Menyhért(1584–1619),körösiMárk
(1588–1619).1995.július2-ánII.JánosPálpápamindhármójukatszenttéavattakassán.

17. Ezt1926-banönállósították,saszomszédos,voltelemiiskolábanhelyeztékel.
18. snaPrJ191.d.435 f.TakácsMenyhértgr.TelekiPálhoz.1929 (a továbbiakban:Takács

1929).



Felszólítottaapremontreieket,adjákátakassairendházatazújtanároknakéstávoz-
zanakonnan,mivel a rendházaz állam tulajdona. Válaszul TakácsMenyhért arra a
tényreemlékeztette:apremontreirendpápaijogúszerzetesrend,sahhoznyúlniatilos.
Medveczky így a kassai rendőrkapitányhoz, kohuthoz tette át a szerzetes tanárok
ügyét.őegyenkéntbeidéztearendtagokatéstudtukraadta:nyolcnaponbelülelkell
hagyniukavárost,mivelfoglalkozásnélküliek.azérintettekfellebbeztek,skiutasításuk,
egyelőre,lekerültanapirendről.dekésőbbmárhonosságukatvizsgálták,kimondottan
azzal a céllal, hogy aki nem született csehszlovák területen, azt kiutasíthassák az
országból.19

a117évegyakorolttanítórendihivatásuktólerőszakkalmegfosztottpremontreiek
fokozatosan a pasztorációs szolgálatra tértek át. Bár ennek irányvonalát Fischer-
Colbrieágostkassaimegyéspüspökkijelölteszámukra,sokkétséggelküzdöttek:meg-
felelnek-ehitük,lelkiismeretük,közösségük,magyarnyájukésamegyéspüspökelvá-
rásainak?

aszaporodóésújabbvárhatócsehszlovákatrocitások,abezártintézményekésa
létfenntartásinehézségekmiattaprépost-prelátus29felvidékiszerzetestanáraközül
ekkor11-etMagyarországraköltöztetettát,sacsornaipremontreiésabencésrend
vendégszeretetébőlCsornán,keszthelyen,Győrött,Esztergombanéssopronbanhelye-
zettel.20

Šrobár december5-én kelt leiratábanminden, a köztársaság területénnyilvános
hivataltvagymásjoghatóságotgyakorlószemélythűségeskületételérekötelezett,leg-
később1920.január20-áig.

közbenaz(irodalmi)életmenttovább.aTavasz –szépirodalmi,művészetiésköz-
gazdaságifolyóirat–(pozsonyi,elsőévfolyam)1919.október12-eiszámábanhamvas
Béla(Kosztolányi Dezső egyénisége,427–430.p.)cikkénkívülMécsLászló(Az öreg
Sedlák csizmái,416–418.p.)írásaisolvasható.

1920

Január5-éna„Csehszlovákiában”fekvőrendibirtokok21 államosításikísérletétTakács
Menyhért még „könnyen” meg tudta akadályozni. Márciusban Medveczky bizalmas
barátját22 küldteJászóvárra,hogyaprépostságösszesingóésingatlanvagyonátfog-
laljale,sabirtokokirányításátvegyeát.Ebarát„lelkiismeretesen”teljesítetteakérést:
nemcsakajószágkormányzóihivatalraésapénztárratetteráakezét,hanemazösszes
háztartási készletre, a könyvtárra, a képgyűjteményre, az archívumra, sőtmagára a
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19. uo.437.f.
20. Megjegyzendő, bár Mécs László ekkor már nem kassán, hanem Jászóváron dolgozott,

háromokbólmarad(hatot)ttovábbraisaFelvidéken:1.befejeztefelsőfokútanulmányait;2.
Jászóváronviszonylagnagyobbbiztonságbanvolt,mintkassán,sottfoglalkoztatniistudták;
3.„csehszlovákhonossága”védettségetjelentettkiutasításaellen,ezértrá,illetvemunká-
járahosszútávonisépíthetettrendfőnöke.

21. a későbbi, trianoni határváltozást követően a rend földbirtokainak 56,4%-a Csehszlo-
vákiához,14,5%-aromániáhozkerült.



templomrais.arendtagoknakarraakérdésére,hogyőkezentúlmibőlfognakélni,azt
felelte: neki erre semmi gondja. a jogtalanságok ügyében TakácsMenyhért Fischer-
Colbrieágosthozfordult,akiazEgyháziTörvénykönyv23 2346.kánonjárahivatkozva(a
„kánonjogbananalfabéta”)Medveczkyttáviratilagbírtajobbbelátásra.Megbízottjaígy
háromnapmúlvatávozottJászóvárról.24

arendügyvédeiszerintazújabbankiadottszigorúkatonaiparancsfolytánakerü-
leti parancsnokság május 2-áig semmilyen határátlépési igazolványt nem írhat alá,
mégkivételesensem.oka:amagyarkatonaiparancsnokságnemfogadjaelezeket.
Érvénytelenazösszes,eddigkiállítotthatárátlépésiigazolványis.25

Május18-ánTóthalbin(1880–1921)nagykaposiplébánosfelajánlottalemondását
hivataláról.31-énTakácsMenyhértazállásbetöltésérepályázatotírtki.Végül(bárő
nemjelentkezett)június24-én(30-aihatállyal)arendközponttólkb.120km-relkelet-
refekvőplébániáraideiglenesenMécsLászlótnevezteki.

„Merőbenúj,nekivalóéletforma:aszívéhezközelállóembereksorsábanosztozva
vezethetteőketIstenfelé”–feltételezirónayLászló.26 Valójábanmégnem,hiszenere-
detilegtanárnakképezték.azelsőadandóalkalommalelisszökneinnen:„Mikoride
készülődtem,Méltóságodkegyesvoltmegígérni,hogyhaapasztorációnemfelelmeg
lelkemhajlamainak,akkorkegyeskedikvisszadisponálni Jászóra.– Immárharmadik
hónapjavagyokittenslelkemnemtudbelehelyezkedniebbeamunkakörbeteljesen,
amelybeneredményeketcsakteljesodaadássallehetelérni.háztartásomsincs,aszü-
leim jelenleg nemhajlandókhozzám jönni,megfelelő rokont nem találtam s idegen
házvezetőnővelnemakartamkezdeni.kosztrajáróvagyokmégmindég,amiazillető
családnak is terhes, amely szívességével megajándékoz, nekem is. azért kérem
Méltóságodat, hogyha terveivel ésarendérdekeivel nemellenkezik, kegyeskedjék
engemapasztorációalólfölmenteni.”27

MécsLászlókérésétmárcsakazértsemteljesíthetteTakácsMenyhért,mertaprá-
gaikormányzataprépostságittenibirtokainoktóber5-évelkényszergazdálkodástlép-
tetettéletbe.„azúj[cseh]kényszer-adminisztrátormindenfeléazthangoztatta,hogyő
azért jött,hogyapremontreieketmegtanítsa intenzívegazdálkodni.Meg is tanította.
Végigvadásztacsehtársaságávalerdőinket;végigmulattatanyáinkat.Víganfolytazivás
éskártyázásreggelekig.[...]Ígytartottezkilenchónapigegyfolytában.”28
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22. neveolvashatatlanakéziratban.
23. azEgyháziTörvénykönyvet,aCodex Iuris Canonicit(CIC)XV.Benedekpápa1917.május27-

énszentesítetteéshirdetteki;1918.május19-étőlvolthatályos.
24. Takács1929,438–440f.
25. snaPrJ184.d.113.f.dr.aranyossyandorésdr.aranyossyaristidTakácsMenyhérthez.

kassa,1920.április28.
26. rónayLászló:Mécs László. Budapest,1997,21.p.(atovábbiakban:rónay1997).
27. snaPrJ184.d.290. f.MártoncsikLászlóTakácsMenyhérthez.nagykapos,1920. szep-

tember15.
28. Takács1929,442.f.



1921

abirtokokvéglegesállamilefoglalásánakmegakadályozásáraaprépost-prelátusazzal
aszándékkalfordultebbenazévbenaVatikánhoz,hogyprépostságátazabbatia nul-
lius rangjáraemeltesse,kijelöltetveazalájatartozóterületekhatárait.29

ajavadalmibirtokokjogtalanállamikezelésétaztkövetőenszüntettékmegmájus
28-án,hogyajászóváriak„önkéntbeleegyeztek”:arendtízéviidőtartamraprágaiille-
tőségű(évi60000csehkoronafizetésű)gazdaságiés(évi20000csehkoronabérű)
jogitanácsadótfoglalkoztat,birtokaiügyeitamagyartiszttartóhelyettcsehfőintézőfel-
ügyeli,valamint„felajánlja”egyikbirtokátfelparcellázásra.azállamarendnekazelma-
radt jövedelmekért, felszereléseiben,állatállományábanésegyébtulajdonábanesett
káraiért,kártérítéstnemfizetett.Június13-ánkeltlevelébenTakácsMenyhértajászó-
váraljaiközségiképviselő-testületnekakövetkezőketjelezte:„ajelenlegipolitikaiviszo-
nyoksokesetbenszükségesséteszikazegyeslakosokpolitikaiilletőségénekmegálla-
pítását.amiajászóváripremontreikanonokrendtagjaitilleti,azokmindegyikénekegy-
háziilletőséghelyeJászóvár,amennyibenajászóváriegyházijavadalomjogcímérevan-
nakáldozópapokkáfelszentelve,sattólelválaszthatatlanok.azegyháziilletőségetmin-
digelismerteamagyarállamiközigazgatás,amelyjogszokásnaktermészetesfolyomá-
nyaaz,hogyaztacseh-szlovákpolitikaihatóságokiselismerjék.Ezenazalaponmin-
denpremontrei rendtag,aki Jászóváraljaközségbennégyévenát–minta teológiai
intézethallgatója–lakott,sazittenijavadalomjogcíménfelszenteltetett,sakiapre-
montreirendhez,minterkölcsiszemélyheztartozván,aközségiközterhekviselésében
állandóanrésztvesz, tehátadófizető,Jászóváralján illetőségetszerzett.”30 Errehivat-
kozvakérteeztesetrőlesetreképviselő-testületihatározattalelismerni,sarrólakérel-
mezőrendtagnakilletőségibizonyítványtkiállítani.

szintén13-án,ajászóvárirendnagyigyűlésenjegyzőkönyvezték:MártoncsikLászló
továbbvezetianagykaposiplébániát,smégnemdöntöttarról,Fischer-Colbriepüspök
felkéréséreelvállalja-eakassaiEsti Ujság szerkesztését,vagynem.31

november6-ánaprépost-prelátustájékoztatástkértszabóadorjántól(aki immár
lelesziházfőnök),igaz-e:MártoncsikLászlóengedélynélkül,ismeretlenhelyretávozott,
sacsendőrségiskeresi.32

amásnapirendnagyigyűléskiemelttémájaarendcsehszlovákiabelihelyzetevolt.
Takács Menyhért fájdalommal állapította meg, még mindig méltánytalan és barbár
hangútámadásoknakvannakkitéve.Ezzelkapcsolatban ismételtenkifejezte:arend
tagjaienehézviszonyokközöttmindenpolitikaiszerepléstől tartózkodjanak.közölte
aztis,Mártoncsiktudtaésengedélye,szintemindenadminisztrációrólvalógondosko-
dásnélkülhagytaelplébániáját.ügyévelkapcsolatbannyomatékosanhangsúlyozta:a
renditagokmindennyomdábaadandóírásműveelőzeteskonventicenzúraalátarto-
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29. snaPrJ201.d.586.f.GerinczyPálMadarászIstvánkassaimegyéspüspöknek.Jászóvár,
1940.június1.

30. snaPrJ185.d.262.f.
31. uo.263.f.
32. uo.544.f.



zik,scsakhaakonventicenzorfelülvizsgálta,akkoradjamegaprépostazimprimatú-
rát.acenzuráláshozvalóbeküldésnekpedigmindighivatalosútonkelltörténnie.33

1922

arendmárcius1-jei,jászóvárigazdaságigyűlésénismertettékaprépost-prelátusújabb
leiratát.Ennekötödikpontjakimondta:„arendtisztialkalmazottait,altisztjeitésszol-
gaszemélyzetétarendhozzátartozóinaktekinti,velükhumánusanésegyformaméltá-
nyos[s]ággal fogeljárni. [...] a szorgalmat, hűségetéskiválóságotelismeréssel fogja
kísérni,ahanyagságot,megbízhatatlanságotnemfogjamegtűrni[,]ahűtlenségetnem
fogjaelhallgatniésmentegetni.”34

Június7-énazapostoliszentszékajászóváriprépostságot–10plébániával35 –a
megyésapátságrangjáraemelte.36 apápaibullagyakorlatiérvényesítésétazonbana
(vatikáni–)csehszlovák–magyar (egyház- és állam)politikai nézetkülönbségek37 (majd
perek38)megakadályozták.Mindezekellenéreaprépost-prelátusjoghatóságakiterjedt
arendanyaországiés–egyideig–romániaibirtokairais.

acsehszlovákföldbirtokreform-törvényvégrehajtásasoránarendeddigamagas-
révi(800kataszterihold)észsupapáti(300kh)gazdaságátvesztetteel.39

Július16-ánjelentmeg–aTűz címűirodalmiésművészetifolyóiratnegyedikolda-
lán–MécsLászlóA nyomor balladája címűkölteménye.Eversegyszerrelettszimboli-
kájaaköltőszociálisérzékenységénekésrendjeetérenmegnyilvánuló„érzéketlensé-
gének” (báraz írotthelyszíngrófi birtok).Ezzelkapcsolatosazazepizód is,amelyet
gyakranemlítenek:MécsLászló„alighogynagykaposiplébánoslett,ötvenrakásgally-
fátvettkarácsonyiajándékulaszegényeknek”;40 „mikorakassaigimnáziumból[!]kike-
rült nagykaposra plébánosnak, ötven rakás fát ajándékoz oda a szegényeknek.
Együttérzéseszokatlanvoltazakkorifeudáliskispolgári[?!]egyházimiliőben”.41
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33. uo.551.f.
34. uo.139.f.
35. Jászóváralja,Jászó,Jászómindszent,rudnok,debrőd,Felsőmecenzéf,Jászóújfalu,Lelesz,

királyhelmec,nagykapos.
36. Acta Apostolicae Sedis.1922.16.sz.,november15.582–584.p.(atovábbiakban:aas).
37. salaczGábor:A magyar katolikus egyház a szomszédos államok uralma alatt.München,

1975,13–54.p.;szuromiszabolcsanzelmo.Praem:akassaiEgyházmegyeközigazgatá-
sánakváltozásai1918és1982között.Magyar Sion,2011.1.sz.99.,100.p.

38. ráczkálmán:Esztergomiérsekségkontracsehszlovákállam–egyházibirtokperekahágai
bíróságelőtt.1–2. Fórum Társadalomtudományi Szemle,6.évf.(2004),3.sz.35–52.p.,4.
sz.67–95.p.

39. Ezfelvidékiföldterületeinek5%-avolt.acsehföldbirtokreformvégül4694kh-dal(21,6%),a
román3321kh-dal (59,3%), amagyar1200kh-dal (10,7%; utóbbit az állammegváltotta),
mindezösszesen9215kh-dal(23,9%)csökkentetteaprépostságföldvagyonát.snaPrJ204.
d.140.f.GerinczyPálazactioCatholicaországosTitkárságának.Jászó,1942.szeptember17.

40. rónay1997,36.p.
41. Csellényi István Gábor: az Isten hegedűse. Mécs László költészete. Pedagógiai Műhely,

1992.6.sz.31.p.



MécsLászlótettenemesemberigesztusvolt,denemegyediésnemsajátpénzé-
ből-tulajdonábólmegvalósított.aprépost-prelátuseddigi,22évi rendfőnökségealatt
(azekkorszületettlevelektanúságaszerint)számtalanszorutaltkiingyenvagyárcsök-
kentveakörnyékbelirendibirtokokrólszármazó,meghatározottmennyiségűgallyataz
írásbanközvetlenülhozzá(!)fordulóknak,lettlégyenekazokrendinapszámosokvagy
sokgyermekes jászói illetőségű, de vándor cigányprímások.Mécs László nagykaposi
szolgálataidejénszintemindenévbenkértéskapottengedélytapréposttólrendigally-
fákadományozására,sennekellentételezésekéntatemplomiperselypénztajánlotta
felarendikasszába.

november3-ailevelébenMécsLászlóarrahívtafelTakácsMenyhértfigyelmét,hogy
miótaanagykaposipremontreibirtokparcellázásaszóbakerült,híveisohanemigye-
keztekparcellátelőjegyeztetni,abbólakegyeletesmeggondolásból:nemsegítikelőegy
katolikus birtok tönkretételét. azóta Mécs többször érdeklődött mindenütt a birtok
sorsafelől,deseholsemkapottőszinteéshatározottválaszt.Mostmárittszántanak
az új birtokosok, szlovákok és reformátusok, s hívei szomorúan nézik: a katolikus
vagyonbólcsakőknemkaptak.Ebbenazügybenérdeklődöttaprépost-prelátusnál:1.
feladta véglegabirtokot aprépostság, s jogosanparcelláz itt azállam?;2. hanem
jogosaparcellázás,nemlesz-eveszélynekkitévehíveivagyonkájapolitikaivagymás
zavarok,változásokidején,hamégmostvennénekaföldből?42

1924

1923.január17-énarendnagyváradigimnáziumátarománhatóságvéglegbezárat-
ta.

MécsLászló1924. január26-ánkérteelőször rendfőnökénekbeleegyezésétkul-
túrmissziójához: „a matinék üdvösségesek a magyar kultúra szempontjából, mert
állandóanébrentartjákazérdeklődéstazelszakítottmagyarságban.[...]azénírásaim
valami apostoli célt akarnának szolgálni: az evangéliumtól elvadult emberiségnek a
költészet varázsával evangéliumot adni, a szeretet és a jóság lámpását lengetni az
embetelenségek[sic!],gyűlölködésekéjszakájában.Igyfogvafeladolgot,azthíszem
Egyházunknakésszentrendünknekisdicsőségez,tekintve,hogyazeddigszerepelt
ésnagyobbhatástelértköltőkkálvinistákésszabadkőművesekvoltak,hogyeddigiro-
dalombanelvvolt:catholicanonleguntur.”43

aprépost-prelátusfebruár4-eimegjegyzéseerre,akérvényhátlapján:„akultúr-sze-
replésre szlovenszkó területén az engedélyt megadom. ahhoz azonban hozzá nem
járulhatok, hogyMagyarországon, vagy romániában lépjen föl,mert abból a rendre
politikaikellemetlenséghárúlhatna.”44

Május25-énTakácsMenyhértakövetkezőindokkalutasítottavisszaazt,hogymint
prépost-prelátusanagynyilvánosságelőttmegjelenjen:abbanazélet-halálharcban,
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42. snaPrJ186.d.127.f.MártoncsikLászlóTakácsMenyhérthez.nagykapos,1922.novem-
ber3.

43. Magyarul:katolikusirodalmatnemolvasunk.
44. snaPrJ187.d.77.f.



amelyetmostapremontreirendazegzisztenciájáértfolytat,szigorúantartózkodnikell
mindenpolitizálástól,különbenahatalombirtokosaimegtorlássalélnek,mindszemé-
lyi, mind javadalmi téren. Ez az oka annak, hogy nem készíthetnek vele riportot.
EgyébkéntszívbőlgratulálaSzepesi Hírlap indításához.45

Május26-ai,Fetserantalnak(agyőrimegyéspüspöknek)címzettlevelében46 apré-
post-prelátus támogatta rendtársának – ráday sebestyénnek – a Premontrei női
kanonokrendmagyarországiújraalapításáravonatkozóelképzeléseit.47

azaugusztus20–23.közöttacsehszlovákiaiTeplábantartottgeneráliskáptalanon
megszüntették a jászóvári premontrei kanonokrend függetlenségét, s a(z 1921-től
önálló)csehszlovákiaicirkáriához(rendkerülethez)csatolták.Engedélyeztékugyanak-
koraMagyarországonmaradttestvéreknekGödöllőnegyújrendházlétesítését.48 arégi
magyar cirkária megmaradt egyetlen prépostsága (Csorna) és a jászói prépostság
romániaitagozatából1926-banalakultújpriorátusagenerálisapát(GummarusCrets)
közvetlenfőhatóságaalákerült,addig,amígegyújabbmagyarprépostságkialakulá-
sávalújraönállómagyarcirkáriafejlődhetki.aJászóvárontartózkodóTakácsMenyhért
abudapestiésnagyváraditagozattal, illetveaGödöllőnfokozatosankiépülő49 újpre-
montreirendiközösséggelakapcsolatotazáltalakinevezettvikáriusokonkeresztültar-
totta.

MécsLászlóoktóber6-aikérvényébőlmegtudható:mindelső(Hajnali harangszó,
1923),mindmásodikkötetének(Rabszolgák énekelnek,1925)rendicenzorakarsai
Ervin(1866–1948)volt.50

1925

MécsLászló január21-ei levelében, TakácsMenyhért igenéért,mégerősebbenélte
belemagáta „megváltó” szerepébe: „a világháború,a forradalmakmegmérhetetlen
rombolástvittekvéghezazokbanakultúrkincsekben,melyeketévszázadoképítettek,
halmoztakaszebbjövőérdekébenaföldön.Talánazösszesnépekközöttamagyar-
ságnakvanlegtöbbsiratnivalójamindabban,amiértélniérdemesaföldönsamagya-
rokközülisazoknak,akikababylonifogságban,szétszóródásbanélünk.Ittvanaleg-
többomladék,ittvanalegtöbbépítenivaló,ittkellettalegtöbbvígasztésreménytföl-
csillantatni.az IsteniGondviselésúgyrendelkezett,hogyszerényplébániámkeretein
túl én is beálljak az építők, vígasztalók közé. Mámamár semmiképen sem vagyok
magamé, a magyar tömegek kisajátítottak s fátumszerüen utaznom kell Jázonként
titokzatos szigetek felé a szenvedések tengerén, hogy a szépség, jóság és szeretet
Veronika-kendőjéhezaköltészetarany-gyapjátszállítsam.–sokfelejárok,sokvárosba
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45. uo.801.f.TakácsMenyhértTelléryGyulaiglóilapszerkesztőhöz.
46. uo.405.f.
47. VégülBoldogasszonyLeányainakelsőnővéreit1927-bentelepítettékleaVeszprémvárme-

gyeikülsővaton.
48. snaPrJ187.d.650.f.
49. 1924:általánosgimnázium,1926:konviktus,1928:rendház.
50. snaPrJ187.d.607.f.



hívnak,néhakimondhatatlanulfáradságoséskínosnekemezanyilvánosszereplésés
mégis,nembíromlemondaniameghívást.nemtudom,hogyMéltóságodnemítél-eel
ezért, de Isten látja a lelkemet, hogy nem luxusból, kedvtöltésből csinálom, hisz az
idegzetemnincsvasbólésbizonynemistudom[,]bírom-emégsokáig.dehiszenmink
másokértélnirendeltettünk!Méltóságodatyaifejétsemasajátszemélyéértvalógond
ésverejtékezésőszítettemeg,hanemaz,hogymindenkinekmindeneakartlenni.”51

TakácsMenyhértválaszaerre:„amiaTepoétaifellépésedetilletiakülönbözőváro-
sokmagyarkultúregyesületeiben,azmagábanvéveszépésnemesdolog,mintegész
költőiműködésed,defélnilehet,hogyapolitikaihatóságoknemnézikaztjószemmel,
vagy félreértik tiszteletreméltó intencióidat és kellemetlenséget okoznakneked is, a
rendnekis.Igyekezzélazértezeketaföllépéseidetaminimumraszállítanisameghí-
vásokelől–hacsaklehet–kitérni.

Isten-adtaművésziihleteddel,termékenységeddel,eszmegazdagságoddal,keresz-
tényszereteteddel,előadásodszókimondásávalésegészvers-technikáddalmáreddig
is irodalomtörténeti jelentőségűre emelkedtél. áldjonmeg a jó Isten hosszú élettel,
hogyneveddelésalkotásaiddalrendednekisdicsőségéreszolgálj!”52

1926

Minthogyaprépost-prelátusMécsLászlóhozintézettkorábbikéréseieredménytelennek
bizonyultak, a finom óva intést a határozottabb figyelmeztetés váltotta fel, igaz,
„Bizalmas!”és„kedvesÖcsém!”megszólítással:„szükségesnektartomfigyelmedetföl-
hívniarra,hogyrendünktagjai–statutumainkértelmében–arendkebelénkívülvaló
nyilvánosszereplésrecsakelőzetesprépostiengedélyalapjánvállalkozhatnak.Ilyenge-
délytközvetlenülmagadnakkellkérnedésnemaker.szoc.pártfőtitkárának53 közbenjá-
rásátigénybevenned,akitegyházfegyelmiokokbólsemmiképsemismerhetekelilleté-
kesnekarra,hogyszámodraengedélyteszközöljönki,vagyhelyettestkérjen.

hakülföldiszereplésrőlvanszó,azesetbenazitteniilletékespolitikaifőhatóságnak
isbekelljelenteniadolgot,nehogyannakelmulasztásamiattakárarendre,akárreád
kellemetlenséghárúljon.

amiegyébkéntköltőiműködésedérdemétilleti,aztállandóanalegmelegebbelis-
merésselkísérem.”54

április4-énaszent IstvánTársulathetilapja,azÉlet CsiszárBélaMécsLászlóval
készültinterjúját55 közölte.Erreminthiteleséletrajziforrásratöbbtanulmánybanhivat-
koztakéshivatkoznaknapjainkban is.56 CsakhogymitkértszámonMécspárnappal
később, a „kedves Barátom!”-nak nevezett szerzőn: „nagyon köszönöm [...] meleg
hangúírásodatazÉletben.Engeddmeg,hogyösszeszidjalakazért,mertnemjelezted
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51. Mécs1925,47.,48.f.
52. snaPrJ188.d.80.f.TakácsMenyhértMártoncsikLászlóhoz.Jászóvár,1925.február6.
53. acsehszlovákországoskeresztényszocialistaPártországosfőtitkáraekkorBöhmrudolf.
54. snaPrJ189.d.92.f.TakácsMenyhértMécsLászlóhoz.Jászóvár,1926.március23.
55. „Szivekbe rózsát oltok”: Beszélgetés Mécs Lászlóval.134–136.p.
56. TöbbekközöttrónayLászlóésBárczizsófia.



mindenütt azt, amit mondanivalómban a szívedből »egészítettél« ki, hogy kerekebb
legyen;nyilatkozatomegyeshelyekenigazándicsekvésneklátszik,amitsohaseszoktam,
csaknéhanővéreimésanyámelőttsaztiscsakazért,merttudom,hogynagyörömet
okozoknekik.”ugyanebbenalevélbentárjafelaköltőörökifjúénjét:„szeretekdiákosan
elbújni[Budapesten],lézengeniazemberáradatban,gyerekesenvégigkóstolniavurstli,
angolparkgyerekségeit,szóvalkószálnia lopottpillanatokparkjában, jelentéktelen,de
emberidolgokkalszíneznialelket,lesniazemberarcotezerapróörömésszenvedéstük-
rében.”alkotóiműhelytitkot is felfed:„Ittküldömnekedemlékülegy»eredeti«kézirato-
mat,haszeretedazilyesmit(t.i.azeredetitmindégelégetemlemásolásután).”57

a június4-ei rendnagyigyűlésenmegállapították:arendanyagihelyzetea lehető
legrosszabb.acsehszlovákállamhektár-éstrágyaadócíménszázezreketköveteltőlük,
nohamagaazállamtartozikarendnekanagykaposibirtokkisajátításiárának30%-
ával,azegészmagasréviés zsupapátibirtokárával,akassaigimnáziumbérletével,
többmint60000csehkoronaadótöbbletteléskb.700000koronajáradékkalmint
kamattal. a további birtokkisajátításokat tekintvemár jobbak a kilátások. a szlovák
néppártiképviselőkésaszenátorokklubjapedigprogramjukbaveszikakassaiésrozs-
nyóigimnáziumvisszaállítását.58

1929

„azerdélyi francziskánusokésminoritákMajláth [Gusztáv]püspökúrvezetésealatt
zarándoklatotszerveznekrómába.Engemmeghívtak,hogylegyekazarándokokegyik
lelkiatyja.[...]MélytisztelettelkéremMéltóságodat,kegyeskedjékengemerreazarán-
dokútra elengedni s arra az időre a plébániára egy helyettest disponálni. Ismerem
Méltóságodatyaiaggodalmáthíveimetilletőleg,hogyszavalásaim(magyarapostolko-
dásom) következtében, neméri-e lelki defektusahitközséget. szabad legyendicse-
kednemazzal,hogyjóllehetMéltóságodbennemilyengyarlóembertküldöttidepasz-
torálni,aszentlélekÚristengyengeségeimetbefedeztesegítségévelsesperesurunk
bizonyíthatná,hogylélekbenelőbbrevagyunk,énis[,]híveimis,mintmikoridekerül-
tem.Bizonyáraelőbbreislehetnénk,denemvagyokfelelősazért,hogyéletemígyala-
kult.nemkívántam,nemakartam.Taláncsakaztudnámegérteni,akifeltudnáérni
ésszelegészmagyarésemberisorstragédiánkat.

Mondom,ahíveklelkelágyabb.Errenézveszabadlegyenfelhoznomazt,hogymost
szónélkülszavaztákmegazt,hogysajátzsebükbőlújiskolátfognaképíteniamásodik
tanerőszámára.Mikoridekerültem,mégszuronnyalsemlehetettvolnavelükilyetmeg-
tétetni.Pedigeddigharangokatvettünk,orgonátcsináltattunk,atemplomotgyönyörű
freskókkalkifesttettükstb.Örülnék,haezekkelsikerülnemegnyugtatnomMéltóságo-
dat. Igaz, sokat voltam távol hazulról, de ezek a szereplések fárasztó strapa-utak,
Méltóságosuram.Tizedikévevagyokitt,demégigazipihentetőszabadságonnemvol-
tam.Ideg-életemnagykrízisekenmegykeresztül.Úgyérzem,hogyezarómaiútüdítő-
leghatnatestemre-lelkemre,haMéltóságodatyaijóságaelengedneengem.shaeluta-
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57. országosszéchényikönyvtárkézirattára(oszk),Levelestár.nagykapos,1926.április16.
58. snaPrJ189.d.203.f.



zásomatMéltóságodisjónaklátná,akkorkéremkegyesengedelmét,hogyakéthetes
zarándoklatontúlmégegyhónapottölthessekanapfényesdélenabbanazőszi idő-
ben,melylegjobbanszoktaidegeimetmegviselni.GerevichTibor59 (aCollegiumhunga-
ricumigazgatójarómában)meghívott,hogyingyenkapnéklakástésjutányosankosz-
tot,hameglátogatnám.Édesanyámiskészülődikezarándoklatra,decsakakkorper-
sze,haéniselmegyek.(azarándoklatindulszept.27-én.)”60

augusztus30-ánanyugállománybavonulóFarkasróbert(1856–1933),királyhel-
meciplébánosutódjáulTakácsMenyhértMártoncsik(Mécs)Lászlótjelöliki,akimihelyt
visszatér római zarándokútjáról (október közepén), el is foglalja a plébániát.61 Végül
Mécscsaknovember14-étőltudtabetölteniújállását.

októberközepéreTakácsMenyhértarendmagyarhonosságújászóvárihittudományi
főiskolaipapnövendékeit(tanáraikkalegyütt)iskénytelenlettGödöllőreáttelepíteni.

1932

„azIstenjátszikc.versemrevonatkozólaganévtelenlevéllelkapcsolatban,Méltóságod
megnyugtatásáraakövetkezőketbátorkodomelmondani.Eztaversetszavaltammos-
tanábanadunántulonésszegedentisztakatholikustömegekelőtt.hárompüspökhal-
lotta:Virág[Ferenc]pécsi,shvoy[Lajos]székesfehérváriésGlattfelder[Gyula]szege-
di62 püspök.Mindahárommalszemélyesenisbeszéltem,mindaháromnakezaversem
tetszett legjobban repertoáromban.Virágpüspökúrtól (nálaebédeltem)meg is kér-
deztem[,]nemerősek-eakitételek,mertIstenments,hogyvalakitmegbotránkoztas-
sak.őnemkifogásoltegysortsem,tudta,mértvannakazerősebbkérdések.aszen-
vedő, lázadozóemberkérdezaversben–savégénbebizonyíttatikneki,hogyhiába
magyarázzaIstennekiterveit,»játékait«[,]minténkanárimnakvagykutyámnak,nem
érthetimeg,mert szamár. a vers ezt az örökemberi tragikumot jelzi. –Méltóságod
atyaijóindulatátezügybenszívbőlköszönöm.”63

1933

EzévnyaránTakácsMenyhért,súlyosszívbetegségemiatt,visszavonultarendvezetésé-
től.november29-énhunytelBudapesten,anorbertinumban.azapostoliszentszéknem
töltöttebeaprépostiszéket.Mindhárom(jászóvári,nagyváradi,gödöllői)tagozatélére–
apostolikormányzóiminőségben–hubertusnootsapátot,generálisprokurátortrendel-
teki,akiegybenapostolivizitátorisvolt.nootsazújtagozatokvéglegesönállósítására
kormányzóivikáriusokatnevezettki;64 távollétébenőkláttákelavezetőifeladatokat.
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59. GerevichTibor(1882–1954)művészettörténészakassaipremontreigimnáziumdiákjavolt.
60. snaPrJ192.d.274.f.MécsLászlóTakácsMenyhérthez.nagykapos,1929.augusztus25.
61. uo.280.f.
62. hivatalosancsanádimegyéspüspök,szegedszékhellyel.
63. snaPrJ193.d.60.f.MécsLászlóTakácsMenyhérthez.királyhelmec,1932.március1.
64. Jászóvárranovotnyalfonzot.



1934

„Leleszi rendházunkat feloszlatták65 s azutolsóházfőnök,szabóadorján, volt iroda-
lomtanárom,majd3hónapigtartótanárságomalattdirektoromkassán,ittmegatyai
barátomésállandóhelyettesemkassárautazottnyugdíjállományba.[...]Tótvezetőség
jutotturalomraközpontunkbanJászónsmindenkitleszerelnek,akimagyartömegek-
kelszabadonérintkezett.Márcsakmagamvagyokhátra.Egyelőremárezzel ismeg-
bénítanakkissé,merthelyetteshiányábanaligmehetekmajdakultúrmisszióvávált
szavaló körutakra. [...] Lassacskán leépítem a szavalásokat, – bár jelenleg nagyon
nehéz,mertvagy45városbanvárnakelodázott ígéreteimalapján.sajnos,mostmár
95%-bancsakpénzszerzéscéljábólhívnak:magyarénekkarokfelsegélyezésére,men-
zákjavára,templomokjavárastb.stb.Ezisegydiagnózisaamagyarnyomorúságnak,
különösenakisebbségiéletben,–deazanyaországbanis!”66

1935

április12-énkovácsLajosperjel,aprépostságmagyarországi (gödöllői) tagozatának
apostoli vikáriusa Mécs László öccse érdekében ragadott tollat: a budapesti szent
Lászlókórházáltalmeghirdetettbelgyógyász főorvosiállásrapályázódr.Mártoncsik
Imretámogatásátkérteavoltnagyváradipremontreidiáktól,dr.ritoókzsigmondtól.67

24-énkovácsLajosapremontreiöregdiákokszövetségénekvezetőjekéntarrólérte-
sítiazegykorinagyváradipremontreidiákkállayTibort,68 hogyegyesületükismétjóté-
konyságihangversenytszervezazeneakadémián,aleendőgödöllőipremontreitemp-
lomjavára,69 amelyenMécsLászlóisrésztvesz.70

október15-énkeltlevelébenMécsLászlónapirendjétáruljael:„Többszörfölvetia
kérdést,hogyhollehetekmost.Csütörtök-péntek-szombathittantanításhelmecenés
aháromszomszédfaluban.Vasárnap8kormisézem,10korprédikálok,utánamegint
misézem.Vasárnapd.u.litánia,utánakatolikuskör,vagykongregáció,rendesenmeg-
intbeszélnikell.hétfő-kedd-szerda:szabad.deeználamnagyonviszonylagos.hétfőés
szerdapl[.]avadásznapom.deazéletolyan[,]mintamese:mindenfélpercbenmeg-
lepetésériazembert:egyvendég,egyihletettpillanat,egyfogolycsapat,egyszegény
emberügyestb.stb.Megisakaromírni,hogycsupafrissmeglepetés[,]»csoda«azélet,
azéletem.hamegírom,azleszacíme:amesebeliember.–Mapl[.]azameglepetés
ért,hogycsakháromlátogatómvoltsaztleszámítvafolytongyártomaleveleket.–álta-
lábanmegúgyélek,hogyalelkiéstestifegyelemmeglegyen,afegyelemésakegyelem
együttjár,akegyelemmelmegavidámság,avidámságpedigazigazierő.reggelötkor
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65. Értékeslevéltárát1935-benJászóváronhelyeztékbiztonságba.aleleszikonventszerveze-
tétGerinczyPál1939-benállítottavissza.

66. oszk,Levelestár.MécsLászlókállaydalmához.királyhelmec,1934.május23.
67. snaPrJ196.d.253.f.ritoókzsigmond(1870–1938)belgyógyász,főorvos,ritoókzsigmond

(1929)klasszika-filológusnagyapja.1933–1935közöttafővárosikórházakközpontiigazgatója.
68. kállayTibor(1881–1964)1921és1924közöttpénzügyminisztervolt.
69. rónayLászlótévesengimnáziumotemlít.rónay1997,139.p.
70. snaPrJ196.d.284.f.



kelek,aztánelmélkedem,aztán7kormisézem.utánamegjönnekameglepetések.a
vadászatsegítiatestfegyelmét,helyrebillentiazidegekromlását,amitazénkapkodó
életemmellettnemlehetneelkerülni.Igymegvanazegyensúly:testiekéslelkiekközt.
Perszeaztánvanegyébis:vendégjárás,vagyénvagyokvendégségben.–Újabbansok-
felehívnakprédikálniisvárosokba,nemisemlítveaBodrogközbúcsúit.aztánazember
versetisír.Bizonynéhamárcsakreggelazágybanírok,ha3korébredekfel»véletle-
nül«.(Meglepetés.)olvasniiskevesetérekrá.[...]Párisbólvalóelutazásomótasenkinek
seírtam(!!)odaígynemtudoksemmitazújabbfordításokról.képzeljeel,hogyhaén
rendeslevelezővolnék,mostmennyibarátomvolnaott!Igyelhalványodikaszivárvány,
mit felidéztemmások lelkén.Ezmajdnemtragikus.a legtöbbember,azokközülakik
gyűlölnek (leginkább írók!!), válaszolatlanul hagyott levelek miatt haragszik rám. –
Viszonthasokleveletírnék:igazánsohaegyversetseírnék!Mijobb?”71

1936
Párizs, Institute Catholique, december 12. aMagyar Tanulmányi központ (MTk) és a
MagyarkatolikusMissziókülönlegeskulturáliseseménytrendezett.acélközönségafran-
ciamellett a nemzetközi (magyar, olasz, lengyel, német) „egyetemi ésművelt körök”.
ProhászkaottokárElmélkedések címűművénekfranciakönyvbemutatóját(Méditations
pour L’Année liturgique I. Ford.GenthonMáriaésBacsaMária) tartották, tudományos
Prohászka-emléküléssel összekötve, Baudrillart bíboros, rektor védnökségével. az erre
szólómeghívóutolsó,negyedikoldalán,afőszervezőMolnos(Müller)Lipót72 ahankiss
Jánossalközösenjegyzettműfordítás-antológiára73 hívtafelafigyelmet.akötetbensze-
replő81magyarköltőközülnévszerintkiemelteMécsLászlót,selőzőévipárizsiszerep-
léséneksikerére12francialapelismerőkritikájánakidézésévelemlékeztetett.74

akonferenciátkövetőenkb.150-200főtazMTk-banláttakvendégül,akiknekházi
kiállításonmutattákbeProhászkaottokár,LisztFerenc75 ésMécsLászlódokumentált
teljeséletművét.

1937
Június26-ai hatállyalmegszüntették a jászóvári premontrei rend gödöllői tagozatát, s
életrehívtákazönállógödöllőiperjelséget76 (hivatalosnevén:JászóváriPremontreirend,
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71. oszk,Levelestár.MécsLászlókállaydalmához.
72. azMTkakkorivezetője.
73. Anthologie de la poésie hongroise.Paris,1936.
74. MagyarországosLevéltár(MoL)k636.fond703.cs.373.,374.f.
75. azMTkjúnius9-én,LisztFerenchalálának50.évfordulójatiszteletéreasorbonneegyetem

nagytermébenhangversenytrendezett.
76. az önálló perjelség létesítése (az egyházmegyei határokügyénekmegoldatlanságamiatt)

még1936közepénsemálltamagyarkormányérdekében,scsakahágainemzetközibíró-
ságon folyó egyházi birtokperek sejthető befejeződése (1937) évében valósulhatottmeg.
MoLk305.4.d.2.f.aporGábornapijelentésekányakálmánkülügyminiszterneknoots
apát látogatásáról.Budapest,1936. június3.; illetvevö.amodusvivendivégrehajtásáról
szólóbullát.AAS,1937.11.sz.szeptember6.,366–369.p.



Gödöllő).VezetőjeGerinczyPálkormányzóperjel77 lett.amagyarországiszerzeteseketés
birtokokat kánonjogilag elválasztották a csehszlovákiabeli jászóvári prépostságtól.
ugyanakkorEbergényiambrus78 mindamaga,mindjogutódaiésaCsehszlovákiábanlevő
premontreikanonokrendnevébenhivatalosanelismerteéskijelentette,hogyatrianoni
békeszerződéskövetkeztébenajászóiprépostságbólkiszakítottésMagyarországonlete-
lepedett premontrei kanonokrendnek a trianoni békeszerződés által meghatározott
magyarhatárokonbelülfekvőingatlanai,azoknakösszestartozékaiésarendingóságai
egyedüléskizárólagaGödöllőnmintközpontbanélőpremontreirendkizárólagostulaj-
donát képezik, ezekre semmiféle jogot nem formálnak, s hozzájárulnak ezeknek a
vagyontárgyaknakagödöllőipremontreirendrevalótelekkönyviátírásához.79

szeptemberbenmegnyíltBudafokonarendújabbgimnáziuma.

1938

MécsLászlónak,másodiknyugat-európaidiadalmeneteelőttkéthónappal,levélírásra
mégmaradtideje:„amultkor80 agödöllőiapát81 reggel1/29tőlgyúrt1/21ig,hogy
menjekát,82 rendelkezésemreállmindenrendiállás,válogassak!(Úgylátszikacsehek
azénjászóiapátomonátmegkörnyékeztékabelgaszármazásurómaigenerálist,83 az
megvalósággalparancsbaadhattaagödöllőiapátnak[,]csábítson,merthaerőszakkal
tennénekkiacsehek,abbólasajtóbanbotránylehetne.)Megköszöntemsaztmond-
tam,hogyaddigmaradok[,]mígmindenkötélelnemszakad–,demaradok.84 Imreper-
szenagyonszeretné,haátmennék,demaradok.”85

azelsőbécsidöntést(november2.)követőenamagyarhonvédségalakulatai6-án
vonultakbekirályhelmecre.aMagyarTáviratiIroda(MTI)munkatársaakövetkezőkép-
pentudósítottazeseményről:
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77. 1938.február13-átólbenediktáltapát.
78. Ebergényiambrus(1895–1952)volt1936-tólajászóiapát.
79. snaPrJ198.d.667.f.
80. Vö.akövetkezőesetetrímekbenfeldolgozóNem megyek Rodostóba címűversénekkelet-

kezésiideje:1937.november24.
81. anevezettGerinczyPálekkormégkormányzóperjel.
82. Magyarországra.
83. azilletőgenerálisapáthubertusnoots,akorábbigenerálisprokurátor.
84. MécsLászlónemegyedültartottki.rajtakívülakövetkező,azutókorszámára„névtelen”

premontrei rendtagok végezték elhivatottan kötelességüket ekkor a Felvidéken: áldorfai
Benedek(kassa,Jászóvár),anisichoszkár(kassa,Jászóvár),FilóEde(rozsnyó,Jászóvár),
Fronczsebestyén (kassa),GedeonElek (rozsnyó),karsaiErvin (kassa, Jászóvár),kende
Gyula (Lelesz, Jászóvár), Lágyi kornél (Jászóvár), Lukovics Gellért (nagykapos), Manczos
Jusztin(Jászó),Mikolaicsiksándor(stósz),oroszMarián(Jászóvár),spilkaLőrinc(Jászóvár),
stefancsikkonrád(rozsnyó,kassa),szabóadorján(kassa,Lelesz,Jászóvár),szántóFidél
(Jászóvár,kassa,Eperjes),sziklaisziárd(Felsőmecenzéf,Jászóvár,kassa),VámosElemér
(Jászóvár,kassa).

85. oszk,Levelestár.MécsLászlókállaydalmához.királyhelmec,1938.január.17.



„Egyóratájbanérkeztekkirályhelmecreazéljárőrökésutánukafőcsapatok. [...]
közbenodaérkezettafogadtatásszínhelyéreMécsLászlókirályhelmeciplébános,az
országoshírűköltő.ahangerősítőmikrofonjaelélépettésbeszédetmondott.

–haénmostversettudnékírni–mondtaegyebekközött–,eztacímetadnáma
versnek:szájkosárnélkül.hosszúévekenátsokszorbeszéltemsokezeremberelőtt[,]
demindigazvoltazérzésem,minthaszájkosárvolnarajtam.Most[,]amikorezapilla-
natbekövetkezett,miazénkedvesVirág[h]Bélareformátuslelkészbarátommalcsak
egymásranéztünk,egymásnyakábaborultunkésaboldogságtól,azámulattólnemis
tudtunksokáigmagunkhoztérni,hogyímevégreszabadon,szájkosárnélkülbeszélhe-
tünk.Most utólag bevallhatom nektek, hogymiséim alkalmával titokbanmindig így
imádkoztamazÚristenhez:»uram[,]engeddmeg,hogyújraegyüttlehessenazegész
magyarcsalád.« Eztakkorsenkisemtudtarajtamkívül,senkisemtudta,hogymiséi-
met nagymagyarország feltámadásáért mutattam be. [...] oh Istenem,milyen szép,
milyen nemes dolog magyarnak lenni, milyen jó, hogy mindenki örül annak, hogy
magyar lehet. Tegnapegyhaldoklóöregasszonynakazutolsókenetetadtam fel, aki
csakarrakérte Istent,hogymégmeghallhassaabevonulómagyarcsapatok lépteit.
Istenmegengedte,hogyeztmegérje.denemcsakazöregekben,hanemagyermekek-
benis:élamagyarhazafiasérzés.

– Testvéreink, olyan örömnap ez, hogy itt nem is kellenemost beszélni, hiszen
beszélnekittazarcok,aszemek,aszivek.

MécsLászlóezutánidéztePálapostolt:akiengemmegüt,azkrisztustütimeg!a
magyarnemzet ilyeténsérthetetlenkincseaszentkorona.akiezellenvét,azegész
nemzetetsértimegvele.amikoranemzetszétvoltszakitva,ezatitokzatosnemzettest
akkoriséltésakkoriséreztehovátartozandóságát.

aszónokezutánidéziabibliaiesetetatékozlófiúról,akivagyonánakelherdálása
utánnyomorbajutott,adisznókvályújábólvoltkénytelenmagátélelmezniésamikor
hazament,atyjanemszidta,hanemmegölelte,megcsókoltaéslemostarólaaszeny-
nyet.Mi is– folytatta a szónok–az elnyomókmoslékjára jutottunk, nemcsak testi,
hanemlelkiértelembenis,mertmegakartákmérgezniifjúságunklelkét.

a szenny és moslék eltávolítását várjuk a családtól, amelyhez visszatérhettünk.
Öleljen,csókoljon,mosdassonmegminketamimagyarhazánk.”86

rozsnyórólnovember8-ántávoztakacsehek,kassára10-én,Leleszre16-ánvonult
beamagyarhadsereg.rozsnyón28-ánkezdődöttazoktatásaMagyarkirályiállami
Gimnáziumban,amely1939.szeptember2-átólújraajászóváriaké.kassánazaddigi
koedukált csehszlovákállami gimnázium1938.november23-átólmagyar tannyelvű
premontrei fiúgimnázium. átmenetileg három középiskolát egyesített: 1. az állami
„csehszlovák” tannyelvű reálgimnáziumot,2.a csehszlovákállamimagyar tannyelvű
gimnáziumot,3.a„csehszlovák”tannyelvűpremontreigimnáziumot.
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1939

Január16-ánhubertusnoots generális apátHatározatbanhoztaGerinczyPál tudo-
másáraXI.Piuspápa1938.november15-eirendelkezéseit(Prot.no.8471/1938):1.
azönállógödöllőiperjelségmegszűnik,saszerzetesekismétajászóiapátsághoztér-
nekvissza;2.azapáti tisztségbeGerinczyPálnevezendőki.Ebergényiambrusapát
kijelentett és elfogadott lemondásával Gerinczy Pál november 15-étől jászóvári pré-
postságiadminisztrátor.87 Gerinczyt1939.február10-énneveztékkijászóváriéslele-
szipréposttá.

közbenMécsLászlóisszervezkedik:„1.azujságokbanolvastam,hogyTóthkamilt
Leleszrediszponáltadmintkirályhelmecikisegítőlelkészt.azvolnatiszteletteljeskéré-
sem,hogymígakirályhelmecikáplánügygondolatakivihető lesz, inkábbMikolajcsik
legyenaza»kisegítőlelkész«.Ismeremanehézségeket.Tóthkamilittvolt3hétigés
egyszerseprédikált.híveimjellemzésébőlvalahogynemérezpasztorációsvagymás
rátermettségetbenne.ViszontMikolajcsikigenhasználható,hagyarlóságaitlefokozza:
tudésszeretprédikálni,(akassaidomonkosoksokszorhívtákmeg[…]prédikálni)tud
szervezniegyesületeket,dalkört,zenekart.ahelmecikath.körnagyobbarányumun-
kaprogramotdolgozottkie télre.szerepelebbenegydalkör is,amelyetmegkellene
szervezniésvezetni.Mikolajcsiknagyonjólenneerre,haMéltóságodisjónaklátná.

2.amagyarélettelkapcsolatbanúgyalakultéletem,hogyigensokatkellszerepel-
nemkülönbözőminőségben;amagyarügyönaz Istendicsőségénkívülafehérreve-
rendánakistisztességjutemegtisztelőszereplésekből.[...]

3.afürdőszobámbanszeptembertőlmájusignemlehetfürödni,mertnincsbenne
kályhaésazablakrámaelkorhadt.apincémbenhaesővan,bokáigállavízésasok
nyiroktólromlikabor.[...]

4.Igensokszereplésrekaptammegintmeghívást,köztükabécsidöntésévfordu-
lójáraarádióban,melyetJaross88 miniszterrendeztet.Ezenmeghívásokegyrészének
úgy tudok eleget tenni, ha novemberben 3 hétre koncentrálom őket. amennyiben
Méltóságodnaknincskifogásaellene,kegyeskedjnekemehhezazengedélytmegadni
segyhelyettestküldeninov.3-tólkezdődőleg.”89

1940

Március2-ánGasparikJánosbattyániesperes,90 abodrogközikerületpapságanevé-
ben,MécsLászlóképviselőházijelöltségéhezkérteapréposti,illetvea„rendiésegy-
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87. snaPrJ200.d.95.f.
88. Jarossandorra,afelvidékiügyektárcanélküliminiszteréreutalt.
89. snaPrJ199.d.268.,269.f.MécsLászlóGerinczyPálhoz.királyhelmec,1939.október2.
90. azEgyesültMagyarPárthelyielnöke(1936–1938).



házhatóságijóváhagyást”.91 ajelenlegiképviselő,VirághBéla92 királyhelmecireformá-
tuslelkészellenakartákindítaniazaktuálisfelvidékiéskárpátaljaiválasztásokon:93 „a
siker reményévelcsakúgyvehetjük felaharcot,haolynagy tekintélyűésnagynép-
szerűségűegyéntállítunkveleszembe,mintMécsLászló.Megvagyunkrólagyőződve,
hogynagytehetsége,szociálisgondolkodásaáltalhasznosmunkátfejthetnekiapar-
lamentben,szeretetreméltómodorávalsokbarátotszereznearendnekésáltalábana
kath.gondolatnak.Mintpolitikusisdíszéreválnékarendnekésazegyháznak.”94

akonventisubpriorválaszaerrea(zakkoréppbeteg)prépostmegbízásából,márci-
us7-én:„Prelátusurunkőméltósága[…]amaiviszonyokközöttnemlátjacélszerűnek,
hogyMécsLászlóanapipolitikanyilvánosküzdőterérekiálljon.Úgyvéli,hogyapoliti-
kai szereplés nem válnék előnyére az őmamár világszerte elismert hírnevének és
azoknakanagyerkölcsiértékeknek,melyekakrisztusieszmékhirdetéserévénkölté-
szetéhezfűződnek.apolitikanemmindéglovagiasviaskodásaiközbenkönnyelműen
fröccsenthetneksaratalegtisztábbéslegnemesebbegyéniségekköntöséreisagyű-
lölködőlelkek.hagyjukmegMécsLászlótazonazeszményimagaslaton,ahovaőtkifo-
gástalanpapiélete,szeretetreméltótulajdonságaiésszépségekbengazdagköltésze-
teemelte.onnanszélesebbkörbenhódíthatjamegalelkeket,minthaamégolyhelyes
irányúpolitikaitörekvésekvonnánakakadályokatközteésaközönségközött.”95

április24-énGerinczyPálMécsLászlótaPrépostiTanácstagjává,azazrendnaggyá
neveztekiaprépostság„javátszolgálóáldásoslelkipásztoriműködésénekésország-
világelőttpéldátadószerzetes-papiegyéniségénekelismeréseként”.96

amásodikbécsidöntést(augusztus30.)követőenazönállónagyváradiperjelség
megszűnt,sGerinczyPálszeptember27-étőlváradhegyfokiprépost is.anagyváradi
premontreigimnáziumoktóber17-énnyíltmegújra.

november4-énMécsLászlókilencedikköteténekelkészültérőlszámoltberendfő-
nökének: „Isten segítségével összeállítottam a kilencedik verskötetemet Forgószín-
pad97 címen.[…]Megkéstemkicsitanyomdaésarendicenzúraszempontjából.aköte-
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91. akatolikusegyházpapjainakországgyűlésiösszeférhetetlenségétaCIC139.kánonjának4.
§-a szabályozta. Ennek értelmébenMagyarországon, ahol nem állt fenn pápai tilalom a
papok törvényhozói tevékenységével kapcsolatban, az alsópapságnak képviselő-választá-
sonvalóindulásaelőttközvetlenfelettesétől,valamintaválasztáshelyeszerintilletékesegy-
házi hatóságtól (rendszerint a püspöktől) kellett engedélyt kérnie. a szent kongregációs
Tanács1927.február26-aihatározata(AAS,1927.4.sz.április1.,138.p.)következtében
apüspökköteles lettapolitikaiélettőleltiltaniaztazegyházi férfit,aki ilyen irányú tevé-
kenységeközbenfigyelmenkívülhagytaaszentszékutasításait,illetvekötelesésjogosult
voltmegbüntetni,amennyibenmegszegteaszentszékparancsát.

92. Pozsonyi tartománygyűlésiképviselő (1935–1938),azEgyesültMagyarPárt járásielnöke
(1936–1938),aPozsonyban1938.október7-énmegalakultMagyarnemzetiTanácstagja.
1939novemberétőlazországgyűlésmeghívottképviselője.

93. a választásokat végül nem tartottákmeg, s az eddigimeghívott képviselőkmandátumát
hosszabbítottákmeg.Kárpáti Magyar Hírlap,1940.április22.1.p.

94. snaPrJ201.d.145.f.
95. uo.144.f.
96. uo.320.f.
97. athenaeum[1940].



tetcenzoriszemmelátnézteVidákovics98 prokurátorsmikorvisszaadtaöcsémnek,az
rögtön beadta a nyomdának, hogy a karácsonyi könyvpiacra kijöhessen. Vidákovics
barátilagpárkisebbdologjavításátajánlotta,denemdogmatikaivagymorálisszem-
pontból,amintlátom,hanemcsakillemtanitéren,nelegyenbelőleesetlegakaratlanul
scandalumpusillorumpl.:»kegyelmes tökje hízik az indának«, –ezvanegykertrőlszóló
strófában,ezszerintemegbotránkozásraadhatalkalmat.Mivelakötetmárnyomdá-
banvan,ebbenapillanatbannemtudomkijavítani,demikorsemetkayhoz99 küldikkor-
rektúrára,akkorfogomakérdésespársortmegkefélni.

Méltóságodtólakövetkezőketkérem:
1.Légyszívesmegadniazengedélytakötetkinyomatására.
2.LégyszívesVidákovicsotekötetrendicenzúrálásávalhivatalosanmegbíznisfel-

hatalmazni,hogyazajánlottsimításokeszközléseutánadjakiahivatalosrendiimpri-
máturt.ahivatalosimprimáturtelteszem,denemnyomatomakötetre,mertaprofán
tömegelőttaversekolyanokkénttűnnénekfel,mintvalamizártkörű,egyházihaszná-
latraszántdolgok»Catholicanonleguntur«.”100

akövetkező(háborús)esztendőknemcsakMagyarországszámáraletteksorsfordí-
tóak;MécsLászlóéletébenismegszűntamagaszabtaszigorúönfegyeleméskegye-
lem.deezmáregymásiktörténet...101

anna kara
To your homeland with(out) fail/ Be faithful?! László Mécs, the Canon of
PremontreinJászóvár

Toserveasalivingconscience,totravelasJason„toamysteriouslandinthesea
ofsuffering”,thusbookingthepassporttoheaven–thiswasthecreedofLászló
Mécs, thepriestpoet.orwas itnot?howmighthe,duringhisendless roams,
imagineorwant(didhewantitatall?)toreconcilehislyricalselfas„thetrumpet
ofGod´sword”andtherelateddesignatedroleof„thecountrylesshoboofthe
worldroads”withhisobligationsasapremonstratensianmonk?Thereisanother
question:wasthecalvaryofthemembersoftheCanonordermarginalizedand
deprivedof its centre,monasticquarters, estatesand schoolsas the result of
Trianonintertwinedwithorseparatedfromthepoet´slifeinslovakia?andwhat
about the individual (theperformerpoet)and the interestsof theorder– they
haveneverbeeninconflict?Thedocumentsanswerthesequestions.Theywere
writtenbetween1918and1940andoriginatefromtheyetundisclosedmaterials
of theslovaknationalarchives inBratislava treasuredmainly in thedepositof
CanonorderofPremontreatJászóvár.
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98. Vidákovichaladár(1892–1961)1937-tőlvoltapostoliszentszékiprokurátorgenerális.
99. semetkayJózsefMécsLászlógimnáziumiosztálytársa,barátja,műveikötetszerkesztője.
100. snaPrJ201.d.258.f.
101. Lásdkaraanna:„Mélyülavándorlábnyoma.”EpizódokMécsLászlóéletéből.1941–1944.

Vigilia,2011.8.sz.626–630.p.


