Balogh Edgár: Szolgálatban
Balogh Edgár olyannyira megszállottja a Duna-völgyi népek sorsközössége gondolatának, megbékélésük és összefogásuk korparancsának, hogy egy időben tréfás
gúny tárgya is lett emiatt: azzal gúnyolták, hogy reggeli torna gyanánt naponta átússza a Duna-medencét. Rendíthetetlen hitének, teoretikus és szervezői munkásságának első nagy fejezetét Hét próba című könyvében örökítette meg 1965-ben. Abban á művében személyiségének kibontakozása fonódott össze az általa vezetett
Sarló-mozgalom történetével, a reményteljes nagy lobogás, aktivitás egy nemzedék
elindulását és korai küzdelmeit tekintette át, majd szétszéledését, kényszerű kanyarait egészen 1935-ig, amikor is Balogh Edgárt kiutasították Csehszlovákiából, s Romániába kellett távoznia. Jelképes mára már a búcsúzás: az összeszorult torkú barát,
Fábry Zoltán egy erdélyi néplapot, a Falvak Népét nyomta akkor Balogh Edgár kezébe. Ez az újság olyasféle törekvésekről adott hírt Erdélyben, amilyeneket a Felvidéken a sarlósok tekintettek programjuknak. Fábry tudta, hogy Balogh Edgár nem
esik kétségbe még az áttelepítéstől sem, sőt azonnal az ügyek közepébe kerül Romániában is, hiszen szinte fanatikusa a Duna-völgyi gondolatnak, az érte való cselekvésnek.
Így is történt. Mindenekelőtt erről győz meg Balogh Edgár emlékiratának második kötete, a Szolgálatban, mely 1935-től, romániai letelepedésétől 1944 végéig, Románia felszabadulásáig követi Balogh Edgár életútját a reá oly igen jellemző módón:
a közügyet mindig a személyiség gondjai elé helyezve. Ily módon nemcsak Balogh
Edgárról szól a Szolgálatban, hanem a romániai magyarság demokratikus, baloldali
plebejus és internacionalista törekvéseinek áttekintése az adott évtizedben — egy
kivételesen tájékozott és szenvedélyesen cselekvő személyiség szemszögéből nézve.
Könyvének különleges színt ad egy — Közép-Kelet-Európában igen gyakori —
feszültség: az író, a kultúra munkása és teremtője evidenciaként véli felismerni a
humánusabb, emberméretű társadalomirányítás módját és elveit, a világot azonban
nem az írók és gondolkodók nézetei formálják közvetlenül, hanem a politika kis- és
nagyhatalmi érdekei, vagy a „tankok történelme". Említeni is fölösleges talán, hogy
a kétféle elv ritkán találkozik össze. Ez a feszültség mindvégig átjárja Balogh Edgár
emlékiratát is. Látjuk egyfelől, hogy a kelet-európai népek korszerűen motivált békés
együttélésének híve, szinte missziós mámorban égő kommunista harcosa, a népszolgálat következetes „katonája" miként gondolkodik és cselekszik, miként keresi, szervezi a nagy ügyre mozdítható erőket ebben az évtizedben, s tapasztaljuk ezenközben,
hogy miként húzza át, vagy gátolja a legszebb elképzeléseket a világpolitika manipulációja, melynek lépten-nyomon áldozataivá esnek az egymással szembefordított,
egymás ellen kijátszható kelet-európai kis nemzetek. Így minősül a kultúra egyetemesebb igazságai felől érkező politikus-publicista evidenciaként elfogadott és feltétlenül reálisnak vélt elgondolása, törekvése illúzióvá, szép álommá. Különösen gyakran jár így Balogh Edgár, akinek minden mozgalmi iskolázottsága ellenére (vagy
éppen abból következőn?), szinte jellemvonása a „szocialista derűlátás", a szép esz75

mények megvalósításának lehetőségébe vetett feltétlen hit, ami olykor m á r - m á r a
jóság naivitásával kapcsolódik össze benne. Kétségtelen, hogy életének kiemelkedő
eredményei is ebben a cselekvő hitben, feltétlen életelvű szolgálatban gyökereznek.
A Sarló-mozgalom egykori vezetője kivertként érkezik Romániába, s az első pillanattól kezdve lefegyverző aktivitással dolgozik, élete a népszolgálat folytonossága.
Nem találunk olyan nagyobb jelentőségű ügyet, szervezetet, mozgalmat, melynek legserényebb munkásai között ott ne találnánk őt. A Gaál Gábor szerkesztette Korunk
belső munkatársa, a polgári radikális Brassói Lapokban a Duna-medence
szellemi
élete címmel külön rovatot harcol ki magának, hogy a lapnál dívó „nyugatos európéerség" mítoszába beleütköztesse a maga konkrét kelet-európaiságát. Bekapcsolódik
a nemzetiségi baloldalt képviselő MADOSZ mozgalmába; a csehszlovákiai magyar
kommunista lapnak, a Magyar Napnak is küldi írásait: Nagy Istvánt nyilatkoztatja
az erdélyi magyarság sorskérdéseiről, Bányai Lászlót a MADOSZ és a havasi ekések
népfronti szövetkezéséről, Gaál Gábort a Korunk munkájáról, s Mócok és góbék szövetsége címmel küldi el beszélgetését Petru Grozával, a későbbi miniszterelnökkel,
aki akkor még dévai ügyvéd, a román Ekésfront választott vezetője. Balogh Edgár
ma is örömmel idézi Groza akkori szavait: „A Szudétáktól a Fekete-tengerig...
Igen, nemzeteinknek össze kéne már egyszer fogniok. De ez csak úgy lehetséges,
ahogyan az egyszerű mócok és góbék csinálják. A dolgozók őszinteségével...".
E gondolat jegyében kíséri figyelemmel és ismerteti más nemzetek és nemzetiségek „dunai megoldás-terveit", régebbieket és újabbakat egyaránt; egyike a tizenhét
fiatal erdélyi írónak, akik kiadják Bözödi György elutasított könyvét, a Székely
bánja címűt; kíséri és tájékoztatja Móricz Zsigmondot erdélyi körútján stb. stb.
E rövid ismertetésben jelzésszerűen felsorolni is reménytelen, mert képtelenség azt a
sokirányú szellemi és szervezői munkát, amit Balogh Edgár ebben az évtizedben
végzett. Közben erősen zajlott a történelem, őt is szíven ütik kanyarai többször. Csak
csodálhatjuk rugalmasságát: túlnéz személyes sértettségén is, mindig minden alkalmat megragad, hogy szolgálja a nagyobb ügyet. Néha már szinte sokalljuk is alázatát, az ügyek mögé szorított személyiség nagyobb méltóságát, önérzetét igényelve. De
a könyv egészéből s a történelemből, a tényekből nyilvánvaló, hogy Balogh Edgár
személyiségének súlyát, jelentőségét éppen a nagy ügy feltétlen szolgálata adta, ez
segítette őt személyiségének, tehetségének felelősségteljes és cselekvő kibontakoztatásában.
A Szolgálatban egy évtizednyi erdélyi magyar történelmet fog át, a baloldali
törekvések, küzdelmek színes és olvasmányos történelmi regényeként is olvashatjuk.
Balogh Edgár teljes szépírói fegyverzetében is megmutatkozik ebben a könyvben:
színes és találó portrék, bontakoznak ki a történelem, az eszmék sodrában Gaál Gáborról, Nagy Istvánról, Kurkó Gyárfásról, Bányai Lászlóról, Józsa Béláról s a kor
még annyi más fontos szereplőjéről. Helyénvalóan illeszkednek az eseményekbe Balogh Edgár korabeli cikkeinek főbb gondolatai s ezek mai megítélései, valamint a
személyes érzések, meghittebb vallomások. Szinte pedagógiai szenvedéllyel magyarázza az egykori eseményeket s azok mélyebb, tanúságtevő értelmét.
A súlyos nemzeti sérelmekkel küszködő magyarság ügyének szószólója volt ő
kisebbségi sorsban, de meggyőződéses kommunista internacionalizmusa megóvta a
nemzeti elfogultságoktól és útvesztőktől, lehetővé tette számára, sőt kötelezővé, hogy
nagyobbra is nézzen, tágabb összefüggésekben gondolkodjék. Egyetlen példát emeljünk ki a sok-sok közül: „Hogyan magyarázzuk meg a közel két évtizede nemzeti
elnyomásnak kitett erdélyi magyarságnak, hogy a Csallóközt meg Gömört, Jókai Komáromát és Tompa Rimaszombatját Magyarországnak ítélő bécsi diktátum 1938. november 2-án idegen ármány megosztó cselezése, s nem nemzeti felszabadulás?" Ilyen
kérdésekkel kellett szembenéznie a népével azonosuló, a népsorsot fölvállaló értelmiséginek. S Balogh Edgár állta az idő nehéz próbáját, a látszat mögé látott: a
fasizmus Magyarországot is elnyeléssel fenyegető veszélyére figyelmeztetett, a „Drang
nach Osten" politikára...
„Három szál Korunk-olvasónak is úgy tart előadást, mint egy egész Akadémiá76

nak" — írta róla néhány évvel ezelőtt Sütő András. Ez jutott eszembe most, a Szolgálatban aprólékosságán elcsodálkozva. Balogh Edgár a legapróbb részletekig egyazon
igazságkereső szenvedéllyel igazoltatja az időt, a tények, dokumentumok igazságával
méri a történelmet, s benne a maga és társai szerepét. Szenvedélyes igazságkeresésére jellemző, hogy amikor felfüggesztették párttagságát, százhúsz lapos védőiratban
bizonyította a maga igazát, s hatálytalanította a róla való fals vélekedést. Sohasem
ismert és ma sem ismer elveszett ügyet. Könyvének külön varázsa, hogy a régi lobogás és a mai hit azonos hőfokú. Ezt — későbbi nemzedék tagjaként — csodálom is
erősen, hiszen annyiszor képen vágta őt is az idő, s ítélte legszebb eszméit történelmi zsákbanfutásra.
Merenghetünk Balogh Edgár lelkesültségén, ítélhetjük kissé túlfűtöttnek is, egyes
nézeteit kérdőjelezhetjük is a szivárványosság vádjával, ez mit sem változtat azon,
hogy nagy élet az övé: a progresszív cselekvés felemelő példája. A Szolgálatban
pontosabbá, hitelesebbé, összetettebbé teszi ismereteinket az 1935—44 közötti időről,
s ezen túlmenően érvek sokaságával bizonyítja Sütő András ama megállapításának
hitelét, hogy Balogh Edgár „írói-publicisztikai, társadalmi-mozgalmi tevékenységének
anyajegye: a következetesség. A romlatlan hűség." Ezért is várjuk emlékiratának
következő kötetét, szeretnénk megnézni az ő prizmáján a 45 utáni időt is. (Kriterion,
1978.)
GÖRÖMBEI ANDRÁS

Tollal is csak fegyvert forgató
JORDÁKY LAJOS: JÓZSA BÉLA
Józsa Béla (1898—1943), a Békepárt erdélyi szevezőjeként mártírhalált halt kommunista vezető és munkáspublicista 1939-ben, amikor a Vásárhelyi Találkozó határozatainak szellemében Petőfi és az 1848—49-es magyar szabadságharc címmel írt röpiratként terjesztett tanulmányt, a demokratikus jogok és a nemzeti egyenlőség hangoztatásával az antifasiszta ellenállás megszervezését sürgette. A kolozsvári Munkás
Athenaeum kiadásában megjelent írása — s később Kossuth és Petőfi szobrának
megkoszorúzása, a kolozsvári ereklyék, a kilencvenéves évforduló tömeggyűlései körüli tevékenysége, vagy a 48-as Erdély című kötet — mind a határokon túli magyar
népfrontmozgalmak ú j Petőfi-kultuszának megíratlan történetébe tartoznak. Józsa
Béla számára az egység kérdésében az „őszinte magyar történelem" kritikus napjai
Petőfi és a forradalom szellemiségén keresztül kínáltak vészterhes, fölismerendő analógiát saját jelenével. Tanulmányának politikai aktualizáltsága is innen érthető:
múltidézésében a megvalósítatlanul maradt lehetőségek segítségül hívott erejével
szolgál tanulságul. A Mein Kampf-fal szemben „ . . . a 90 esztendős Segesvár parancsa
mindannyiunkra e földön csak az lehet: tanulni a múltból, közeledni egymáshoz
nyíltan, a szabadságjogok alapján, testvéri egyetértésben ...".
Tanulni a múltból — alcímében a Petőfi-ébresztő Józsa-írás üzenetét hirdeti az
a dokumentumkötet, amely a baloldali szociáldemokrataként indult kortárs és barát,
Jordáky Lajos bevezető tanulmányával, s a Jordáky és Józsa mellett „harmadik"
Balogh Edgár előszavával adja közre az irodalmár, politikus és újságíró hagyatékának mintegy felét a bukaresti Politikai Könyvkiadó gondozásában, a Testamentumsorozatban. Nemrégiben a küzdőtárs (aki épp Józsa Béla révén került a kommunista
mozgalomba): Kovács Katona Jenő írásainak gyűjteménye is e sorozat köteteként
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