
Magyar István: „Felháborodom, tehát vagyok". 
Bálint György élete 1906-1943. Bp. 1984. Kos
suth Kk. 2001. 

A két világháború közötti irodalmi és kulturá
lis élet kiváló alakjáról: Bálint Györgyről írta kis-
monográfiáját Magyar István. Eló'tte csak Gondos 
Ernó' írt 1969-ben önálló kötetet Bálint György
ről (megjelent az Arcok és vallomások sorozat
ban); Bálint Györggyel kapcsolatosan - kiadatlan 
írásainak megjelentetésével, életével kapcsolatos 
dokumentumainak kiadásával - még számos fela
dat áll könyvkiadásunk előtt. 

Magyar István hosszú évek óta foglalkozik 
Bálint György életművével, ö állította össze 
- Koczkás Sándorral együtt - az író válogatott 
cikkeinek és tanulmányainak két kötetét (A to
ronyőr visszapillant. Bp. 1961). Most összefog
laló életrajzot készített az íróról, erényekben és 
hibákban egyaránt bővelkedő tanulmányban. 

A munka pozitív vonása, hogy aprólékos fi
gyelemmel kíséri végig az író életútját, sok forrás 
felhasználásával szinte napról napra követi az író 
életét, különféle tevékenységeit. Részletesen be
számol Bálint György gyermekkoráról, iskolai 
éveiről, a pályakezdés időszakáról s a későbbi 
évekről. Meghallgat édesanyát, feleséget, bará
tokat, visszaemlékezéseiket idézi. Kár, hogy eze
ket többnyire minden megjegyzés nélkül közli, 
esetleges tévedéseiket nem korrigálja. Ugyancsak 
részletesen idézi a korabeli forrásokat is — minde
nekelőtt Bálint György cikkeit s a korról meg
jelent tanulmányokat —, azonban az elemzés itt 
is kevéssé érvényesül, nem körvonalazódik a 
szerző álláspontja. Részben mindennek következ
ménye, hogy nem elsősorban a nagyobb össze
függések ábrázolására törekszik, nem a korszak 
jelentős problémáinak keretébe ágyazza be Bálint 
György életútját, inkább a publicista pályájának 
szemszögéből utal a kor nagy kérdéseire. Amolyan 
„kisműves" munkává válik ezáltal a tanulmány, 
noha nem tagadjuk hasznos és fontos voltát. 

Hiányossága a munkának, hogy kevéssé szere
pel benne Bálint György munkásságának esztéti
kai és hatásvizsgálati elemzése, az elvi-szemléleti 
tényezők dominálnak, egyébként általában helyes 
megvilágításban. Hiányérzetet kelt, hogy nem 
foglalja magába a kötet a Bálint Györgyre vonat
kozó kéziratos forrásanyagot (ez többek között a 
Petőfi Irodalmi Múzeumban található), holott 
például a Radnóti Miklóssal való kapcsolatára 
vagy az olvasók közötti hatására is sok új adalé
kot lehetett volna felhasználni mindezáltal. 

Helyenként naiv megfogalmazások, sommás 
elítélések gyöngítik a szöveget (pl. Földi Mihály 
jellemzésénél vagy Az Est-lapok bemutatásánál). 
A kötet legnagyobb hiányossága, hogy nem bon
takozik ki belőle eléggé színes és izgalmas kép 
Bálint Györgyről, holott az ő élete és életműve 
minderre nagyszerű lehetőséget nyújtott volna. 

A kötet kissé túl hirtelen fejeződik be: Bálint 
György tragikus halálával. Hasznos lett volna egy 
kiegészítő fejezetet közölni az író utóéletéről, 
szellemi örökségének jelentőségéről. Hasznos 
lett volna a tanulmányhoz fűzni egy életrajzi kro
nológiát is. Sajnálatos, hogy a kötet külső meg
jelenése sem eléggé vonzó s kevéssé időtálló. 

A kötetet jó képanyag egészíti ki. A kismo
nográfia - sok új tény feltárásával - végső fokon 
jó szolgálatot tesz a további Bálint György-kuta
tásoknak, egy teljesebb és részletesebb mono
gráfia elkészítéséhez. 

Szilágyi János 

Szalatnai Rezső: Két hazában egy igazsággal. Bp. 
1982. Magvető K 531 1. (Nemzet és emlékezet) 

Helyesen tette a Magvető Kiadó, hogy új 
sorozatába illesztette Szalatnai Rezsőnek nagy 
részben már 1970-ben megjelent, de akkor ma
gyarországi forgalomba alig került könyvét, de 
vitatható módon megtoldotta e könyvet a kö
tet első részétől jórészt tematikailag, formailag 
különböző naplójegyzetekkel, vegyes értékű fel
jegyzésekkel. A Szalatnai-könyv tehát valójában 
két könyv. Az egyik, az első a fontos: sajtótörté-
netileg, nemzetiség- és magyarságtudományilag; 
legendákat oszlat és (ál)szemérmesen elhallgatott 
témáról közöl hiteleset, izgalmasat, humanista jel
legű mondanivalót. Az utóbbi, a másik ugyan tar
talmaz pompás karikatúrát, érdekes portrésoroza
tot, de annál több odavetett megjegyzést, és pl. 
nem egészen igazságos és adataiban sem száz
százalékosan pontos kirohanást Ján Kollár ellen. 
Azaz: ez utóbbi könyv akár elmaradhatott volna; 
hogy annál bővebb válogatást kapjunk Szalatnai 
sokrétű (s legyünk őszinték: nem egyenletes szín
vonalú) teljesítménye minden bizonyára leg
értékesebb darabjaiból: az 1938-1948 között 
végzett újságírói-szerkesztői munkásságból. A 
„Kisebbségben és igazságban" c. első rész Szalat
nai újságcikkeit tartalmazza, amelyeket Pozsony
ban írt 1938-1945 között, a fasiszta-tisóista szlo-
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vák államban, nem csupán a magyarság, hanem 
evvel szoros összefüggésben az emberség érdeké
ben, valamint 1946-1948-as cikkeit, amelyekkel 
a deportálásra, áttelepítésre ítélt szlovákiai ma
gyarság és ezzel szintén az emberség „érdekeit" 
védte. Amit eddig (1970-ig) legendákból tudtunk 
és Fábry Zoltán megrendítően szép és igaz „A 
vádlott megszólal" c. írásából: igazolva látjuk. 
Az 1938-1945 közötti korszak a szlovákiai ma
gyar kultúrában valóban a „Rezsők" (Szalatnai 
és Peéry Rezső) korszaka volt, a magyar újságírás 
dicsőségesen humanista korszaka, jótollú esszéis
ták hét esztendeje. Esszéistáké, akik nem egysze
rűen jól írtak újságot, hanem hivatástudattól át-
hatottan tettek tanúbizonyságot a „vox humana" 
Győry Dezső, Fábry Zoltán meghirdette eszméje 
mellett. Mégsem csupán ez adja meg Szalatnai 
„Kisebbségben és igazságban" c. ciklusának jelen
tőségét. Az itt közölt cikkek, elmélkedések pon
tosan jelzik a pozsonyi és általában szlovákiai 
magyarság érdeklődését, a legjobbak kialakította 
magatartást állítják elénk, valamint azokat az 
olvasmányokat is, amelyek ez érdeklődést, e 
magatartást formálták. Babits Mihályt is jobban 
ismerjük, szavainak súlyát is pontosabban mér
hetjük le, ha tudjuk (és Szalatnai „A humaniz
mus magyar énekese" c. tárcájából valóban 
megtudjuk): mit jelentett 1938-ban összegyűj
tött verseinek kötete a békéért remegő, a poli
tikai „divatok" előnytelen változásaitól rettegő 
és a költészetben vigaszt találó pozsonyi magya
rok számára. Kodály Zoltán és a szép magyar 
kiejtés: gondja ez a szlovákiai magyarnak, az 
írástudónak és a tanárnak. Kodályt Szalatnai 
Adyval, Széchenyivel és „mindenekelőtt" Zrí
nyivel látja egy sorban. Mert a falunak és a város
nak, Keletnek és Nyugatnak szintézisét tudta 
adni. Pázmány Péterből nem az ellenreformáció 
harcos vitázója a fontos, hanem az „európai ma
gyar", a nyelv művésze. Akiből lehetett volna 
Balassa Menyhért vagy Báthory Gábor; de a 
„lángész szertelenségét a rend szenvedélyében 
élte ki". Szalatnai levelet ír a végek másik őrzőjé
nek, Szemlér Ferencnek, Reményik Sándor 
verseinek második kiadását értőn ismerteti, fon
tos cikkben emlékezik meg Kuncz Aladár szer
vező munkájáról. Művelődéstörténeti dokumen
tumokként értékelhetők azok az írásai, amelyek
ben a régi Pozsony egy-egy jellegzetes figuráját 
eleveníti meg; külön figyelmet érdemel „A nemzet 
nem azonos" c. cikke, alig burkolt felszólalás az 
,,új európai rend" ellen, a béke mellett. És aligha 
kell ama cikkek dokumentumértékét hangsúlyoz
nunk, amelyek az otthonuktól igazságtalanul 
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megfosztott szlovákiai magyarok sorsát (nem pa
naszolják, kesergik, hanem) kiáltják világgá. Nem 
lehet megrendülés nélkül olvasni drámai kiáltvá
nyát a világhoz a jogfosztottak ügye érdekében. 
Nemigen tudunk feszültebb-tanulságosabb szitu
ációt elképzelni annál, hogy Szalatnai Masaryk 
szavaival érvel a Masaryk szavait vélt politikai elő
nyök miatt oly könnyen felejtő háború utáni 
csehszlovák kormány ellen, miközben hitet tesz a 
még mindig lehetséges szlovák-magyar jóviszony 
mellett, és leírja a máig tanulságos mondatot:„A 
faji kiválasztást bűnnek tartjuk s tévedésnek." 

Folytathatnók az 1946-1948-os cikkek érté
keinek és tanulságainak felsorolását! Mindössze 
arra szeretnénk utalni, hogy az említett probléma
kör higgadt-tudományos feldolgozása, a tények 
(és valóban a tények!) szakszerű ismertetése, 
megfelelő mélységű, jól jegyzetelt dokumentum
kötet kiadása egyelőre késik. Mint ahogy késik 
a szlovákiai magyar sajtó bibliográfiai, sajtó
történeti feltárása is, különösen az 1938-45-ös 
esztendőkre vonatkoztatva. Az eddigi sajtótör
téneti kutatások (a legfontosabbak Turczel Lajos 
és Varga Rózsa, illetve néhány tanulmányban 
nem elég alaposan Csanda Sándor részéről) inkább 
az 1919-1938-as időszakra terjedtek ki; néhány 
lapnak legalább gépiratos repertóriuma megtalál
ható az Országos Széchényi Könyvtárban. A leg
inkább Turczel Lajos alapvetésére lehet támasz
kodni, és azokra a monográfiákra, amelyekben 
valamilyen módon mégis előkerül a sajtó kérdése 
(pl. Popély Gyula: A Csehszlovákiai Magyar 
Tudományos, Irodalmi és Művészeti Társaság. 
Bratislava 1973). Égetően szükséges volna egy 
szakszerűen összeállított sajtóbibliográfia, az 
eddig még fel nem dolgozott periodikus kiadvá
nyok repertóriuma, szerkesztők, újságírók, sajtó
vállalkozások monografikus feltárása, a bizo
nyára még föllelhető levéltári adatok alapján. 
Csak ezután láthatjuk tisztán: milyenek voltak 
egy magyar nyelvű szépirodalmi vagy politikai lap 
esélyei, lehetőségei. A sajtótörténeti előzmények 
immár szélesebb körű elemzést tesznek lehetővé. 
Ennek a kutatásnak tett jó szolgálatot a Magvető 
Kiadó, mikor közrebocsátotta Szalatnainak 1970-
es könyvét, új kiadásban. Amit viszont feltétlenül 
hiányolunk: a jegyzetek elmaradása. Azok a 
figurák, azok a pozsonyi utcanevek, azok az 
események, amelyekrőlrakikről Szalatnai ír, a 
„beavatottak" szűk csoportja előtt ismerősek. 
Balogh Elemér, Stampfel Károly, John Günther, 
Wolfgang Goetz vagy akár Tucholsky, Primo de 
Rivera, Titulescu, az albán Zogu király stb., stb. 
neve feltehetőleg keveset mond ma mára „művelt 



nagyközönségnek". És még valami. Nagyon hi
ányzik egy nem baráti-elfogult, de nem is rossz
indulatú-ellenséges, hanem az életutat tárgyilago
san felmérő, érdemeket és melléfogásokat egya
ránt feltüntető, higgadt méltatás Szalatnai Rezső 
pályájáról, szerkesztői, újságírói, írói, tudomá
nyos és szlovakisztikai-bohemisztikai működé
séről. Erre éppen a könyv második részében 
közölt naplójegyzetek, szösszenetek, portréváz
latok miatt volna szükség. Érzékeny, sérülékeny, 
megsebzett író képe tetszik elénk a könyv máso
dik részéből. Mint aki állandóan igazolni szeretné 
működését önmaga és mások előtt. A kötet első 
részében lelhető újságcikkek retorikája meggyőző, 
a helyzet szülte feladatokból adódó. A kötet 

második részének retorikája néha üresen kong. 
Tudjuk, hogy Szalatnait sérelmek érték. Tudjuk, 
hogy 1946—1948 az ő életében is visszavonhatat
lanul törést okozott. Ez érződik a kötet második 
részében. Ennek pontos feltárása, higgadt érté
kelése, megértő szándékú megrajzolása segítette 
volna a tájékozódni vágyó olvasót. Ezzel a finom 
kézzel fölvázolt elő(utó)szóval lett volna teljes a 
Szalatnai-könyv. így lett volna igazán dokumen
tum. E hiányérzet ellenére is örülünk a kötetnek. 
Illik a sorozatba: Nemzet és emlékezet. Szalatnai 
Rezső igazsága, a sokat hányódott szlovákiai 
magyarok igazsága nem hullhat ki a nemzet emlé
kezetéből. 

Fried István 
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