
MÉCS LÁSZLÓ
ÉS SALKAHÁZI SÁRA

Mécs Lászlót nem kell bemutatni az olvasóknak,
Salkaházi Sára1 testvérről is jelent már meg élet-
rajz.2 Az itt bemutatandó három levél3 nemcsak
arról tanúskodik, hogy az első világháború utáni
nagyon nehéz időkben a szlovenszkói magyar
írók hogyan fogtak össze népük szolgálatában,
mennyire törődtek egymással, mekkora figye-
lem mel és segítőkészséggel kísérték egymás élet-
 útját. Kettőjük kapcsolatának még az is sajátos
színt ad, hogy Mécs nemcsak pap, de szerzetes-
pap, és az ígéretes tehetségű Salkaházi Sára is Is-
tennek szentelte életét.

Salkaházi Sára 1919, vagyis 20 éves kora óta
pub likál kis elbeszéléseket, karcolatokat a kas-
sai lapok (Esti Újság, Kassai Napló) hasábjain.
Első elbeszélésgyűjteményét szeretné sajtó alá
rendezni. Rendkívül megnyerő, ahogy az orszá-
gos hírű költő a kis kezdőnek saját életéből vett
példával ad tanácsot. A kezdő megfogadja, 27
éves korában, 1926-ban jelenik meg elbeszélés -
gyűj te mé nye, a Fekete furulya. Igen jó sajtóvissz-
hangot kapott.

Az első levél:

[Nagykapos, 1924. január 29.]
Kedves Sári,

köszönöm a bizalmát, hogy nagy ügyével (az
első könyv ügye!) hozzám fordult. Ha nagyon
komolyan veszi írásművészetét, akkor a követ-
kezőket ajánlom: ne adja még ki novelláit. Maga
fog még szebb dolgokat írni ezeknél, ha talen-
tuma mélyről jövő, ha pedig csak felszínes a ta-
lentuma, akkor meg úgy se érdemes kiadni — ha
mélyebb hatást akar elérni embertársai lelkében.
Maga most talán 23 éves.4 De a talentum erőinek
teljében 25-től harmincig van és azután. Móricz
Zs., Ady Endre 30 után lettek erejük teljében,
Vörösmarty is 25 után. Várja meg ezt az erejét,
addig írjon, de nem muszáj könyvre gondolni.
Ez a Hajnali h[arangszó]5 hatásának titka; most
jan. 17-én múltam 29 éves és tavaly jelent meg
első könyvem. — Így elkerüli azt, hogy itt-ott
egykét[!] „kritikus” jóindulatától függjön leg-
szebb álmainak, könyvének ilyen-olyan „si-
kere”. — Ha csak egy pillanatnyi és kis körnek
szóló sikereket ambicio nál, akkor adja ki novel-
láit. Persze itt Szlo vensz kón csak valami abnor-
mitással terhelt kiadó ad na ki szépirodalmat! Az
én könyvemet is magam adtam ki saját pénze-
men! (12 ezer čk!) — Esetleg forduljon Sziklay
Ferihez.6 Én, tudja, vidéki em ber vagyok a tech-

nikai dolgokhoz, az én könyvemet is Rácz Pál7

hozta tető alá. –
Szeretettel üdvözlöm

Mécs László

Kapos 924 jan. 29. –

Ui. az Évkönyv8 számára nem kérek, mert le fo -
gok mondani a „szerkesztéséről”. Látja, magát
is kifelejtettem. Emberek vagyunk!

A második levél ugyancsak Nagykaposról kelt,
ez válasz egy meghívásra, nyilvánvalóan Mécs-
estet szeretne rendezni Deér Lenke.9 A levél telve
van önéletrajzi részletekkel, és kis betekintést ad
az 1928-as szlovenszkói helyzetbe. Az em lített re-
gény Salkaházi Sára munkája, címe: Mindennapi
kenyér, a kisebbségi sorban élő kenyérkereső nő
sorsát mutatja be.10

[Nagykapos, 1928. május 28.]
Kedves Sárika,

Deér Lenkére emlékszem valahonnan, nem
Kassáról? Ugye, hibás szája van. Vagy összeté-
vesztem, Nem baj. A meghívást neki is, Magá-
nak is köszönöm. Jelenleg igazán nem igérhetek
semmit, bár mindenkinek rendelkezésére sze-
retnék állni. Tudja, hogy útlevelem nincs s re-
ményem sincs s már odaát11 elég rendezőt „tar-
tottam bolonddá”. Különben is, ha meglenne
cso dafolytán valamikor az útlevelem, hirtelen
nem is tudom, hogy dolgozzam le a csak Pestre
igért szerepléseimet. Jelenleg ötről-hatról tudok
s az öcsém is bizonyára leigért[!] valahová. Külön -
ben: ha nem ütközik semmivel, ha lesz útlevelem,
ha lesz helyettesem:12 elvben szívesen rendelke-
zésükre állok Deér Lenkééknek. — Egyébként
holnap, vagyis kedden délben utazom Kassára,
tán ½ 5-kor leszek ott s onnan rögtön Jászómind -
szentre megyek nővéremékhez (Szepsi felé).

Igaz, hogy regénye jön a könyvbarátoknál?13

Szeretettel üdvözlöm
Mécs László

Kapos 928 máj 28.

1927 nyarán a Szociális Testvérek Társasága14

letelepedett Kassán. Már a következő évben a
Társaság programjának megfelelően 1928. ápri-
lis 16-tól június 28-ig „szociális és népjóléti tan-
folyamot” rendeztek az akkori püspöki hivatal
engedélyével. Ezen a tanfolyamon vett részt Sal -
ka házi Sára is. Eddig már változatos pályát  fu tott
be: 1919-tól az Esti Újság munkatársa, 1920-ban
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leszerződik könyvkötő-tanoncnak és megszerzi
a könyvkötősegédi képesítést, s mint ilyen dol-
go zott több évig, 1926. március 1-től pedig A Nép
című keresztény szociális újság szerkesztője 1929.
január 31-ig. 1929. február 2-án pedig belépett a
Szociális Testvérekhez, „…saját bevallása szerint
10 éven át szinte menekült a hívó szó elől, annyira
nem merte vállalni a hivatásos életet, sokat tépe-
lődött magával emiatt…” — írja visszaemlékezé-
seiben gyermekkori barátnője.15 Amikor megtette
a döntő lépést, beszámolt róla Mécs Lászlónak is,
aki ismét „önéletrajzi módon” válaszol:

[Nagykapos, 1929. március]
Kedves Sári,

már értesültem. Imádkozni fogok Magáért
hogy a noviciátus kegyelmeinek himpora a lélek
lepkeszárnyain ne szürküljön el soha. Mert a lé -
lek is keresztül megy hideg és szürkébb élet-da-
rabokon, mint a költöző madár, néha viha[r]ba,
néha földközelbe kerül míg eljut az állandó me-
legbe és fénybe. — Én mostanában nagy ideg-
krí ziseken megyek keresztül ép a kassai szerep-
lés óta. Sokat szenvedek. Jó volna, ha e káoszból
egy új élet tavaszodna elő. Új szárnyakkal. Új
[éle te?]kkel16 az Isten Föld-tenyerén és új éne-
kek kel. Ki tudja mit akar az Isten?

Szeretettel üdvözlöm
Mécs László

Kapos 929 márc

Kettejük kapcsolatának még egy dokumen-
tuma maradt: Mécs László 1936 februárjában ke-
letkezett Misszionáriusok című versének kézira ta.17

A vers az itt olvasható javítások szerint nyer te el
végleges formáját.

1Eredeti neve: Schakház Sára — 1942-től Salkaházi.
2Mona Ilona: Salkaházi Sára élete. In: Mona Ilona –

Szeghalmi Elemér: Vértanú kortársunk Salkaházi Sára
élete és munkássága. Ecclesia Kiadó, Budapest, 1990.

3 A leveleket az eredeti helyesírás megtartásával kö-
zöljük; a levelek lelőhelye: Szociális Testvérek Törté-
neti Irattára (SZTTI).

4Sára testvér ekkor 25 éves volt.
5Mécs László első kötetének címe: Hajnali Harangszó,

1923. Mécs László: Az aranygyapjú című kötetének elő-
szavában Rónay György ezt másként írja le a 30. lapon.

6Sziklay Ferenc, író.
7Rácz Pál, újságíró.
8Lásd: Felelet a Kassai Újság támadására. Kassai Nap -

ló, 1924. február 1.
9Ismeretlen.
10Kéziratban maradt, SZTTI 1264.
11Tudniillik Magyarországon.
12Mécs László falusi plébáns volt, ha nem volt a he-

lyén, helyettesről kellett gondoskodnia.
13Lásd 10. jegyzetet.
14Fischer-Colberie Ágoston, az akkori kassai püs-

pök pártfogolta az alapítást, és Kassán házat biztosí-
tott a testvéreknek.

15Forgách Erzsébet, Sára testvér barátnője és bizal-
masa írja: „…Őt az Úr a maga számára foglalta le, saját
bevallása szerint 10 éven át szinte menekült a hívó szó
elől…” — SZTTI 1267/37.

16Bizonytalan olvasat.
17Sára testvér 1936-tól úgy érzi, hogy Isten misszi-

ó ba hívja, előljárója hozzá is járult, hogy elmehessen a
magyar bencések vezette braziliai missziós telepre;
terve megvalósítását a második világháború kitörése
akadályozta meg.

MONA ILONA
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