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AJÁ N LÓ

Szalatnai Rezső író, irodalomtörténész, kritikus, irodalom‑ és közösségszervező 
élete és munkássága szorosan egybeforrt – jóllehet csak élete kisebb részét töltötte 
tájainkon – a csehszlovákiai magyarság sorsával. Öröksége máig a szlovákiai ma‑
gyarság egyik legfontosabb élő hagyományát jelenti.

Múzeumunk 2017‑ben Szalatnai‑Ráchel Judit, Szalatnai Rezső lánya végren‑
delkezése alapján tizenöt képzőművészeti alkotást kapott ajándékba, amelyeket 
édesapja kapott ajándékba ill. vásárolt meg. Szalatnai Rezső hagyatékában többek 
közt Tallós Procházka István három festménye, Gwerk Ödön, Csengeli Stand Mi‑
hály, Pleidell János, Harmos Károly, Szabó Gyula, Schubert Gyula és Erdélyi Béla 
egy‑egy alkotása és maga az író három képe található. Múzeumunk közössége úgy 
gondolta, hogy ezt az értékes ajándékot bemutatja a  nagyközönségnek is kiállí‑
tás formájában, amelyen felidézhettük és bemutathattuk Szalatnai Rezső életét és 
munkásságát is.

A kiállítást Szalatnai Rezső és hagyatéka címmel 2018. május 16‑án nyitottuk 
meg a Brämer kúriában. A kiállítás megnyitóján Duba Gyula, József Attila‑díjas, 
érdemes művész emlékezett meg az íróról. Majd június 6‑án szimpózium formá‑
jában idéztük fel Szalatnai Rezső életét és munkásságát. Örökségének mostani fel‑
mutatásával azt a célt szeretnénk szolgálni, hogy emlékezetkultúránk szerves része 
maradjon, maradhasson a jövőben is.

A szimpózium, mely a SZNM – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma szer‑
vezésében, mint a Szalatnai Rezső és hagyatéka emlékkiállítás kísérőrendezvénye 
a Több mint szomszéd – Magyar Kulturális Hét 2018 rendezvénysorozat részeként 
valósult meg, melynek előadásait most közre adjuk a szélesebb közönségnek is eb‑
ben a formában.

Szívből ajánlom figyelmükbe.

Jarábik Gabriella



15

ODPORÚČA N I E

Život spisovateľa, literárneho historika, kritika a organizátora literárneho a spolo‑
čenského života Rezső Szalatnaia sa úzko spája s osudmi maďarského obyvateľstva 
v Československu, aj keď v našej krajine prežil len menšiu časť svojho života. Jeho 
pozostalosť dodnes predstavuje jednu z najvýznamnejších živých tradícií maďar‑
ského obyvateľstva na Slovensku.

V roku 2017 naše múzeum dostalo do daru od dcéry spisovateľa, Judity Sza‑
latnai‑Ráchel pätnásť výtvarných diel z  dedičstva svojho otca. Sú to tri maľby 
od Istvána Tallósa Prohászku, jedno dielo od následovných výtvarníkov: Eugen 
 Gwerk, Mihály Stand‑Csengeli, János Pleidell, Károly Harmos, Gyula Szabó, Gyu‑
la Schubert, Béla Erdélyi a  tri obrazy od spisovateľa Szalatnaia. Kolektív nášho 
múzea si naplánoval tento hodnotný dar prezentovať aj širokej verejnosti vo forme 
výstavy, na ktorej sme zaspomínali a prezentovali aj život a dielo spisovateľa.

Vernisáž výstavy s názvom „Rezső Szalatnai a jeho pozostalosť“ sa uskutočnila 
dňa 16. mája 2018 vo výstavných priestoroch Brämerovej kúrie o 17.00 hod. Výsta‑
vu otvoril Gyula Duba, laureát ceny Attilu Józsefa, zaslúžilý umelec. K výstave sme 
zorganizovali aj sympózium s názvom „Postoje a literatúra, Spomienka na Rezső 
Szalatnaia“, ktoré sa uskutočnilo 6. júna 2018 v Bratislave. Sympózium bolo sprie‑
vodným podujatím výstavy „Rezső Szalatnai a jeho pozostalosť“.

Sympózium bolo súčasťou série podujatí „Viac ako sused – Týždeň maďarskej 
kultúry 2018“. SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku týmto sympóziom 
a výstavou sa snažilo oživiť jeho život a odkaz jeho tvorby a zabezpečiť, aby dielo 
Rezső Szalatnaia aj v budúcnosti bolo organickou súčasťou našej kultúrnej pamäti.

V tejto forme ponúkame všetkým záujemcom prednášky sympózia.

Gabriella Jarábik
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Szalatnai Rezső lányával, Judittal

Rezső Szalatnai s dcérou, Juditou
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SZ A L AT NA I R EZ SŐ

Szalatnai Rezső (1904. 10. 23.–1977. 2. 23) Nagyszalatnán született 1904‑ben. Gim‑
ná ziu mi tanulmányait Szakolcán folytatta. A pozsonyi Comenius Egyetem hallga‑
tója volt, ahol filozófiát, történelmet és földrajzot tanult, irodalom‑ és orvostörténe‑
ti előadásokra is bejárt. Tagja volt a baloldali Sarlónak; később a szociáldemokrá‑
cia híve lett. Jeles magyarországi írókkal tartotta a kapcsolatot (többek között Mó‑
ricz Zsigmonddal, Babits Mihállyal, József Attilával), s több szlovák íróval (Emil 
Boleslav Lukáčcsal, Laco Novomeskývel) is baráti kapcsolatban volt. 1930‑ban az 
Állami Magyar Tanítási Nyelvű Tanítóképzőben kezdett dolgozni. 1931‑ben meg‑
nősült, majd házassága harmadik évében megszületett lánya, Judit. 1934 és 1945 
között a pozsonyi Duna utcai magyar gimnáziumban tanított. Az 1930‑as években 
aktív szerzője a pozsonyi Magyar Újságnak és szervezője a szlovák–magyar kultu‑
rális‑irodalmi kapcsolatoknak. A második világháború éveiben életre szóló barát‑
jával, Peéry Rezsővel Esterházy János lapjainak, az Esti Újságnak és a Magyar Hír‑
lapnak a szerkesztője volt, ahol kitűntek háborúellenes publicisztikájukkal, amiért 
többször is letartóztatták. Szoros kapcsolat fűzte Fábry Zoltánhoz is; jelentős ta‑
nulmányokat írt Győry Dezső, Vozári Dezső és Mécs László költészetéről. A má‑
sodik világháború után a pozsonyi Egyetemi Könyvtárban dolgozott. 1945–1948 
között a  jogfosztott csehszlovákiai magyarság egyik legfőbb védelmezője és segí‑
tője volt. 1948‑ban Magyarországra települt át, ahol eleinte a Kelet‑Európai Ter‑
mészettudományi Intézet tanára és a könyvtár vezetője volt. 1951‑től az Egyete‑
mi Könyvtárban dolgozott. Magyarországi ténykedésének is a csehszlovákiai ma‑
gyar irodalom figyelése és ismertetése, valamint a cseh–magyar és szlovák–magyar 
kapcsolatok feltárása és erősítése maradt a legfőbb terepe. 1974‑ben infarktust ka‑
pott, és röviddel ezután felesége is meghalt. 1974‑ben Magyarországon a Munka 
Érdemrend arany fokozatával tüntették ki, és 1975‑ben Csehszlovákiában a „Za li‑
terárne zá slu hy” (Irodalmi érdemekért) kitüntetést is megkapta. Szalatnai Rezső 
1977. március 23‑án hunyt el. 2001‑ben a felvidéki magyarság szellemi értékeinek 
megtartásáért végzett munkásságáért posztumusz Magyar Örökség Díjat kapott. 
2004‑ben a pozsonyi Duna utcai gimnázium falán tiszteletére emléktáblát avattak 
fel. ĺrásaiból halála után is több válogatás készült, s számos tanulmány foglalkozik 
 1945–1948 közötti jogvédő tevékenységével is.
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Munkássága rövid összefoglalója

Már a gimnáziumi tanulmányai alatt aktívan foglalkozott az irodalmi alkotások‑
kal. Egyetemi hallgatóként a Losoncon megjelenő A Mi Lapunk szerkesztője volt. 
1943‑ban Na brehu čiernych vôd címmel magyar költői antológiát jelentetett meg 
szlovákul, 1944‑ben A Duna költői címmel állított össze versantológiát. Számos 
magyarországi – többek közt a Nyugatban – és szlovák lapban publikált. A Magyar 
Tudományos, Irodalmi és Művészeti Társaság tagja volt fennállása egész ideje alatt, 
s  folyóirata, a  Magyar Írás szerkesztője. Az Állami Tanítóképző Intézetben elin‑
dította a Móricz Zsigmond önképző szakkört és a gimnáziumban az Arany János 
önképző szakkört. Legjelentősebb művei közé tartozik a Petőfi Pozsonyban (1954), 
Kempelen a varázsló (1957), Juhász Gyula hatszáz napja (1962), A szlovák irodalom 
története (1964), A cseh irodalom története (1964), Magyar írók nyomában (1967), 
Arcképek, háttérben hegyekkel (1979) és a Kisebbségben és igazságban (1970), továb‑
bá a halála után megjelent Két házban, egy igazsággal (1980).

PhDr. Hushegyi János
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R EZ SŐ SZ A L AT NA I

Rezső Szalatnai (23. 10. 1904–23. 02. 1977) sa narodil vo Zvolenskej Slatine v roku 
1904. Gymnázium navštevoval v  Skalici. Študoval na Univerzite Komenského 
v  Bratislave, kde študoval filozofiu, dejepis a  zemepis a  navštevoval prednášky 
dejín  literatúry a  medicíny. Bol členom ľavicového hnutia Sarló. Neskôr sa stal 
zástancom sociálnej demokracie. Udržiaval kontakty s  významnými maďarský‑
mi spisovateľmi (okrem iných so Zsigmondom Móriczom, Mihályom Babitsom 
a Attilom Józsefom) a mal priateľské vzťahy aj s viacerými slovenskými spisova‑
teľmi (s Emilom Boleslavom Lukáčom, Lacom Novomeským). V  roku 1930 za‑
čal pracovať v Štátnom ústave pre vzdelávanie pedagógov s vyučovacím jazykom 
maďarským. V roku 1931 sa oženil a v treťom roku manželstva sa narodila dcéra 
Judit. V rokoch 1934–1945 učil na Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským 
na Dunajskej ulici v Bratislave. V 1930‑tych rokoch bol aktívnym prispievateľom 
bratislavského časopisu Magyar Újság / Maďarské noviny a organizátorom sloven‑
sko‑maďarských kultúrno‑literárnych vzťahov. Počas 2. svetovej vojny bol spolu 
so svojím celoživotným priateľom Rezső Peérym redaktorom časopisov Jánosa 
Esterházyho Večerník a Maďarský spravodajca, v ktorých vynikol svojou protivoj‑
novou publicistikou, za ktorú bol niekoľkokrát zatknutý. Mal vynikajúce vzťahy aj 
so Zoltánom Fábrym. Napísal významné štúdie o poetickej tvorbe Dezső Győry‑
ho, Dezső Vozáriho a László Mécsa. Po 2. svetovej vojne pracoval v Univerzitnej 
knižnici v Bratislave. Bol jedným z najvýznamnejších zástancov a ochrancov práv 
Maďarov v Československu, ktorí boli v období 1945 až 1948 zbavení občianskych 
práv. V roku 1948 sa presídlil do Maďarska, kde spočiatku pôsobil na Stredoeu‑
rópskom prírodovednom inštitúte ako pedagóg a vedúci knižnice. Od roku 1951 
pracoval v Univerzitnej knižnici. Jeho aktivity v Maďarsku sa tiež zameriavali naj‑
mä na sledovanie a šírenie maďarskej literatúry v Československu a upevňovanie 
česko‑maďarských a  slovensko‑maďarských vzťahov. V roku 1974 dostal infarkt 
a  krátko na to zomrela aj jeho manželka. V  roku 1974 mu v  Maďarsku udelili 
Zlatý rad práce a v roku 1975 v Československu vyznamenanie za literárne záslu‑
hy. Rezső Szalatnai zomrel 23. marca 1977. V roku 2001 dostal post humus cenu 
Maďarského dedičstva za svoju činnosť v záujme uchovania duchovných hodnôt 
Maďarov na Slovensku. V roku 2004 bola na jeho počesť na priečelí budovy gym‑
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názia na Dunajskej ulici v Bratislave odhalená pamätná tabuľa. Po jeho smrti vyšlo 
viacero výberov z jeho tvorby a jeho činnosti ochrancu práv v období 1945–1948 
je venovaných viacero štúdií.

Krátky súhrn jeho tvorby

Už počas štúdia na gymnáziu sa aktívne venoval literárnej tvorbe. Počas štúdia 
na vysokej škole bol redaktorom časopisu Náš plátok, ktorý vychádzal v Lučenci. 
V roku 1943 vydal antológiu maďarskej poézie v slovenskom jazyku s názvom Na 
brehu čiernych vôd a v roku 1944 zostavil antológiu poézie Básnici Dunaja. Pub‑
likoval vo viacerých maďarských aj slovenských novinách a časopisoch, vrátane 
časopisu Západ. Počas celej doby jeho existencie bol členom Maďarského vedecké‑
ho, literárneho a umeleckého spolku a redaktorom jeho časopisu Maďarská litera. 
V Štátnom ústave pre vzdelávanie pedagógov založil samovzdelávací krúžok Zsig‑
monda Móricza a na gymnáziu samovzdelávací krúžok Jánosa Aranya. Medzi jeho 
najvýznamnejšie diela patrí Petőfi v Bratislave (1954), Kúzelník Kempelen (1957), 
Šesťsto dní Gyulu Juhásza (1962), Dejiny slovenskej literatúry (1964), Dejiny českej 
literatúry (1964), Po stopách maďarských spisovateľov (1967), Portréty na pozadí 
hôr (1979) a V menšine a v spravodlivosti (1970). Po jeho smrti vyšlo dielo V dvoch 
domoch, s jednou pravdou (1980).

PhDr. János Hushegyi
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Szalatnai Rezső ahhoz az „új arcú” magyar nemzedékhez tartozott, amely még 
a  Trianon előtti Magyarországon született, de iskoláit jórészt már az első 

Csehszlovák Köztársaságban végezte, s ennél fogva az 1918 után kialakult kisebb‑
ségi helyzetben szocializálódott. Az egyetemista, pályakezdő kisebbségi magyar 
értelmiség jelentős része a kezdettől fogva baloldali orientációjú Sarlóban szerve‑
ződött mozgalommá. A sarlósok céljainak megfogalmazásában, feladatainak kije‑
lölésében Szalatnai Rezső is részt vállalt. 

A mozgalom magját az 1925‑ben létrejött prágai Szent György Kör egyete‑
mista cserkészei alkották. A prágai, brünni és pozsonyi egyetemek mellett létre‑
jött csoportok célja közt ott szerepelt a csehszlovákiai magyarság szociális alapú 
megszervezése, ami főként a falusi szegénység később pedig a városi munkásság 
gondjainak tematizálását, helyzetük megismerését, feltárását jelentette. A cserkész 
alapokról induló fiatalok egy része a Sarló 1928‑as megalakulását követően pár év 
alatt a kommunista eszmék, s részben a Csehszlovákiai Kommunista Párt irányá‑
ba fordult. Ebben nagy szerepe volt Balogh Edgárnak, a sarlósok vezetőjének, aki 
előbb a szocialista ideológia, később pedig a marxizmus felé vezette a társaság jó‑
részét. Bár Szalatnai Rezsővel szoros barátságot ápolt a Sarló vezére, az író ideoló‑
giai tájékozódása, mely nem követte Balogh elképzeléseit, folyamatos konfliktusok 
forrása volt a Sarlón belül. 

Az 1926‑ban a pozsonyi egyetemen végzett Szalatnai egyébként is számos pon‑
ton különbözött a  társaság többi tagjától. Miközben tanárként a  városi magyar 
értelmiségi elithez tartozott, az akcióikat egyre gyakrabban Pozsonyban szerve‑
ző sarlósok közt is meghatározó szerepet játszott. Részt vett a Sarló gombaszögi 
megalakulásán, ugyanakkor soha nem kapcsolódott „hivatalosan” a  vezetői gár‑
dához. Az is megkülönböztette őt a sarlósok többségétől, hogy ő soha nem volt 
tagja a cserkészmozgalomnak. Számára Scherer Lajos és A Mi Lapunk orgánuma 
teremtette meg az első közösségi élményt a sarlós nemzedékkel. 

Az is fontos különbség, hogy mozgalom másik két pozsonyi tagjával – Peéry 
Rezsővel és Brogyányi Kálmánnal együtt – a szociáldemokrácia hívei voltak. 

Szalatnai ideológiai elképzelései a csehszlovák államról kialakult véleményében 
is megmutatkoztak. Ezek eltértek Balogh Edgár gyakran szélsőséges megfogalma‑
zásaitól. Ezt támasztotta alá Balogh és Szalatnai 1927‑es levélváltása is, amely a fi‑
atalok programalkotó törekvéseinek egyéni érveit is jól mutatta. Erre utal annak 
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a  levélnek a  tartalma, amely szerint Szalatnai Rezső elfogadhatatlannak tartotta 
Balogh Csehszlovákiával szemben megfogalmazott túlzó kijelentéseit, s talán po‑
litikai ambícióit is nehezményezte. Balogh Edgár ugyanis 1927. februári levelében 
azt igyekezett megmagyarázni barátjának, hogy tévedett, amikor „nacionalista” 
túlzásai miatt marasztalta el őt egyik előző levelében. „Ne érts engem félre” – írta 
Balogh Szalatnainak. „Hogy mondhattad ki azt a vádat múltkori leveledben, hogy 
a  támadó cseh gazemberséggel egy színvonalra, gazemberes kuruc túlzásba estem. 
Hiszen ismersz. Gyűlölöm azokat, akik minket nyomnak, űznek, de ha politikai pá‑
lyafutást ambicionálok is, tudom, hogy eredményes magyar harc nem a sovinizmust 
válaszoló ugyanolyan sovinizmus, hanem a  cseh nemzeti impériumot tönkretevő, 
agyonütő magas emberi eszme harca.”1 Kettőjük közt tehát már ebben az időszak‑
ban is sor került kisebb ideológiai indíttatású konfrontációkra, az idézett levélvál‑
tásban a nemzeti és az állampolgári identitás‑ és lojalitásformák kérdésében. 

Szalatnai részéről a  társadalmi és gazdasági kérdések szélsőséges és utópiszti‑
kus megoldásaitól való távolságtartást nemcsak a szélsőbaloldali ideológia elutasí‑
tása jelezte. Kritika alá vette ugyanis a kálvinizmus világproblémák megoldására 
vonatkozó elképzeléseit is. Ezt bizonyítja a Bartha Lajos által szerkesztett Új Szó 
1929. novemberi számában megjelentetett cikke, ahol a  kereszténység intézmé‑
nyes formáit kritizálta. „A kálvinizmusnak mint egyházi vallásnak és valláserkölcsi 
iránynak éppen olyan kevés köze van a  gazdaságilag determinált világkrízis meg‑
oldásához, mint a magyar kálvinizmusnak a magyar gazdasági bajok eltávolításá‑
hoz. […] A mai osztálytársadalomban a vallás nem lehet összetartó érdek és egészen 
anakronisztikus dolog a világkapitalizmus maximumának korában a gazdasági és 
társadalmi problémákat istenbe fullatni” – írta erős iróniával.2

Szalatnai és a Sarló ideológiai konfliktusai az 1928‑as, majd az 1929‑es évben 
még inkább felerősödtek, bár 1928. január 16‑án Balogh Edgár Szalatnai Rezsőnek 
küldött levelében még az apró nézeteltérések fölé helyezte a kollektivitást és hang‑
súlyozta, hogy a  fiatalok egymásra szorulnak.3 1929‑ben Szalatnainak A  Reggel, 
majd a kolozsvári Korunk hasábjain megjelent írásai viszont azt húzták alá, hogy 
miközben folyamatosan hangsúlyozta a sarlósok érdemeit, zavaros ideológiájukat 

1  MTA. Kézirattár. Szalatnai Rezső hagyatéka. Balogh Edgár levele Szalatnai Rezsőhöz (1927. II. 15.) 
Ms 4251/113. 

2  Szalatnai Rezső: Kálvinista aktivizmus. Új Szó. 1929. november, 27. 
3  Balogh a  levél címzésében Szalatnai eredeti és szlovákos Rudolf Ráchel névalakját használta. 

A pozsonyi csehszlovák tanítóképző magyar tagozatának 1932‑es évkönyvében, a tanári névsorában 
Szalatnai szintén Ráchel Rezsőként szerepelt. MTA. Kézirattár. Szalatnai Rezső hagyatéki anyaga. 
Balogh Edgár levele Szalatnai Rezsőhöz. (1928. jan. 16.) Ms 4251/119. 
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kritizálta. A  Sarló vezetőségének szélsőbaloldali tájékozódásával párhuzamosan 
pedig fokozottan távolodott a mozgalomtól.4

Ugyanakkor Szalatnai sok esetben azt is kifogásolta, hogy a Sarló nem vállal‑
ja nyíltan baloldali orientációját és látszólag a  nemzeti érdekeket a  szociális ér‑
dekek fölé helyezi. Az 1929. szeptemberi érsekújvári diákkongresszus eseményei, 
ahol a sarlósok a diákegység megteremtése érdekében látszólag valóban hajlottak 
a megegyezésre a „konzervatívokkal”, ugyancsak a mozgalom nemzeti irányának 
kritizálására késztették Szalatnait, aki ismételten azt a vádat szegezte a sarlósokhoz, 
hogy a nemzeti érdekeket a diákegység elé helyezték.5

A Sarló egyébként gyakran megjelenő nemzeti érvelésének bírálatára példaként 
hozhatjuk fel Szalatnainak a szlovákiai magyar kommunisták egyik vezéralakjának 
számító Fábry Zoltánnal való levélváltását is. 1929. évi levelezésük szerint ugyan‑
is az év első felében Szalatnai balosabb nézeteket vallott, mint amit a mozgalom 
mutatott magáról.6 Ez viszont ekkor még nem jelentette a Sarlóval való szembe‑
fordulást, a baráti kötelékek pedig felülírták a nézetkülönbségeket: „De én itt va‑
gyok a közvetlen közelükben, és harcolok értük. Pedig jobban esnék nekem is a Te 
attitűdöd velük szemben. Igazad van mindenben” – írta Szalatnai 1929‑ben „stószi 
remetének”.7

Azt, hogy Szalatnai ekkor még szoros kapcsolatot ápolt a  Sarlóval és ideoló‑
giailag bizonyos mértékben azonosult a mozgalom többi tagjával, azt a pozsonyi 
magyar konzul 1929. évi jelentései is igazolták. Bartók László konzul a budapes‑
ti külügyminisztériumnak küldött beszámolóiban többször is kitért a mozgalom 
működésére. Decemberben egy, a  csehszlovákiai „nemzeti érzésű” fiatalok által 
beterjesztett vádiratot mellékelt jelentéséhez, amely kifogásolta a mozgalom „irre‑
denta”‑ellenességét és baloldali nézeteit. A vádirat a sarlósok zsidó emigránsokkal 
fenntartott kapcsolataira is felhívta a  figyelmet, akiket a  nemzeti lojalitás szem‑
pontjából szintén elmarasztalt. Kiemelte Szalatnai Rezső személyét, akit a sarlósok 
legjelentősebb apologétájának tartott. Véleménye szerint a  sarlósok maguk meg‑
vetően tekintettek Szalatnaira: „Leghívebb védelmezőjük Szalatnai Ráchel Rezső, 

4  Szalatnai ekkor már nem A Nap, hanem A Reggel című kormánylap hasábjain jelentette meg írásait, 
de pl. a Korunk‑ban is publikált. Ld. Szalatnai Rezső: Új arcú magyarok. Korunk. 1929. december, 
881. Az írással kapcsolatban ld. 

5  Ezzel kapcsolatban ld. Szalatnai Rezső: Újarcú magyarok sorompók előtt. A  Reggel. 1929. szep‑
tember 22. 3. 

6  „Mert például ami a fiúkat, a Vetést illeti: majdnem szóról szóra azt vallom, amit Te.” Szalatnai Re‑
zső levele Fábry Zoltánhoz. 1929. V. 18. In: Fábry Zoltán válogatott levelezése 1916–1946. (Csanda 
Sándor–Varga Béla vál.) Madách Könyv‑ és Lapkiadó. Pozsony, 1978. 328. 

7  Uo. 
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akire jellemző, hogy a sarlósok maguk közt is sajtó prostituáltnak neveznek, kifelé őt 
megtagadják, de minden éjjel együtt látható Kesslerrel és annak információi alapján 
írja a pozsonyi Napban a sarlósokat magasztaló, egyébként minden becsületes ma‑
gyar megmozdulást lepiszkoló cikkeit” – fogalmazott a vádirat.8 Az írás egyébként 
több szempontból is pontatlan és elfogult, hiszen például Szalatnainak a Baloghék 
szélsőséges irányával szemben kialakult konfliktusos viszonyát leértékelte és célza‑
tosan félreértelmezte. 

A Szalatnai Rezsővel szemben megfogalmazott hiperkritikus értékelés indo‑
koltsága pedig a  megvádolt pozsonyi magyar értelmiségi egész életútja alapján 
erősen megkérdőjelezhető. Bár a vádirat keletkezése idején még nem lehetett lát‑
ni az életutat. Szalatnai egyébként 1930‑ban ugyancsak a  sarlósok miatt került 
szembe a  magyarországi „hivatalos” (kormány) állásponttal. Ekkor ugyanis az 
1930. márciusi „koszorú‑affér” magyarországi következményeit illetően A Reggel 
című aktivista lapban a sarlósok védelmére kelt. A cikkben kritikus hangnemben 
írt a  magyarországi belügyminisztérium döntéséről: „Politikai adottság az, hogy 
a koszorú‑letevést Budapesten nem engedélyezték és jellemző kortünet a nem‑enge‑
délyezés megindoklása, valamint a parlamenti dialógus.”9 S bár hangsúlyozta a sar‑
lósok ideológiájának zavarosságát, saját álláspontjában jóval inkább a  sarlós fia‑
talok szellemi irányaival azonosult, mint a  konzervatív magyarországi kormány 
ideológiával.10

Szalatnai részt vett a Sarló 1931. szeptemberi kongresszusán is. A mozgalom 
nyílt marxista fordulatát jelző rendezvény szervezésében azonban nem vállalt 
szerepet. Az író elhatárolódását a  Sarlótól a  Masaryk Akadémián belüli szerep‑
vállalása jelzi legjobban. Az Intézet 1931. november 8‑i formális megalakulása 
után nemcsak az alapítók, de a vezetőségi tagok között is jelen volt néhány fiatal 
a Sarló mozgalomból. Szalatnait az Irodalmi Osztályon belül titkárrá választották. 
Ez minden bizonnyal összefüggésbe hozható szociáldemokrata párttagságával és 
ideológiai alapállásával. Az Akadémián belül elfoglalt pozíciója is megerősítette 
a szociáldemokráciára jellemző aktivista magatartást, ami újabb eltávolodási pon‑
tot jelentett a marxista‑kommunista irányba elindult Sarlótól. 

A mozgalom kommunista irányának megerősödésével párhuzamosan egyéb‑
ként a Sarlón belül mások esetében is megjelent ez az ideológiai „törésvonal”, amit 
a sarlósok között Szalatnai Rezső 1932‑ben publikált Van menekvés című könyve 

8  MNL OL. K63. A „Sarló” nevű radikális diákegyesület ismertetése a pozsonyi magyar konzulátus‑
tól a magyar külügyminisztériumnak. 1930‑7/44. 207/pol. 

9  Szalatnai Rezső: A szlovenszkói koszorú körül. A Reggel. 1930. március 21. 3. 
10  Uo. 
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tovább mélyített.11 Szalatnai a fiatal pozsonyi magyar értelmiség egyik vezéralakja‑
ként saját cikkeit egybegyűjtve az „új arcúság” és a generációs felfogás megújítását 
sürgette. Ez a hangsúlyozottan nemzedéki szemlélet a szélsőbaloldali orientációt 
választó társak többsége számára ekkor már elfogadhatatlan volt. Dobossy László 
például 1932. május 11‑én írott levelében a dicséretek mellett elzárkózott a könyv 
nyilvános ismertetésétől, pedig maga a szerző kérte őt fel arra.12 Dobossy azzal az 
indokkal tért ki az ismertetés elől, miszerint ő maga nem volt (megfelelően) érintett 
a Sarló kezdeti, „generációs” időszakában, amely a könyv központi témáját adja.13

A korábban is szociáldemokrata elveket valló Szalatnai útja ekkorra már élesen 
elvált a kommunizmus irányába forduló Baloghétól, aki a „generációs ködbe” való 
visszamenekülésként értékelte a könyvet. Ennek okán a Sarló „vezére” és a kom‑
munista fiatalok Szalatnai „megleckéztetéseként” kritikát fogalmaztak meg. Külö‑
nösen meglepő, hogy éppen a Szalatnai‑könyv címlapján szereplő Jócsik fejtette ki 
a „kommunista” sarlósok elítélő nézőpontját Az író ködbe menekül című cikkében. 
Ebben a szerzőt az ideológiai elköteleződés hiánya miatt támadta.14 Jócsik kiemelte, 
Szalatnai az új generáció eljövetelének hangsúlyozásával illúziókat kerget, hiszen 
a társadalmi változások meghaladták a generációs elméleteket. 15

Szalatnai egyébként a  Van menekvés! címadó írásában – sajátos egyéni érve‑
ket alkalmazva – a Sarló bukását már 1929‑re datálta, amikor a mozgalmon be‑
lül a generációs megközelítés válságba került.16 Egyúttal arra is rámutatott, hogy 
a válsághoz vezető út törvényszerű volt a fiatalok körében, és véleménye szerint 
az ifjúság ideológiai fejlődésének a zsákutcája az érsekújvári kongresszussal kez‑
dődött. Mindebben a  Sarló felelősségét is hangsúlyozta.17 Jócsik ezzel szemben 
a  kommunizmus ideológiájának felsőbbrendűségét a  nemzetiségi kérdés megfe‑
lelő megoldásában jelölte meg.18 Szerinte Szalatnai a sarlósok ideológiai zavaros‑

11   Szalatnai Rezső: Van menekvés. Slov. Grafia. Pozsony, 1932. 
12  MTA. Kézirattár. Szalatnai Rezső hagyatéka. Dobossy László levele Szalatnai Rezsőhöz. (1932. 

V. 11.) Ms 4252/156. 
13  Uo. 
14 Jócsik Lajos: Megszólal a címlap: Az író ködbe menekül. Az Út. 1932/5–6. 22. 
15  Uo. 
16  Szalatnai Rezső: Van menekvés, id. m. 168. 
17  „Egy esési és lesodródási folyamat következett be, szinte váratlanul, a nagy feltörés után, de megál‑

líthatatlan törvényszerűséggel. Az érsekújvári diákkongresszus logikus betetőzése volt a sarlósok ge‑
nerációs harcának, éppúgy, ahogy a tavalyi losonci kongresszus pontot tett a csehszlovákiai magyar 
főiskolás ifjúság ideológiai fejlődéséhez.” Szalatnai Rezső: Van menekvés, id. m. 168–169. 

18  Jócsik Lajos: Megszólal a címlap, id. m. 22. 
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ságának a fenntartására törekedett, amelynek oka pedig az volt, hogy kiemelje és 
központba állítsa saját személyét.19

Balogh Edgár még élesebb hangvételű levelet küldött pozsonyi társának 
a könyvvel kapcsolatban. Ebben Szalatnai kommunistaellenes magatartását bírál‑
ta.20 Az 1932 novembere előtt írott levélben Balogh kijelentette, hogy kizárólag 
a marxista nézőpontú tanácsokat fogadja el: „A könyv a mi gyermekcipőinkről szól, 
szívből kívánom, hogy ha elhagyod Te is ezt az állomást, heroikusan tudjad betölte‑
ni önként vállalt, a legnagyobb ingadozásoknak és írástudó‑árulások lehetőségeinek 
kitett egyéni posztodat, a polgári társadalom leszűkült, utolsó, emberi értékű mun‑
kakategóriáját, amely saját alapjaival került szembe, s  így csak az egyén etikáján 
múlik, hogy tiszta maradjon.”21 Balogh azt is felrótta Szalatnainak, hogy az olyan 

„állami szolgálatú” egyéni (tanári) pályát választott, melyben nehéz őszintének és 
hűnek maradnia önmagához. Ez pedig véleménye szerint egyfajta „opportunista” 
magatartásra indította őt. Amiatt is elmarasztalta barátját, mert „az egyéni poszt 
lámpásának” keresésével törődik, ezt pedig Szalatani szerinte önös megfontolások‑
ból tette, ami végleg elválasztja őt attól, hogy a sarlósok fegyvertársává válhasson.”22

Balogh Edgár később még élesebb konfliktusba került Szalatnaival, amire min‑
den bizonnyal a fenti levélre küldött Szalatnai‑válasz után került sor. 

A két értelmiségi kapcsolatában itt már nemcsak ideológiai problémák voltak 
jelen, de személyes ellentétek is felmerültek. Balogh 1932. november 23‑i zakla‑
tott és indulatos levelében tiltakozott barátja állítólagos rágalmai ellen.23 Eszerint 
Szalatnai a válaszában a tanári pályájával kapcsolatos, Balogh által terjesztett váda‑
kat emlegette fel, amelyekről Vass Lászlótól, a sarlósok „magyarországi követétől” 
szerzett tudomást. Mindez arra világított rá, hogy számára tanári állását bíráló 

19  Az idézet így kezdődik: „Mit mond Szalatnai? Azt mondja, hogy a diáktömegekben kellett volna 
bennmaradnunk, s erjesztő munkát végeznünk. Abban a diáktömegben, amelyről ideológiájára való 
utalással, ritka időszerűséggel mondható: köd előtte – köd utána, csak elvi ködösség árán lehetett 
volna bennmaradni.” Uo. 

20  MTA. Kézirattár. Szalatnai Rezső hagyatéka. Balogh Edgár Szalatnai Rezsőnek írott levele. (1932 
novembere előtt.) Ms 4252/156. 

21  Uo. 
22  Uo. 
23  „Te arra hivatkozol, vajon hiszek‑e még a becsületességben? Most én kérdem: mérgedhetnek‑e elvi 

ellentétek torz személyi ellenszenvekké. Kereken kijelentem, hogy sem Vass László, sem más előtt 
olyasmit nem állítottam – még megközelítőleg sem – hogy Te »vizsgára menő diákoktól pénzt fo‑
gadsz el«”. MTA. Kézirattár. Szalatnai Rezső hagyatéka. Balogh Edgár Szalatnai Rezsőnek írott 
levele. (1932. november 23.) Ms 4251/124. 
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megjegyzések érzékeny kérdést jelentettek.24 Mindenesetre Balogh szerint Szalat‑
nai állami alkalmazása miatt semmiképp nem lehetett útmutató a mozgalom tagjai 
számára: „Teljesen belátom, hogy kötött helyzetedben mit nem tehetsz. Ilyesmikért 
senki sem fog megróni, s olyan ultraradikális pojácát, aki Tőled várná az exponálást, 
magunk is leszerelünk. De semmi esetre sem egyezhetünk bele, hogy annak játszd 
magadat, ami nem lehetsz: útmutatónak” – írta Balogh Szalatnainak.25 Végül Ba‑
logh Edgár azt is egyértelművé tette barátjának, hogy nem szeretné a kapcsolatot 
megszakítani vele, csupán tisztázni kívánja az ideológiai különbségeket. A Balogh‑
ra jellemző mozgalmi nyelven azt hangsúlyozta, hogy ez az ő felfogása szerint nem 
minősül személyeskedésnek, hanem a „proletariátus szellemi frontján” való állás‑
foglalásnak.26 Ami bizonyos, hogy a Balogh vezette kommunista csoport kivételé‑
vel tanulmányaik befejezésével a sarlósok nagy része szintén a munkahely‑keresés 
kérdésére koncentrált. S ahogyan azt a sarlósok egyik alapembere, Boross Zoltán 
is megemlítette, emiatt a sarlósok közül többen, főleg a pedagógus pályát válasz‑
tók, beléptek a Csehszlovákiai Szociáldemokrata Párt magyar tagozatába. Köztük 
említi meg Boross Forgács Béla és Kovács Endre mellett Szalatnai Rezső nevét 
is. Mindenesetre Szalatnai Sarlótól, annak kommunista mozgalmi szellemiségé‑
től való elhidegülését az is jelezte, hogy a Sarló radikalizálódásával párhuzamosan 
1932‑ben létrejött Magyar Munkaközösség tagjai között Kovács Endre feljegyzései 
alapján Szalatnai szabadkőművesként volt jelen. 

Az 1938. novemberi első bécsi döntést követően a sarlós vezetők kisebbik része 
– elsősorban természetesen a pozsonyiak – pl. Brogyányi Kálmán, Peéry Rezső és 
Szalatnai Rezső – a „második kisebbségi” sorsot is vállalta a Szlovák Köztársaság‑
ban.27 A határváltozások után átalakult helyzet gyökeres változást hozott az egy‑
kori sarlósok életében. Szalatnai Peéry Rezsővel együtt a pozsonyi magyar lapok 

24  „Vass László s mások előtt is, bármikor előtted vallottam s kijelentem: a megbilincselt tanári – álla‑
mi helyzetből nem játszhatod a szabad emberi véleményt, az iránymutató mestert, pláne akkor nem, 
amikor kényszerhelyzetedet magad előtt is elhazudva – bilincseid szerint alakítod ideológiádat. Ez 
az út a naiv gyermekségtől a ravasz opportunistáig vezet.” Uo. 

25   A következőképp folytatódik a levél: „S még kevésbé egyezünk bele abba, hogy helyzeted s monda‑
nivalód közt – akarva? Nem akarva? – úgy köss kompromisszumot, hogy – zavaros, szociológiátlan, 
kispolgári anarchiától a  jámbor reformizmusig ingó irányt képviselj. A  legerősebben azonban az 
ellen vagyunk, hogy érvek helyett etikátlan fegyverekkel védd Magadat a mi elvi támadásainkkal 
szemben” Uo. 

26  Uo. 
27  A sarlós gyökerek fontosságát jelzi az is, hogy a Szlovákiában maradt magyar értelmiség számá‑

ra ugyanúgy fontos maradt a népi írói mozgalomhoz való kapcsolódás, mint a Magyarországra 
kerültek többsége esetében, beleértve Baloghot és Jócsikot is. Jócsik Lajos: Hazatérés tájékozódás. 
Janus Pannonius Társaság, Pécs, 1942. 22. 
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szerkesztőjeként működött az új államban. Ők ketten a pozsonyi magyarságnak 
a német nemzetiszocializmust és annak magyarországi, szlovákiai magyar köve‑
tőit elutasító szellemi irányzat vezetői, személyiségei voltak, s  emiatt őket, mint 
az Esterházy Jánost támogató kiváló publicistákat sokan a  Magyar Párton belül 
is „szalonbolsevikokként” emlegették. Mindenesetre Szalatnai ekkor szembesült 
azokkal a nehézségekkel, melyet az új kisebbségi időszakban közvetlen közelség‑
ben tapasztalt az erősen autoriter jellegű és klerofasiszta tendenciákat felmutató 
Tiso‑féle Szlovák Köztársaságban. 

Bár Szalatnai viszonyát a Sarlóval mindvégig sajátos kettősség jellemezte, ami‑
ben főként a Balogh‑gal kialakult ideológiai konfliktusok játszottak közre, annyi 
azonban kijelenthető, hogy az első években számára is központi jelentősége volt 
a mozgalomnak, amelyet ő maga – ideológiai különbözőségei miatt – inkább gene‑
rációs jelentőségében tartott kiemelkedően fontosnak. Valószínűleg ez is közreját‑
szott azoknak az 1940‑es évek második felében Magyarországon megfogalmazott 
leveleknek a hangvételében, amelyeket Jócsik újságcikkeihez hasonlóan a „szülő‑
földi nosztalgia” hatott át.
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Rezső Szalatnai patril k maďarskej generácii „novej tváre“, ktorá sa narodila ešte 
pred Trianonom v Rakúsko–Uhorsku, ale svoje štúdium väčšinou už absolvo‑

vala za prvej Československej republiky a socializovala sa po roku 1918 v pozícii 
menšiny. Väčšina maďarskej inteligencie z radov vysokoškolákov a absolventov sa 
v tom období začala združovať okolo ľavicového hnutia Sarló (slov. prekl. kosák). 
Na formulácii cieľov a úloh tzv. kosákovcov sa podieľal aj Rezső Szalatnai.

Jadro hnutia tvorili vysokoškoláci – skauti z pražského Spolku svätého Juraja 
založeného v roku 1925. Jedným z cieľov združení hnutia, ktoré vznikali aj mimo 
vysokých škôl v Prahe, Brne a Bratislave, bolo aj zaangažovanie československých 
Maďarov na báze sociálnych otázok, čiže tematizovaním problémov dedinskej 
chudoby a neskôr aj mestských robotníkov a skúmanie ich situácie. Časť mládeže 
vychádzajúca zo skautských základov sa niekoľko rokov po vzniku hnutia Sarló 
v roku 1928 začala orientovať na komunistickú ideológiu, iná časť na Komunistic‑
kú stranu Československa. Dôležitú úlohu pri tom zohrával líder hnutia kosákov‑
cov Edgár Balogh, ktorý hnutie viedol spočiatku k socialistickej ideológii a neskôr 
k  marxizmu. Líder hnutia mal síce priateľský vzťah s  Rezső Szalatnaiom, avšak 
Szalatnaiova ideologická orientácia sa nezhodovala s  Baloghovými predstavami 
a preto bola v rámci hnutia neustálym zdrojom konfliktov.

Szalatnai, ktorý v roku 1926 absolvoval štúdium na bratislavskej univerzite, sa 
od ostatných členov hnutia v mnohom líšil. Ako učiteľ predstavoval elitu maďarskej 
mestskej inteligencie, avšak zohrával významnú úlohu aj v rámci hnutia, ktoré uspo‑
radúvalo čoraz viac podujatí v Bratislave. Bol prítomný pri založení hnutia v Gom‑
baseku, ale k jeho vedúcim predstaviteľom sa „oficiálne“ nikdy nehlásil. Od väčšiny 
členov hnutia sa líšil aj tým, že nikdy nebol skautom. Jeho prvým styčným bodom 
s generáciou kosákovcov bol Lajos Scherer a jeho časopis A Mi Lapunk (Náš plátok).

Ďalším dôležitým rozdielom medzi ním a hnutím bolo to, že Szalatnai bol zá‑
stancom sociálnej demokracie, podobne ako jeho ďalší dvaja bratislavskí členovia 
Rezső Peéry a Kalmán Brogyányi.

Szalatnaiove ideologické názory sa odzrkadľovali aj v jeho postoji k Českoslo‑
venskému štátu a nezhodovali sa s často extrémistickými výrokmi Edgára Balogha. 
Dokazuje to aj korešpondencia Balogha Szalatnaia z roku 1927, ktorá poskytuje 
jasné svedectvo o  jednotlivých argumentoch programového úsilia mládeže. Na‑
značuje to aj obsah listu, v ktorom sa Szalatnai vyjadril, že Baloghove extrémistické 
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výroky zamerané proti Československu považuje za neakceptovateľné a zrejme ne‑
schvaľoval ani jeho politické ambície. Edgár Balogh sa totiž v liste z februára 1927 
pokúsil svojmu priateľovi vysvetliť, že sa mýlil, keď ho v jednom z predchádzajú‑
cich listov obviňoval z „nacionalistického extrémizmu“. „Necháp mazle“ – píše Ba‑
logh Szalatnaiovi. „Ako si ma mohol v predchádzajúcom liste obviniť z toho, že som 
klesol na úroveň útočného českého darebáctva a dopustil sa darebáckeho kuruckého 
preháňania. Veď ma poznáš. Nenávidím tých, ktorí nás utláčajú a vyháňajú, a hoci 
mám isté politické ambície viem, že úspešný maďarský zápas neznamená odpovedať 
na šovinizmus šovinizmom, ale zápas vznešenej ľudskej myšlienky, ktorá zničí, roz‑
drví české národné impérium.”1 Takže medzi nimi už tomto období dochádzalo 
k  menším ideologickým konfrontáciám, v  citovanej korešpondencii konkrétne 
v oblasti národnej a občianskej identity a lojality.

Szalatnaiovo dištancovanie sa od extrémnych a utopistických riešení spoločen‑
ských a ekonomických otázok sa neprejavovalo len v odmietaní krajne ľavicovej 
ideológie. Kritizoval aj kalvinistické návrhy riešenia globálnych problémov. Doka‑
zuje to článok redigovaný Lajosom Barthoma publikovaný v denníku Új Szó v no‑
vembri 1929, v  ktorom kritizoval inštitucionalizované formy kresťanstva. „Kal‑
vinizmus ako náboženské vierovyznanie a nábožensko‑morálny smer má rovnako 
málo do činenia s riešením ekonomicky podmienenej svetovej krízy ako maďarský 
kalvinizmus s odstránením maďarských ekonomických problémov. […] V súčasnej 
triednej spoločnosti náboženstvo nemôže byť súdržnou silou a  v  dobe vrcholiace‑
ho globálneho kapitalizmu je dosť anachronické zvaľovať ekonomické a spoločenské 
problémy na boha“ – píše s ostrou iróniou.2

Ideologické konflikty medzi Szalatnaiom a hnutím Sarlósa v roku 1928 a najmä 
1929 vyostrili, hoci Edgár Balogh v liste Szalatnaiovi zo 16. januára 1928 napísal, 
že kolektivizmus je dôležitejší ako drobné nedorozumenia a zdôraznil, že mladí 
sú na seba odkázaní.3 Szalatnaiove články uverejnené v roku 1929 v časopisoch 
A Reggel (Ráno) a klužského Korunk (Naša doba) však poukazovali na to, že kým 
na jednej strane sústavne vyzdvihuje zásluhy kosákovcov, na druhej kritizuje ich 

1  MAV. Archív rukopisov. Pozostalosť Rezső Szalatnaia. List Edgára Balogha Rezső Szalatnaiovi 
(15. február 1927) Ms 4251/113. 

2  Rezső Szalatnai: Kalvinistický aktivizmus. Új Szó. 27. november 1929
3  Balogh adresoval svoj list Rudolfovi Ráchelovi, čo bolo pôvodné slovenské meno Szalatnaia. Aj 

v ročenke maďarskej sekcie bratislavskej československej pedagogickej školy z roku 1932 sa Sza‑
latnai v zozname učiteľov uvádza ako Rezső Ráchel. MAV. Archív rukopisov. Pozostalosť Rezső 
Szalatnaia. List Edgára Balogha Rezső Szalatnaiovi. (16. január 1928) Ms 4251/119. 
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ideologickú nedôslednosť, pričom sa postupne dištancoval od čoraz výraznejšie 
krajne ľavicovo orientovaného vedenia hnutia.4

Szalatnai mal pritom výhrady proti tomu, že sa hnutie otvorene nehlási k svo‑
jej ľavicovej orientácii a národné záujmy zdanlivo uprednostňuje pred sociálnymi. 
Udalosti počas študentského kongresu v roku 1929 v Nových Zámkoch, kde sa čle‑
novia hnutia v záujme študentskej jednoty zdanlivo prikláňali k dohode s konzer‑
vatívcami, podnietilo Szalatnaia ku kritike národného smerovania hnutia a kosá‑
kovcov znova obvinil z toho, že národné záujmy kladú pred študentskú jednotu.5

Ako príklad častej kritiky národnej argumentácie hnutia môžeme spomenúť 
korešpondenciu Szalatnaia s poprednou osobnosťou maďarských komunistov na 
Slovensku Zoltánom Fábrym. Podľa ich korešpondencie z roku 1929 boli v prvej 
polovici roka Szalatnaiove názory výraznejšie ľavicové než názory deklarované sa‑
motným hnutím.6 V tom čase to však ešte neznamenalo jeho obrat proti hnutiu, 
keďže priateľské zväzky boli silnejšie ako názorové rozdiely: „Veď ja som tu, v ich 
bezprostrednej blízkosti a bojujem za nich. Hoci by sa mi viac páčilo zastávať voči 
nim rovnaký názor ako máš ty. Máš vo všetkom pravdu“ – napísal Szalatnai v roku 
1929 „pustovníkovi zo Štósu“.7

Skutočnosť, že Szalatnai v tom čase ešte udržiaval blízke vzťahy s hnutím a že 
sa ideologicky do istej miery stotožňoval s členmi hnutia, potvrdili aj správy bra‑
tislavského maďarského konzula z roku 1929 zasielané ministerstvu zahraničných 
vecí v Budapešti, v ktorých konzul László Bartók činnosť hnutia viackrát spomenul. 
V decembri k svojej správe pripojil aj žalobu, ktorú podala československá mládež 
„národného cítenia“ namietajúca proti anti‑„iredentizmu“ a  ľavicovým názorom 
hnutia. V žalobe poukazovali aj na vzťahy členov hnutia so židovskými emigrant‑
mi, ktorých z hľadiska národnej lojality taktiež odsudzovali. Zvlášť vyzdvihli Rezső 
Szalatnaia, ktorého považovali za najvýznamnejšieho apologéta hnutia. Podľa ich 
názoru sa samotní kosákovci na Szalatnaia dívali opovržlivo: „Ich najvernejším ob‑
rancom je Rezső Ráchel Szalatnai, ktorý sa vyznačuje tým, že ho samotní kosákovci 

4  Szalatnai vtedy už nepublikoval svoje články v  časopise A  Nap, ale na stránkach vládneho ča‑
sopisu A Reggel, ale publikoval napríklad aj v časopise Korunk. V súvislosti s textom pozri Rezső 
Szalatnai: Maďari s novou tvárou. Korunk. december 1929, 881. 

5  V tejto súvislosti pozri Rezső Szalatnai: Maďari s novou tvárou pred závorami. A Reggel. 22. sep‑
tember 1929, 3. 

6  „Lebo napríklad čo sa chlapcov z generácie Vetés (slov. prekl. sejba) týka: takmer od slova do slova 
vyznávam to čo Ty.“ List Rezső Szalatnaia Zoltánovi Fábrymu (18. máj 1929). In: Vybraná koreš‑
pondencia Zoltána Fábryho 1916–1946 (zostavili Sándor Csanda a Béla Varga). Vydavateľstvo 
kníh a časopisov Madách. Bratislava, 1978. 328. 

7  ibidem
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medzi sebou nazývajú mediálnou prostitútkou, navonok ho odmietajú, pričom kaž‑
dú noc ho vídať v spoločnosti Kesslera a na základe jeho informácií potom píše člán‑
ky do bratislavského časopisu Nap (Deň), v ktorých kosákovcov vychvaľuje a ostatné 
poctivé maďarské hnutia haní“ – písalo sa v žalobe.8 Text žaloby je mimochodom 
nepresný a  z viacerých hľadísk aj predpojatý, lebo napríklad konflikt Szalatnaia 
s Baloghom a jeho prívržencami vyplývajúci z ich extrémistickej orientácie baga‑
telizoval a nesprávne interpretoval.

Tento výsostne kritický postoj k Szalatnaiovi je však pri zohľadnení celoživot‑
nej dráhy tohto bratislavského maďarského intelektuála otázny, aj keď uznáme, že 
v čase vzniku tejto obžaloby jeho celoživotná dráha ešte nebola známa. Szalatnai 
sa mimochodom v  roku 1930 dostal kvôli hnutiu do konfliktu aj s  „oficiálnym“ 
stanoviskom maďarskej vládny. V súvislosti so „škandálom pri kladení vencov“ sa 
v marci 1930 postavil v časopise A Reggel (Ráno) na obranu kosákovcov a kritizo‑
val rozhodnutie maďarského ministerstva vnútra: „Nepovoliť kladenie vencov v Bu‑
dapešti je politický talenta zdôvodnenie nepovolenia a parlamentný dialóg je typický 
príznak.”9 Aj  napriek tomu, že poukazoval na ideologickú nedôslednosť hnutia, 
jeho vlastné stanovisko bolo oveľa bližšie k intelektuálnemu smerovaniu mladých 
členov hnutia než ku konzervatívnej ideológii maďarskej vlády.10

Szalatnai sa zúčastnil kongresu hnutia aj v  septembri 1931, ktorý bol pre‑
dzvesťou otvoreného obratu k marxizmu, ale na jeho príprave sa nepodieľal. Jeho 
dištancovanie sa od hnutia sa výrazne prejavilo aj v jeho pôsobení v Masarykovej 
akadémii. Pri oficiálnom založení akadémie dňa 8.  novembra 1931 bolo medzi 
jej zakladateľmi a členmi predstavenstva aj niekoľko mladých príslušníkov hnutia 
a Szalatnai sa stal tajomníkom sekcie literatúry. Pravdepodobne to súvisí aj s jeho 
členstvom v sociálnodemokratickej strane a ideologickými názormi. Jeho pozícia 
v akadémii posilnila jeho činnosť ako aktivistu charakteristickú pre sociálnu de‑
mokraciu a znamenala ďalšie vzďaľovanie sa od hnutia, ktoré nabralo marxistic‑
ko‑komunistický smer.

So silnejúcim komunistickým smerovaním hnutia sa aj u jeho ďalších členov 
prejavil tento ideologický „zlom“, ktorý ďalej prehĺbila Szalatnaiova kniha Van me‑
nekvés! (Existuje únik!) vydaná v roku 1932.11 Szalatnai ako jeden z lídrov mladej 

8  Oblastný archív Maďarského národného archívu (MNL OL) K63. Správa Maďarského konzulá‑
tu v Bratislave Ministerstvu zahraničných vecí Maďarska o radikálnom študentskom združení 
s názvom Sarló. 1930‑7/44. 207/pol. 

9  Rezső Szalatnai: Okolo slovenského venca. A Reggel. 21. marec 1930. 3. 
10  Ibidem
11  Rezső Szalatnai: Existuje únik! Slov. Grafia. Bratislava, 1932. 
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maďarskej bratislavskej inteligencie touto zbierkou svojich článkov vyzýval k „no‑
vej tvári“ a obnove generačného prístupu, ktorý však bol pre väčšinu členov, kto‑
rí sa rozhodli pre krajne ľavicovú orientáciu, v  tom čase už neprijateľný. László 
Dobossy sa napríklad v liste z 11. mája 1932 vyjadril o publikácii uznanlivo, ale 
jej verenú prezentáciu už odmietol, hoci ho o to požiadal sám autor12 s  tým, že 
v počiatočnom „generačnom“ období hnutia, ktoré tvorí jadro publikácie, nebol 
osobne (v dostatočnej miere) angažovaný.13

Szalatnai, ktorý sa predtým hlásil k  sociálnodemokratickej ideológii, sa vte‑
dy definitívne rozišiel s Baloghom, ktorý sa obrátil smerom ku komunizmua Sza‑
latnaiovu knihu charakterizoval ako únik do „generačnej hmly“. Preto sa „líder“ 
hnutia a komunistická mládež rozhodli „dať Szalatnaiovi príučku“ a napísali kriti‑
ku. Je obzvlášť prekvapujúce, že kritické stanovisko „komunistických“ kosákovcov 
vyjadril práve Jócsik, ktorého podobizeň bola na titulnej strane Szalatnaiovej kni‑
hy. V článku Az író ködbe menekül (Spisovateľ sa utieka do hmly) autora obviňoval 
z nedostatku ideologickej angažovanosti.14 Jócsik ďalej napísal, že Szalatnai sa zdô‑
razňovaním nástupu novej generácie naháňa za ilúziou, keďže spoločenské zmeny 
už prekonali generačné teórie.15

Szalatnai mimochodom v  titulnom článku Existuje únik! – vychádzajúc zo 
svojských argumentov – datoval pád hnutia už do roku 1929, keď v  jeho vnútri 
nastala kríza generačného prístupu.16 Zároveň poukázal na to, že proces vyúsťujúci 
do krízy v radoch mládeže bol zákonitý a že ideologický rozvoj mládeže sa dostal 
do slepej uličky na kongrese v Nových Zámkoch a v tejto súvislosti poukázal aj na 
zodpovednosť hnutia Sarló.17 Jócsik na rozdiel od neho vnímal nadradenosť ko‑
munistickej ideológie v adekvátnom riešení národnostnej otázky.18 Tvrdil, že Sza‑
latnai sa usiluje udržiavať ideologickú dezorientovanosť kosákovcov, aby sa sám 
dostal do centra pozornosti.“19

12  MAV. Archív rukopisov. Pozostalosť Rezső Szalatnaia. List Lázsló Dobossyho Rezső Szalatnaiovi. 
(11. máj 1932) Ms 4252/156. 

13  Ibidem
14  Lajos Jócsik: Prehovorí titulná strana: Spisovateľ sa utieka do hmly. Az Út. 1932/5‑6. 22. 
15  Ibidem
16  Rezső Szalatnai: Existuje únik! ibidem 168. 
17  „Nastal proces pádu a zosunu, takmer nebadane, po veľkom prelome, ale s nezvratnou zákonitosťou. 

Študentský kongres v Nových Zámkoch bol logickým vyvrcholením generačného zápasu kosákovcov 
rovnako, ako minuloročný lučenecký kongres ukončil ideologický rozvoj československej maďarskej 
vysokoškolskej mládeže.“ Rezső Szalatnai: Existuje únik! Ibidem 168–169. 

18  Lajos Jócsik: Prehovorí titulná strana, ibidem 22. 
19  Citát začína takto: „Čo vraví Szalatnai? Vraví, že sme mali zostať vo vnútri študentskej masy a vy‑

konávať tam fermentačnú činnosť. V tej študentskej mase, o ktorej je možné s odkazom na ideológiu 
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Edgár Balogh poslal svojmu bratislavskému priateľovi v súvislosti s  jeho pub‑
likáciou ešte ostrejší list, v ktorom kritizoval jeho protikomunistický postoj.20 Vo 
svojom liste spred roku 1932 napísal, že akceptuje jedine odporúčania, ktoré uplat‑
ňujú marxistické hľadisko: „Táto kniha je o našich detských topánkach a  ja ti zo 
srdca želám, aby si raz, keď aj Ty opustíš túto stanicu, dokázal hrdinsky naplniť 
svoju rolu, pre ktorú si sa dobrovoľne rozhodol, ktorá je však maximálne vystavená 
výkyvom a potenciálnym zradám gramotnosti; plniť túto obmedzovanú a poslednú 
pracovnú kategóriu občianskej spoločnosti, ktorá má ľudskú hodnotu, ktorá sa však 
dostala do konfliktu s vlastnými princípmi a preto závisí len od morálky jednotlivca, 
či zostane čistá.”21 Balogh Szalatnaiovi vyčítal, že si vybral dráhu „štátneho služob‑
níka“ (učiteľa), v ktorej je ťažké zostať úprimný a verný sám sebe. Podľa jeho ná‑
zoru to u Szalatnaia podnietilo vznik akéhosi „oportunistického“ postoja. Svojho 
priateľa kritizoval aj kvôli tomu, že sa venuje „hľadaniu lampáša osobného postu“ 
a tvrdil, že Szalatani to robí z čisto egoistických dôvodov, čo definitívne znemož‑
ňuje, aby sa stal spolubojovníkom kosákovcov.22

Neskôr sa Edgár Balogh dostal so Szalatnaiom do ešte vyostrenejšieho kon‑
fliktu, vyvolaným pravdepodobne Szalatnaiovou reakciou na jeho list. Vo vzťahu 
týchto dvoch intelektuálov v tom čase už neboli len intelektuálne, ale osobné kon‑
flikty. Balogh sa vo svojom ostrom liste z 23. novembra 1932 ohradil proti svoj‑
mu údajnému osočovaniu.23 Szalatnai na to zareagoval tým, že Baloghovi vytýkal 
obvinenia, ktoré šíril v súvislosti s jeho pedagogickým pôsobením a o ktorých sa 
dozvedel od „maďarského veľvyslanca“ kosákovcov László Vassa. Poukazovalo to 
na skutočnosť, že pre Szalatnaia bola kritika jeho pedagogického pôsobenia citli‑
vou záležitosťou.24 Podľa Balogha však Szalatnai nemohol kvôli svojmu štátnemu 

a so zriedkavou aktuálnosťou povedať: hmla predo ňou – hmla za ňou, zostať vo vnútri nej by sa 
bolo dalo len za cenu zahmlievania princípov.“ Ibidem. 

20   MAV. Archív rukopisov. Pozostalosť Rezső Szalatnaia. List Edgára Balogha Rezső Szalatnaiovi. 
(pred novembrom 1932) Ms 4252/156. 

21  Ibidem
22  Ibidem
23  „Odvolávaš sa na to, či ešte verím v česť? Teraz sa pýtam ja: môžu sa ideologické rozdiely zvrhnúť do 

zdeformovaných osobných antipatií? Môžem rovno prehlásiť, že pred László Vassom ani pred nikým 
iným som netvrdil nič také ani podobné, že by si prijímal peniaze »od študentov pred skúškou«.“ 
MAV. Archív rukopisov. Pozostalosť Rezső Szalatnaia. List Edgára Balogha Rezső Szalatnaiovi 
(23. november 1932) Ms 4251/124. 

24  „Pred László Vassom aj pred inými kedykoľvek poviem, čo som povedal aj pred tebou: z pozície štátne‑
ho zamestnanca – učiteľa s putami na rukách sa nemôžeš tváriť, že zastávaš názor slobodného člove‑
ka, osobnosti ukazujúcej smer, najmä keď o svojej nútenej situácii klameš aj sám sebe – a svoju ideo‑
lógiu meníš podľa svojich pút. To je cesta od naivného dieťaťa k prefíkanému oportunistovi.“ Ibidem
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zamestnaniu byť pre príslušníkov hnutia smerodajnou osobnosťou: „Plne chápem, 
čo zo svojej viazanej pozície nemôžeš urobiť. Za to ťa nebude nikto odsudzovať, a ne‑
jakého ultraradikálneho šaša, ktorý by od Teba očakával, že sa budeš exponovať, 
odzbrojíme my sami. Ale v  žiadnom prípade nemôžeme súhlasiť s  tým, aby si sa 
hral na niečo, čím byť nemôžeš: na smerodajnú osobu“ – píše Balogh Szalatnaiovi.25 
Edgár Balogh dal svojmu priateľovi jednoznačne najavo, že s ním nechce prerušiť 
kontakty, len si chce ujasniť ideologické rozdiely. Balogh jazykom hnutia, ktorý 
bol pre neho taký príznačný, zdôraznil, že to nepovažuje za osobný útok, ale za 
stanoviskoz pozície „duchovného frontu proletariátu“.26 S istotou môžeme tvrdiť, 
že okrem skupiny komunistov na čele s Baloghom sa veľká časť kosákovcov po 
dokončení štúdia sústredila najmä na hľadanie zamestnania. Podľa vyjadrenia jed‑
ného z kmeňových členov hnutia Zoltána Borossa preto viacerí kosákovci, najmä 
tí, ktorí si vybrali pedagogickú dráhu, vstúpili do maďarskej sekcie Sociálnode‑
mokratickej strany Československa. Podľa Borossa bol medzi nimi okrem Bélu 
Forgácsa a  Endre Kovácsa aj Rezső Szalatnai. Na rozchod Szalatnaia s  hnutím 
Sarló a  jeho komunistickou ideológiou poukazovalo aj to, že podľa zápiskov En‑
dre Kovácsa medzi členmi Magyar Munkaközösség (Maďarskej komunity práce) 
založenej paralelne s radikalizáciou hnutia Sarló v roku 1932 bol aj Szalatnai ako 
slobodomurár.

Po prvej viedenskej arbitráži v novembri 1938 sa istá časť lídrov hnutia, naj‑
mä bratislavskí ako napríklad Kálmán Brogyányi, Rezső Peéry a Rezső Szalatnai, 
zmierila s  „osudom života v  menšine“ v  Slovenskej republike.27 Situácia po vy‑
týčení nových hraníc priniesla radikálnu zmenu aj v živote bývalých členov hnu‑
tia. Szalatnai a Peérym sa v novovzniknutom štáte zamestnali ako redaktori brati‑
slavských maďarských novín. Boli vedúcimi osobnosťami bratislavskej maďarskej 
komunity a intelektuálneho smeru odmietajúceho nemecký národný socializmus 
a jeho prívržencov v Maďarsku aj na Slovensku. Preto ich ako vynikajúcich pub‑
licistov podporujúcich Jánosa Esterházyho mnohí aj v  rámci maďarskej strany 

25  List pokračuje nasledovne: „A ešte menej súhlasíme s tým, aby si medzi svojou situáciou a tým, čo 
chceš povedať – úmyselne? neúmyselne? – prijal kompromis tak, aby si stelesňoval smer oscilujúci 
medzi chaotickou, nesociologickou a malomeštiackou anarchiou a krotkým reformizmom. Najviac 
sme však proti tomu, aby si sa proti našim ideologickým útokom bránil namiesto argumentov ne‑
etickými zbraňami.“ Ibidem

26  Ibidem
27  Na dôležitosť kosákovských koreňov poukazuje aj to, že pre maďarskú inteligenciu, ktorá zostala 

na Slovensku, zostal vzťah k ľudovému spisovateľskému hnutiu rovnako dôležitý ako pre väčšinu, 
ktorá odišla do Maďarska vrátane Balogha a Jócsika. Lajos Jócsik: Návrat domov, orientácia. Spo‑
ločnosť Janusa Pannoniusa, Pécs, 1942. 22. 
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nazývali „salónnymi boľševikmi“. V autokratickom Tisovom režime Slovenského 
štátu klérofašistickej orientácie Szalatnai na vlastnej koži zakúsil ťažkosti života 
v menšine.

Hoci Szalatnaiov vzťah s hnutím Sarló sa po celý čas vyznačoval určitou podvoj‑
nosťou, ktorá vyplývala najmä z ideologických konfliktov medzi ním a Baloghom, 
môžeme skonštatovať, že v prvých rokoch po založení malo hnutie pre neho kľú‑
čový význam najmä z generačného hľadiska. Pravdepodobne to ovplyvnilo aj tón 
jeho listov napísaných v Maďarsku v druhej polovici 1940‑tych rokov, z ktorých 
vyžarovala – podobne ako z novinových článkov Jócsika – „nostalgia za vlasťou“.
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Sarló tablókép – Szalatnai Rezsővel (felső sor, balról ötödik kép)  
és Peéry Rezsővel (felülről harmadik sor, harmadik kép) 

Tablo združenia Kosák s Rezsőm Szalatnaim (horná rada, zľava piaty obrázok)  
a Rezsőm Peérym (zhora tretia rada, tretí obrázok)
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A Jövő című folyóirat – 1932

Časopis Budúcnosť – 1932
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Részlet a 100 népegészségügyi kérdés című füzetből

Časť zo zošita s názvom 100 otázok verejného zdravotníctva



Kulc sár  Sz .  Zsuz sanna

„POZ SON Y JÓ N EV ELŐ VOLT 
M I N DIG.”

(Szalatnai  R .)

„BR AT ISL AVA BOL A VŽ DY  
DOBROU UČI T EĽKOU.”

(R .  Szalatnai)
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1. Bevezető

Nem szükséges különösebben bizonygatni, hogy az iskolák mennyire befolyásol‑
ják, alakítják, formálják az embert, annak jellemét, magatartását és nem utolsósor‑
ban műveltségét, tudását.

Szalatnai Rezső iskolái szimbólumokká váltak: magyarrá válásának szimbólu‑
maivá. Azok is, ahol tanult és azok is, ahol tanított. Sokszor „elindult”, és sokszor 

„visszatért”1 úgy, ahogy a  csehszlovákiai magyar értelmiségi fiatalok legtöbbje. 
Állhatatosan vívta harcát nemzete megmaradásáért mindenütt, abban a soknem‑
zetiségű közegben, amelybe beleszületett, s amelybe később is sodorta választott 
pályája.

Édesapját, Rachel Pált2, a szepességi evangélikus cipszer ősökkel bíró magyar 
királyi járási csendőrőrmestert és a cseh huszita ősöktől leszármazott édesanyát 
1908‑ban helyezik a csallóközi Ógyallára: „…minden, ami az ember gyökérzetében 
szunnyad, az a bizonyos kötőerő, ami minket sokszor meghatároz, innen ered3 – írja 
ógyallai gyerekkori időszakáról Szalatnai. „Rend volt ott” – idézi édesapját ugyanitt.

A  csendőréletforma – legfőképpen a  járásőrmesteri funkció – megengedett 
a családnak a helyi hierarchiában egy felsőbb elhelyezkedést: kedélyes uzsonnákat 
a pénzügyőrségi szemlésznél, vagy a csillagdában, sőt a helyi orvosnál, nemkülön‑
ben szakácsnő tartását a csendőrállomáson.

Ógyallát nemesi kúriák sokasága jellemezte – a Fesztyek, Konkoly‑Thegék, Or‑
dódyak, az iskolát segélyező Steiner nagybirtokosék, és még mindahány úri család 
rangot adott a községnek. Rachelék jól érezték magukat az ógyallai csendőrkúrián. 
Az apa 1908. március 9‑én az 1906 őszén megnyílott, Kvassay Terézia által vezetett 
Ógyallai Állami Kisdedóvóba íratja fiúgyermekét, majd egy év múlva a Szenicen 
született Irén lányát is.4 Ezt követi az Ógyallai Állami Népiskola. Rachel Rezső itt 
végzi az első elemit.

1  Szalatnai Rezső: Elindulunk és visszatérünk. Regény. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1977. 
2  Ekkor még németesen, ékezet nélkül írják a nevét. Egy év múlva már vessző kerül az „a”‑ra. 
3  Szalatnai: Legenda Ógyallán. Nyugat 1936. II. 9. sz. 203–2013. p. 
4  Mulasztási napló. Ógyallai állami kisdedóvoda 1906/7, 1907/8. Nyitrai Állami Lvt. Komáromi 

Fióklvt. B. /51. Lt. inv. 111. 
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A csallóközi élmény nem tartott soká. 1910 őszén az iskola anyakönyve a Ra‑
chel gyerekek neve mellett tömören ennyit jegyez: „A faluból elköltöztek 1910 de‑
cember havában”.5 Következett még néhány csendőrállomás, majd az apa nyug‑
díjazása6, s  ezzel eldőlni látszott a  család sorsa, s  egyúttal Ráchel Rezső további 
tanulmányainak helyszíne is, a morva határ menti Szakolca – a csehek, szlovákok, 
morvák, magyarok, németek lakta városka. Patinás iskolája, a Szakolczai Magyar 
Kir. Kath. Főgimnázium egy életre szóló tapasztalattal szolgál számára. A trianoni 
diktátum okozta traumát itt „emberközelben” élhette meg. Látta iskolája homlok‑
zatáról a barbár módon letépett s darabokra szaggatott feliratot, megtapasztalhatta 
tanárainak és osztálytársainak jellembeli magasságát, vagy éppen mélységét. Látott 
gyilkolni cseh légionistákat és fosztogatni zsidó kisboltokat. „…szárnycsapásokkal 
tovatűnik egy ország” – írta később lírai memoárjában a rombolás közben támadt 
gondolatait7. De egyéb múltbéli trauma is nehezedett súlyos teherként a szakolcai 
gimnáziumra: A történelmi Magyarország egyetlen gimnáziuma volt, ahol az 1866. 
évi kolerajárvány az egész tanári kart kipusztította.

Ráchel Rezső Szakolcán szervezi meg élete első önképzőkörét a magára maradt 
néhány magyar osztálytársával együtt – titokban. Így fogalmazza meg a Kör filo‑
zófiáját: „Egyensúlyban maradunk, akárha magyar gimnáziumba járnánk. Kikér‑
dezzük egymást. Aki jobban érzi, az magyaráz” – írja8. A legtömörebb alapszabálya 
ez egy mindenkori önképzőkör küldetésének.

Korabeli osztálytársaitól eltérően később, 1924‑ben érettségizik, mert korán 
elhunyt édesanyjához hasonlóan ő is megbetegszik. Pozsony és a Magas‑Tátra kór‑
házainak orvosai két évig küzdenek az életéért – sikerrel. 1924 szeptemberében 
már pozsonyi egyetemista, földrajz–filozófia szakon. Kétszázhetven diáktársával 
együtt Pozsonyban a Pray utcai fabarakk internátusban lakik, nem messze a Duna 
utcától, Balogh Edgár lakása közelében.

Elvégezve az egyetemet, tanárként helyezkedik el. Tanárkodásának helyszíne 
Pozsony három kiemelkedő iskolája: a Csehszlovák Állami Koedukált Tanítóképző 
Intézet a Kecske utcában, a Pozsonyi Állami Kath. Főgimnázium utódja, az Állami 

5  Uo. Mulasztási …
6  „Ideiglenes nyugállományba helyeztetnek 1913. május hó 1‑jével: Rachel Pál, V. számú csendőrkerü‑

letbeli járásőrmester. A megejtett felülvizsgálat alapján mint rokkant, mindennemű népfölkelési szol‑
gálatra is alkalmatlan. Választott lakhely: Szakolcza. 9. sz. 1913. máj. 2”. Honvédségi Közlöny, Ren‑
deleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára – Személyes ügyek, 1913. 05. 10. 40. évf. 25. sz. 

7  I. m. Szalatnai Rezső: Elindulunk… 148. p. 
8   Uo. Elindulunk…
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Magyar Reálgimnázium az akkori Madách utcában és a Grössling utcában, végül 
a Felső Leányiskola és Leánygimnázium a Duna utcán.

2.  A Csehszlovák Állami Koedukált Tanítóképző Intézetben  
(1930–1934)

A két világháború közötti magyar tanítók karának utánpótlásáról Pozsonyban az 
Orsolya‑rendi Római Kath. Tanítónőképző Intézet és a Csehszlovák Állami Taní‑
tóképző Intézet magyar tagozata s az ugyanott megszervezett abituriens tanfolyam 
gondoskodott. Érdemes e tanítóképzőnek a létrejöttét – ha vázlatosan is – érinteni, 
annál is inkább, mert Pozsony a múltban a tanítóképzés megszervezésében mindig 
is vezető szerepet töltött be.

A kiegyezés után báró Eötvös József benyújtotta népiskolai törvénytervezetét az 
Andrássy‑kormánynak, amely magával vonta a tanító‑ és tanárképzés fejlesztésé‑
nek szükségességét is. Az iskoláknak nemcsak jó tanárokra volt szüksége, hanem 
tanítónőkre is, ezért a tanárképzés megszervezése keretén belül Eötvös a női tanár‑
képzők felállítását is szorgalmazta. A Pozsony megyei iskolatanács 1870. március 
28‑án tartott ülésén kérte egy tanító‑ és egy tanítónőképző felállítását a kormány‑
tól.9 A kérés meghallgatásra talált, s 1872‑ben létrejött a Pozsonyi Magyar Királyi 
Állami Tanítónőképezde gyakorló elemi iskolájával együtt. (Ez utóbbiban tanított 
Bartók Béla édesanyja, a túrócszentmártoni születésű Voit Paula.)

Pozsony iskolatörténetében kevés szó esik erről az intézetről, még kevesebb 
azokról a tanárnőkről, akik az intézményben a színvonalas munkát megalapozták. 
Pedig érdemes felfigyelnünk arra, hogy első igazgatónője Uhrl Józsa10 a francia fes‑
tészeti akadémia hallgatója volt, a második, Wollmann Elma a Sorbonne‑n tanult. 
Őt követte Tabódy Ida (1877–1943), aki Lipcsében és Zürichben végezte tanulmá‑
nyait, és onnan hazatérve Zita királyné nyelvtanára lett. Később Magyarország első 
női díszpolgárává avatták.

9   Németh András: A magyar középiskolaitanár‑képzés fejlődése. In. Iskolakultúra, 2003/3. Magyar 
tanítóképzés … 

10  Uhrl Józsa 1826‑ban született Uhrl Ferenc szobrászművész gyermekeként. 1848/49‑ben a francia 
festőakadémia diákja volt. A francia nyelv mellett jól beszélt olaszul, angolul és spanyolul. Két 
évig nevelőnő volt Firenzében, 1854‑ben visszatért Magyarországra, majd nagyobb utazásokat 
tett Egyiptomban, Palesztinában. Hazatérve letette a tanítói képesítővizsgát a pesti angolkisasz‑
szonyoknál, s  elvállalta az éppen megnyíló Pozsonyi Magyar Királyi Állami Tanítónőképezde 
igazgatói tisztségét. 
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Tabódy igazgatónő iskolamentési tevékenysége ma már legendás. 1914‑től 
1919‑ig volt a pozsonyi intézet igazgatónője. 1919. máj. 15‑én 22 végzős tanítvá‑
nya még sikeresen letette a  tanítónő‑képesítő vizsgát, június 8‑án azonban már 
kopogtattak is ajtaján a csehszlovák hatalom képviselői: Jozef Sedlaček minisztéri‑
umi titkár, Pavel Cipra tanító, egy rendőri kíséret alkotta bizottság. Követelték az 
intézet épületének, berendezésének, gyűjteményeinek, azaz teljes vagyonának az 
átadását11. Biztosították az igazgatónőt, hogy a szolgáló személyzetet nem kívánják 
elbocsátani, és meghagyják maguknak az iskola alapítványát, a Pálffy alapítványt 
is. Tabódy Ida megtagadta az azonnali átadást. Pár nap haladékot kért. Ezalatt az 
idő alatt az intézményből kiutasított tantestület Pozsonyból a Szent István gőzös 
fedélzetén személyes holmik között mentette az iskola vagyonának néhány da‑
rabját. Tabódy Ida összeköttetései révén a jótékonykodó Zichy Sarolta grófnőhöz 
fordult, akinek közbenjárására Huszár Károly akkori miniszter Cinkotán helyezte 
el az intézetet. A tanítónőképző így 1919. október 16‑án új otthonában, a pozso‑
nyi intézmény jogutódjaként Tabódy Ida igazgatása alatt folytathatta működését. 
A Pozsonyban megnyitott csehszlovák tanítóképző későbbi szlovák nyelvű Értesí‑
tője így kommentálta a magyar tanítóképző Trianon utáni „megszállását”: „meg‑
engedtük, hogy néhány piétaként szívükhöz nőtt, főleg a magyar történelem egy‑egy 
eseményét ábrázoló képet elvigyenek magukkal, …mindenesetre rámák nélkül.”12

Tabódy Ida a kilakoltatáskor az intézet kulcsát sem adta át. Ezt később – cin‑
kotai igazgatósága alatt – az intézményben gyászszalagra fűzve őrizte. A Fadrusz 
János készítette Mária Terézia‑szobornak egy márványdarabját is magával vitte, 
s borostyánnal övezett állványon tartotta az iskola aulájában.13 A cinkotai tanító‑
képző pecsétjén sokáig ez állt: Pozsonyi Magyar Állami Tanítónőképző, Cinkota.14 
Tabódy Ida 1943‑ban hunyt el. Cinkotán ápolják a sírját a  jelenlegi Szerb Antal 
Gimnázium tanárai és diákjai.

11   Jubilejná výročná zpráva Čsl. Št. Koeduk. Učiteľského Ústavu v Bratislave 1918–1928. „História 
ústavu. Prevzatie. Tunajší ústav bol maďarským štátnym ústavom dievčenským. Niekedy počiatkom 
júla 1919 nariadilo ministerstvo s plnou mocou pre Slovensko výnosom č. 4161/2, aby ústav bol od 
doterajšej správy maďarskej prevzatý a poslovenčený…. ” 5. p. SPK, Bl. inv. č. z 4034

12  „obrazy ku ktorým pozerajú s osobnou pietou, teda asi obrazy z historie Uhorska, ovšem bez rámov.” 
Jubilejná výročná zpráva Čsl. Št. Koeduk. Učiteľského Ústavu v Bratislave 1918–1928. História 
ústavu, 5. p. Slov. Ped. Kniž. Bratislava, inv. č. z 4034. 5. p. 

13  A cinkotai Szerb Antal Gimnázium honlapja. http: //www. szag. hu/isk. tort. php
14  Poros Andrea: Tabódy Ida és a Pozsonyi Magyar Királyi Állami Tanítónőképző. Elhangzott: II. 

Neveléstudományi és szakmódszertani konferencián Érsekújvárott, 2014. jan. 9‑11‑én. Készülő 
disszertáció. 
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Az újonnan alakult Csehszlovák Állami Tanítóképző Intézetben cseh tanárokat 
alkalmaznak. Magyar nyelvű tanítás nincs. A tantermeket felújítják, a berendezéseket 
pótolják.15 Csaknem öt évet kell várni, míg egy ún. abituriens tanfolyam indulhat ma‑
gyar nyelven 1924. október 1‑jével 40 hallgatóval.16 Csupán 1927–1928‑ban nyílhat 
a csehszlovák intézményhez csatolva két teljes magyar osztály, de mint a szlovák nyel‑
vű Értesítő közli, ez „az épületen kívül volt elhelyezve.”17 A kisebbségi magyarság ta‑
nítóhiányának pótlását ennek a Csehszlovák Állami Koedukációs Tanítóképző Inté‑
zetnek a magyar párhuzamos osztályai végezték, melyeket az egykori Magyar Királyi 
Főreál Gimnázium Torna utcai (később Zoch utcának nevezett) épületébe helyezték.

1930. május 1‑jén Ivan Dérer iskolaügyi miniszter az érsekújvári szocialista 
pártok május elsejei felvonulásán, az Arany Oroszlán Szálló erkélyén szónokolva 
megígérte, hogy ezeket a csonka magyar osztályokat önálló magyar iskolává építi 
ki. Erre azonban még várni kellett. Mindössze annyi történt, hogy 1932–1933‑ban 
megszűnt az a váltakozó rendszer, amely szerint csak minden második évben nyíl‑
hatott meg I. évfolyam. A magyar tagozat élére Dr. Szerényi Ferdinándot18, az Ung‑
vári Állami Reálgimnázium tanárát nevezték ki. 19

Ráchel Rezső 1930‑ban kezdte meg tanári munkáját ennek az intézetnek a falai 
között20, a párhuzamos magyar osztályokban. Ráchel Rudolfként21 jegyezték a taná‑
rok sorában. Otakar Šimák igazgató alkalmazta – egyelőre csupán óraadói megbí‑
zással, majd Jozef Sasinek lett az igazgatója. Ekkor még a többi tanár is csupán ven‑
dégtanárként működött a magyar tagozaton: a katolikus gimnáziumból, a főreálból, 
vagy polgári és elemi iskolákból jártak be tanárok a tanítóképzőbe órákat tartani.

15  I. m. Jubilejná… 9. p. 
16  A polgári iskolák végzettjei is jelentkezhettek tanítóképzői érettségi vizsgára, és tanítói oklevelet 

kaphattak. 
17  I. m. Jubilejná… „Od 1. X. 1924 jestvoval kurz maďarský do roku 1927/28, ktorý mal s tunajším 

ústavom spoločnú správu a bol mimo školskej budovy ústavu umiestený.” 5. p. 
18  Szerényi Ferdinánd (*1886. okt. 15. Pozsony–†1938. máj. 23. Budapest.) pedagógus, publicista. 

A Masaryk Akadémia főtitkára. Az 1920‑as években Ungvárott, Beregszászon dolgozott, a Pod‑
karpatszka Ruszi Általános Magyar Tanítóegyesület elnöke volt, főszerkesztője a Magyar Iskola 
című folyóiratnak. Pozsonyba költözése után felelős szerkesztője a pozsonyi Magyar Figyelőnek, 
Lánya, Szerényi Lea Aglaya Duka Zólyomi Norbert jogász és orvostörténész felesége lett. 

19  Az iskola és nemzetművelési miniszter 1931. szept. hó 14‑én kelt 68304/H. sz. rendeletével. 
20   Hiv. nevén: Československý Štátny Koedukačný Učiteľský Ústav v  Bratislave. Kmeňový ústav 

Slovenský. Maďarské pobočky. 
21  „A még mindig érvényben lévő törvény alapján a magyar keresztneveknek szlovák fordítását kellett 

használni”. In. Popély Gyula: A felvidéki magyarság oktatásügye a húszas évek első felében. Zp‑
rávy školského referátu v Bratislave, ročník 1. číslo 8. 1920. április 15. 58. p. Pdf formátum: http: 
//watson. sk/NZONLINE/docs/studiacaroliensia – 2002 04 01. pdf, 39. p. 
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Szerényi Ferdinánd felfogásban, értékrendben, szociális érzékenységben part‑
nerre lelt Ráchel Rezsőben. Első intézkedései között elérte, hogy az óraadó Ráchelt 
egy fokozattal feljebb minősítsék. Így Ivan Dérer iskolaügyi miniszter 1931. októ‑
ber 7‑én (144. 689/Il. sz. r.) helyettes tanárrá nevezi ki Ráchel „Rudolf ”‑ot.

1931–1932‑ben a magyar tanítóképző már három osztályra és egy abituriens 
évfolyamra duzzadt. Ráchel Rezső történelmet, földrajzot, szlovák nyelvet, magyar 
nyelvet és irodalmat, pedagógiát, az abituriens kurzuson pedig szlovák nyelvet ta‑
nított. Ezenkívül az ifjúsági könyvtár őre és az Önképzőkör vezetője volt.

Látjuk, a tantárgyelosztás gyakran eltért egy‑egy szaktanár képesítésétől.
Dr. Szerényi Ferdinánd és Ráchel Rezső a tanításon kívül számos egyéb munkát 

is végzett az intézmény falain belül és kívül. Pedagógiai lapokban, pozsonyi hírla‑
pokban publikáltak, előadásokat szerveztek, maguk is előadtak. Ráchelnek a Szlo‑
venszkói Magyar Tanügy22 című folyóiratban jelentek meg írásai.

A szlovák jobboldali körök és a magyar ellenzéki pártok a baloldali gondolkodá‑
sú és szociáldemokrata Ráchel aktív munkáját nem nézték kritikátlanul. „Jablonicz‑
ky János keresztényszocialista párti nemzetgyűlési képviselő és társai” interpelláci‑
ót nyújtottak be Ivan Dérer iskolaügyi miniszterhez a „tanítóképzőben uralkodó 
tarthatatlan állapotok” miatt, majd 1931. okt. 2.‑i keltezéssel az alig kinevezett Rá‑
chel Rezső ellen interpelláltak, amelyet a sajtó hasábjain is megjelentettek.23

Dérer Iván dr. iskolaügyi miniszterhez a pozsonyi állami magyar tanítókép‑
zőben uralkodó tarthatatlan állapotok miatt. Beadják: Jabloniczky János dr. 
képviselő és társai

A pozsonyi magyar állami tanítóképzőben, mely egyedül képez ki a csehszlo‑
vák köztársaságban magyar férfitanitókat, – folyó év julius első felében folytak 
le a felvételi vizsgák. Vizsgára bocsátottak 193 jelentkezőt, felvettek közülük 
negyvenet, vagyis a jelentkezőknek egyötöd részét. Közismert, hogy a köztár‑
saság magyar elemi iskoláiban tanitóhiány uralkodik, igy az utánpótlásra 
a  megállapított szám nem elegendő. A  tanítóképzőnek nincsenek rendes is‑
kolahelyiségei, három osztály van belezsúfolva két tanterembe, gyakorló isko‑
lája sincsen, felszereléséről sincs gondoskodás és kénytelen más iskolák ven‑
dégszeretetét igénybe venni. Az igazgatót kivéve más intézetekből kölcsönzött 
tanerők tanítanak a  tanitóképzőben, ezek közül egy Ráchel Rezső nevezetű, 

22  Farkas Gyula és Dezső Zoltán szerkesztésében 1925–1933 között Pozsonyban megjelenő szociál‑
demokrata színezetű lap. 

23  Prágai Magyar Hirlap (továbbiakban PMH), 1931. szept. 4. 10. évf. 2719. sz. 201. p. 
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aki ott a magyar nyelvet tanítja, s megfelelő képesítéssel sem bír. Ugyanez a ta‑
nórákat arra használja fel, hogy vallásellenes kifejezéseket kockáztat meg.

A fent említett felvételi vizsgán – számos jelenség szerint – nem tisztán 
a  tudás érvényesült, hanem külső befolyások és igy különösen pártpolitikai 
befolyásoknak jutott nagy szerep. A  fel nem vettek körében érthetően nagy 
az elkeseredés, mert csalódottan kell lemondaniok arról a pályáról, amelyet 
élethivatásul választottak. Kérdezzük tehát:

1. Hajlandó‑e a Miniszter Úr a pozsonyi állami magyar tanitóképzőben 
uralkodó állapotokat sürgős vizsgálat tárgyává tenni?

2. Hajlandó‑e gondoskodni arról, hogy ez az intézet rendes tantermekhez, 
felszereléshez és gyakorló iskolához jusson.

3. Hajlandó‑e gondoskodni arról, hogy az intézetben, amely egyedüli ilyen 
magyar tanintézet, tekintettel arra is, hogy ott a jövő magyar tanitógenerációt 
képezik ki, elsőrangú, minden tekintetben kifogástalan magánéletü, vallásos, 
jó magyarérzésű tanerők oktassanak, akiknek megvan az előirt képesítésük is?

4. Hajlandó‑e a képesítéssel nem biró Ráchel nevű egyént onnan eltávolítani?
5. Hajlandó‑e még a  mostani tanév megkezdése előtt megfelelően intéz‑

kedni, hogy a növendékek számát szaporítsák, vagy párhuzamos osztályt ál‑
lítsanak fel, illetve hogy még meghatározandó számú növendék magánúton 
végezhesse el a tanítóképző tanulmányait?

Interpellációnkra a sürgősség kimondását kérjük.

Kiegészítő indokolás24

a Jabloniczky János dr. országos keresztény – szocialista párti nemzetgyűlési 
képviselő és társai által a pozsonyi állami magyar tanitóképzőben uralkodó 
visszás tanítási állapotok megszüntetése végett az iskolaügyi miniszterhez in‑
tézett interpellációhoz.

Igen tisztelt Miniszter úr. Nem interpellációt nyújtottunk be a pozsonyi ma‑
gyar tanítóképzőn uralkodó tanítási anomáliák megszüntetése végett. Az ál‑
talunk megállapított tényállás szerint ott egy Ráchel Rezső nevű egyén tanítja 
a magyar nyelvet. Előadtuk, hogy Ráchel Rezsőnek általában nincs képesítése, 
hogy bármily tantárgyat adhasson elő, mert a pozsonyi egyetemen eddig csak 
néhány vizsgát tett le történelemből és földrajzból, valószínűleg azért, hogy 
ezen két szakból szerezzen tanári képesítést. Ehhez a két tárgyhoz tehát va‑
lamit már érthet, de a magyar nyelvhez, amelynek tanításával van megbízva, 

24  PMH 1931. okt. 16. 10. évf, 2753. sz. , 236. p. 
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mint tanítási tárgyhoz, nem is konyithat, mert az államfordulat őt a szakolcai 
gimnázium alsó osztályaiban találta, s magyar nyelvből utoljára a III‑ik gim‑
náziumi osztályban nyert osztályzatot, onnan kezdve pedig a magyar nyelvvel 
többé semmiféle nexusban nem volt, mert a szakolcai gimnázium többi osz‑
tályait szlovák nyelven végezte, s közismert dolog az is, hogy a szakolcai gim‑
náziumban a magyar nyelvet még fakultative sem tanítják 1919 óta. Vagyis 
más szóval Ráchel Rezsőnek a magyar nyelvből csak nagyon kezdetleges isme‑
retei vannak, s ezért történhetik az meg, hogy a magyar tanítóképzőben, ahol 
mindezek dacára a magyar nyelvet tanítja, a hallgatók magyar dolgozataiban 
a hibákat meghagyja, a helyesen írottakat pedig hibának minősíti.

A magyar tanítói abituriens kurzusban Ráchel Rezső a magyar nyelvből 
érettségizett egyéneket tanít magyar nyelvre, vagyis olyanokat, akiknek a ma‑
gyar nyelvből sokkal magasabb minősítésük van, mint tanítójuknak. Ez szelíd 
kifejezéssel élve, egy tanügyi botrány, a  tendencia világos és pedig az, hogy 
azok, akik hivatva lesznek, mint tanítók magyar nyelven tanítani, a magyar 
nyelvet csak hiányosan ismerjék. E mellett csodálkozni kell Ráchel Rezső me‑
részségén, hogy kezdetleges magyar nyelvi ismeretekkel, hiányos helyesírás‑
tudással mer tanítást vállalni olyan hallgatók elött, akiknek bármelyike to‑
ronymagasságnyira emelkedik ki a magyar nyelvben való tudásának fokával 
tanítója és vizsgázója fölött.

Ezek alapján kérdezzük a Miniszter Urat: Hajlandó‑e a pozsonyi magyar 
tanítóképzőben és a magyar tanítói abituriens kurzusban uralkodó eme pedagó‑
giailag képtelen és egyúttal szégyenteljes állapotnak véget vetni s Ráchel Rezsőt 
mint a magyar nyelvben úgyszólván semmi előképzettséggel nem rendelkező va‑
lakit onnan haladéktalanul eltávolítani. Prága. 1931. október 2‑án. (Aláírások).

Dérer miniszter válasza Jabloniczky képviselő tanügyi interpellációjára25

Prága, 1932. április 30.
Az említett intézet első évfolyamába való felvételről a tanári kar rendes kon‑
ferenciája dönt mindig a jelöltek megengedett számának határán belül, a föl‑
vételi vizsga eredménye alapján. Az intézet eddigi helyiségi viszonyai az első 
évfolyam parallel osztályának létesítését nem engedik meg. Megjegyzem 
azonban, hogy ezt a hiányt eliminálták a középiskolát végzettek egyéves tan‑
folyamával. A  magyar iskolák tanítónőinek kiképzésére létezik Pozsonyban 

25  PMH, 1932. máj. 1. , 11. évf. 2914. sz. 101. p. 
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azonkívül egy magyar tanítóképző intézet az Orsolyarendnél. Ami a magyar 
parallel osztályoknak az állami tanítóképző intézetben való elhelyezéséit illeti, 
az iskolavezetőség ügyel arra, hogy mihelyt a viszonyok ezt megengedik, ezen 
is segítsen. Ugyancsak ügyel arra, hogy elegendő számú kvalifikált személyzet 
legyen. Ráchel Rezső (Szalatna) segédtanár a magyar irodalomban való tény‑
kedéséről ismeretes és a magyar nyelvet „természetszerűleg” – teljesen bírja. 
Az interpellációban foglalt azon kifogások, hogy a nevezett segédtanár a  ta‑
nítványok vallási érzületét sértette volna, a megindított vizsgálat eredményei 
alapján nem felel meg a valóságnak.

Ráchel Rezső mindezek ellenére nem távozott a Tanítóképzőből, 1932. szept. 19‑én 
megalakítja a Móricz Zsigmond Önképzőkört. A Kör kéthetente ülésezik, össze‑
jövetelein irodalmi, társadalmi, művészeti kérdéseket tűz napirendjére. Keretén 
belül a diákok megmutathatják műveltségüket, művelődés iránti igényüket, tehet‑
ségüket. Igazi, alkotó légkörben pályaműveket készíthetnek, amelyek kiértékelése 
eredményeként vitakultúrájuk is fejlődhet.

Nem szokványos társulások voltak e  magyar önképzőkörök Magyarország isko‑
latársadalmában. Pikantériájukhoz tartozik, hogy a 18. században éppen Pozsony 
volt a szülőhazájuk. Általában a Kis János által 1790‑ben Sopronban alapított Sop‑
roni Magyar Társaságot nevezik az első önképzőkörnek, holott már 1784‑ben Fej‑
ér György prépostkanonok a  Pozsonyi Állami Szemináriumban létrehozott egy 
művelődésre hajlamos társaságot, s megalapította a „Posoni Nevendék Papok” első 
önképzőkörét az akkor még csak papnövendék szervezőtársával, Kultsár Istvánnal, 
a  későbbi komáromi jezsuita paptanárral együtt. Tipikusan magyar képződmé‑
nyek voltak e társaságok. Mondhatnánk: az önképzőkör jellegzetes hungaricum.

A  20. században, főleg a  két világháború között ezen egykori diáktársaságok 
utódaiként alakultak e  körök modernebb fajtái, amelyek látszólag nyelvművelő 
célzattal jöttek létre, ám nem volt nehéz látni mögöttük a kor indukálta rejtett po‑
litikai szándékot: a  válaszkeresést – hogyan kell megőrizni szellemi értékeinket, 
s megmaradni minden körülmények között a nemzeti értékek szolgálatában.

Kemény Gábor a „szellemi élet végvárai”‑nak nevezte26 a pozsonyi magyar ön‑
képzőköröket.

26  Krammer Jenő: A pedagógus Kemény Gábor. Irodalmi Szemle, 1969, 1. sz. 79. p. K. G. ‑t (1883–
1948]. Kemény Gábort a  harmincas években szoros kapcsolat fűzte a  csehszlovákiai magyar 
nevelőkhöz, elsősorban Szalatnai Rezsőhöz és a Sarlós Ifjúsághoz. Nagy érdeklődéssel figyelte 
a szlovákiai magyar ifjúság mozgalmait és megnyilakozásait. 
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Ráchel Rezsőt és igazgatóját, dr. Szerényi Ferdinándot három év múltán, 1934. 
február 1‑jén eltávolították az intézetből, és mindkettőjüket áthelyezték a Bratisla‑
vai Magyar Tanításnyelvű (Reál)gimnáziumba. A magyar tanítóképző igazgatója 
Žibrita Lajos, a Grössling utcai szlovák gimnázium tanára lett, akit e tisztségben 
Vojtech Cvengroš követett.27

A  helyhiányt, amelyet Jabloniczky képviselő oly vehemenciával kifogásolt, 
megpróbálták korrigálni. 1935‑ben az iskolaügyi minisztérium felajánlotta a  ta‑
nítóképzőnek a  Kecske utcai28 igazságszolgáltatási palota épületét. Erről ezt írta 
a Prágai Magyar Hirlap 1935. december 6‑i száma: „Pozsonyban… a magyarnémet 
reálgimnázium tarthatatlan állapotán úgy segítenek, hogy a magyar gimnáziumot 
elhelyezik a pozsonyi fogház épületébe, ahol a tízperces szünetben a diákok a folyosón 
együtt vannak a kihallgatásra váró cigányasszonyokkal. Ha ezt a hivatalos elemek 
a magyar kisebbség kultúrája olyan mérvű támogatásának minősítik, mint ahogy 
azt a saint‑germaini békeszerződés írta, akkor azt hiszem, legelső sorban a kormány 
tagjai nem értik a békeszerződéseiket.”29

1937‑ben megindultak a renoválási munkálatok a Kecske utcában. A törvény‑
kezési, illetve bírósági épület valójában még a Mária Terézia építtette börtön és 
fogda épülete volt. A jövendő tanítók a földszinten kaptak elhelyezést. Az épület 
jobb és a bal szárnyaiban még épek voltak a cellák, amelyeknek ajtajain még ott dí‑
szlettek az egykori foglyok „üzenetei”.30 E két szárnyat nagyrészt lebontották vagy 
átalakították, helyettük osztálytermeket hoztak létre. Az udvart, ahol nemrég még 
kivégzéseket hajtottak végre, rózsákkal telepítették be. A tanítóképzőnek csak két 
tantermet, az igazgató a tanári kar részére két kisebb irodai helyiséget engedtek át, 
holott legalább nyolc teremre lett volna szükségük.31 Ezután a  felújított bírósági 
épületbe helyezték a magyar gimnáziumot is, amelynek növendékei eddig a Véd‑
cölöp úti evangélikus líceumban a  német gimnazistákkal együtt szorongtak az 
ugyancsak helyhiánnyal küszködő intézményben.

27  A Csehszl. Áll. Tanítóképző Int. 1939‑től 1945‑ig a Kumlík utcán (jelenlegi Kvačalován) műkö‑
dött. A magyar tagozat növendékei a Védcölöp utcán voltak elhelyezve. 

28  Az első magyar utcanév: 1618 (Kecske u. /Geiss gasse), Ortvay adatbázis alapján: lazarus. elte. 
hu/hun/hunkarta/mfttt‑kartografiai‑szakosztaly/ppt/2016‑04‑14‑tt. pdf, vmint Pozsonyi kifli PT, 
http: //www. ortvay. eu/hu/index 2013. 

29  PMH. 1935. december. 6. 14. évf. 279. (3831) sz. 
30  Épül a magyar gimnázium a pozsonyi Mária Terézia – korabeli fogház helyén. PMH, 1937. dec. 

2. 275. sz. (4421). Újságírók helyszíni beszámolói az épület átalakításáról. 1928–1937 között itt 
raboskodott Vojtech Tuka, az I. Csehszlovák köztársaság kémkedés gyanújával fegyházra ítélt 
miniszterelnöke és külügyminisztere. 

31  PMH, 1935. május 21. 14. évf. 117. sz. (3669)
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A  minisztertanács 1937. október 22‑én hozott határozatával a  Bratislavai Ál‑
lami Csehszlovák Koedukációs Tanítóképző Intézet magyar párhuzamos osztá‑
lyait önálló intézetté léptette elő. A határozat 1938. január 1‑jétől lépett érvénybe. 
A  köztársasági elnök 1938. szeptember 1‑jétől Vojtech Cvengrošt nevezte ki az 
igazgatói tisztségbe.

1939. április 24‑én a Szlovák Köztársaság Iskolaügyi és Nemzetművelődési Mi‑
nisztériuma 6  847/39‑ II/2. sz. rendelete kimondja a  Bratislavai Állami Magyar 
Koedukációs Tanítóképző Intézet fokozatos megszüntetését. E rendelet szerint az 
1939/40‑es tanévben a tanintézetnek már csak III. és IV. évfolyama nyílhat meg, 
sőt ezt a két osztályt is áthelyezik a magyar gimnázium épületébe, szervezetileg 
pedig a gimnázium igazgatósága alá rendelik.

1940–1941‑es tanév végén megszűnik a tanítóképző s vele együtt a szlovákiai 
magyar tanítóképzés is. 1941‑ben itt érettségizett a magyar tanítóképző utolsó – 
IV. osztálya.

3.  A Bratislavai Magyar Tanításnyelvű Állami Reálgimnáziumban 
(1934–1945)

A több száz éves hagyománnyal rendelkező pozsonyi gimnázium története na‑
gyon mély múltba nyúlik vissza. Alapjainak megvetése még a 17. században tör‑
tént, s  a  már akkor működő káptalani iskolák idejére esik, amikor is Habsburg 
kezdeményezésre 1626. szeptember 9‑én Pázmány Péter esztergomi érsek kiad‑
ja a pozsonyi jezsuita kollégium, a Collegium Posoniensis alapítólevelét, amelyet 
II. Ferdinánd király aláírásával szentesít. A jezsuita tanítás a Káptalan utcán kez‑
dődött 46 diákkal 1627. november 5‑én, a Dóm közelében állott káptalani házak 
egyikében és a Szent Márton iskola helyiségeiben Mallius Gáspár jezsuita szerzetes 
irányításával.32

Ez tehát röviden az őstörténet. Ezután az intézmény állandóan költözik. Mű‑
ködési helye – egyrészt az iskola fennhatóságainak intézkedései folytán, másrészt 
építkezések és a háborús viszonyok miatt – sokszor változik:

1714–1786: Templom utca 1. sz.,33 miután az evangélikusoktól elvették az épü‑
letet.

32  Jezsuita kollegium és gimnázium Pozsonyban. Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és vá‑
rosai. Írta Dedek Crescens Lajos. 

33  Az Óvárosháza melletti keskeny utca. Először az evangélikusé volt, csak ez az egy épület van rajta. 
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1786–1907: Klarisszák kolostora34 – a jelenlegi Egyetemi Könyvtár épülete.
1908–1919: Grössling utca. 1901‑ben Wlassich Gyula miniszter utasítására kez‑

dődött a katolikus főgimnázium új épületének tervezése. A város telket vásárolt az 
intézmény számára a Grössling utcán, és megbízta Lechner Ödön királyi tanácsost 
és műépítészt a  tervvázlat és a  költségvetés elkészítésével. 1904‑ben fogadták el 
Lechner terveit. A pozsonyi építész, Durvay Antal felügyelete alatt 1908‑ra felépült 
a szecessziós kivitelezésű iskola, ahova 1908‑ban beköltözik a gimnázium.

1919–1937: Védcölöp utca, a megszüntetett evangélikus líceum épülete. A né‑
met reálgimnáziummal egy épületbe helyezik a gimnázium már csupán magyar 
tagozatként működő osztályait. 1934‑ben vetődik fel az az ötlet, hogy a régi tör‑
vényszék épületében fogják elhelyezni a magyar reálgimnáziumot is és a magyar 
tanítóképzőt is.

1937–1940: a Kecske utca, 631 diáklétszámmal.
1940–1942: Madách utca, a  Hlinka gárda épületének hátsó részébe költözik 

a magyar gimnázium.
1943–1945: Grössling utca –1942. szeptember 21‑től ismét a  Grössling utcai 

Lechner‑épületben kap elhelyezést.
1944 – a Duna utcán működik a csehszlovák gimnáziumnak magyar leányosz‑

tály tagozata.
1945 – ben megszűnnek a magyar iskolák Csehszlovákiában.

A trianoni békediktátum után: 1919. május 3‑án – az I. világháborút követő törté‑
nelmi események következtében – a magyar iskolákban befejeződött a tanév. Má‑
jus közepén már kezdtek betelepedni a cseh tanítók Pozsony iskoláiba. A hatósá‑
gok minden eszközt igénybe vettek, hogy visszaszorítsák a magyar intézmények 
továbbélését. A  Grössling utcai Királyi Katolikus Reálgimnázium épületébe he‑
lyezték a Csehszlovák Tannyelvű Állami Reálgimnáziumot.

Popély Gyula tanulmányában35 kifejti a „csehszlovák tannyelvű” kifejezésnek 
fából vaskarika jellegét: Idézi a  122/1920 sz. Alkotmánytörvény I. paragrafusát, 
miszerint Csehszlovákia „állami, hivatalos nyelve a csehszlovák nyelv”. Ám megál‑
lapítja: „mivelhogy a valóságban ilyen nyelv nem létezett, a törvény 4. paragrafusa 
magyarázta annak helyes értelmezését. Eszerint a  cseh országrészekben a  hivatali 

34  A Klarisszák templomában voltak vasárnaponként a gimnazisták énekes miséi a hittantanár ve‑
zetésével, a gimnazisták ministrálása mellett. A  templom régi orgonáján a miséken Dohnányi 
Ernő szokott játszani. 

35   Popély Gyula: A felvidéki magyarság oktatásügye a 20‑as évek első felében. Pdf formátum: http: //
watson. sk/NZONLINE/docs/studiacaroliensia – 20020401. pdf 36. p.
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ügyintézés »általában« (zpravidla) cseh nyelven, Szlovákiában »általában« szlová‑
kul folyik.”

1920‑ban már nem működött Pozsonyban önálló magyar középiskola, a Cseh‑
szlovák Állami Reálgimnáziumnak csupán egy csonka magyar tagozatát hagyták 
meg. Átmenetileg a reálgimnázium német–magyar tannyelvű tagozatai részére az 
állam az evangélikus egyháztól a régi Ágostai Hitvallású Líceum épületét bérelte ki. 
A Védcölöp utcán lévő régi líceumban a magyar gimnázium növendékei a német 
gimnazistákkal és a líceum megmaradt magyar tagozatával együtt rendkívül zsú‑
folt helyen folytathatták tanulmányaikat. Az intézmény falai között mintegy 900 
diák tanult naponta. 1927‑ben e párhuzamos osztályokból (14 osztály, 506 tanuló, 
25 tanár, 5 hitoktató) megalakult a Bratislavai Magyar Tanításnyelvű Állami Reál‑
gimnázium, amely 1945‑ig működött.

A pozsonyi magyar társadalom már évek óta küzdött a Reálgimnázium magyar 
osztályainak megfelelőbb elhelyezéséért. Amikor a nyugalomba vonult František 
Jančovič igazgató helyére Viliam Lenčot, a  privigyei reálgimnázium igazgatóját 
helyezték (1935), nagyobb lendületet vett a probléma megoldása. Ekkor született 
meg az az elképzelés, hogy a reálgimnáziumot is a Kecske utcai épületbe helyezik. 
Esterházy János nemzetgyűlési képviselő is eljárt a pénzügyminisztériumban az 
intézet ügyét illetően. Közbenjárására másfél millió koronát juttattak az átépítési 
munkálatokra.36 Az épületet egyharmad részben a  magyar tanítóképző, kéthar‑
mad részben a magyar gimnázium kapta meg. 1937 szeptemberében már az egész 
magyar gimnázium átköltözhetett a Védcölöp utcai helyiségből a Kecske utcába. 
A körülményeket már ismerjük.

1937‑ben a  magyar gimnáziumnak 17 osztálya és 709 tanulója van, Viliam 
Lenčo az igazgatója. A  tanári fluktuáció nagyon nagy. 1938‑ban többen megvál‑
nak az intézettől. Összesen 6 tanári állás ürül meg. A helyzet még rosszabbá válik 
akkor, amikor ismét költözik az iskola.

1940‑től a II. világháború alatt a Mély útról nyíló kis utcácskában, a Madách 
utcában, a Hlinkagárdisták székhelyéül szolgáló, Hlinka‑háznak is nevezett épü‑
let hátsó traktusában kap helyet. A  hivatalos szervek azt hangoztatták, hogy az 
épületet a  magyar reálgimnázium céljaira építik át.37 Az épület azonban iskolai 
intézménynek nem felelt meg. Nem állt rendelkezésükre rajzterem, kémiai és fi‑
zikai előadóterem és szertár, de nem volt helye az ifjúsági könyvtárnak sem. Az 
épületben volt ugyan tornacsarnok, de nem használhatták. A Szarvas utcai szlovák 

36  PMH, 1937. 6. 3. / 124. (4270.) szám
37  PMH, 1937. június 3. 124. 4270 sz. Pozsonyi magyar reálgimnázium ősszel új hajlékot kap. 
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polgári iskolába járt a diákság tornázni. Az iskola kőpadlóval volt burkolva, nem 
lehetett kifűteni. Emiatt gyakran szünetelt a tanítás. Holott 1941‑re már nyolc osz‑
tályuk plusz egy párhuzamos osztályuk is volt.

Ugyanebbe az épületbe helyezték el a  tanítóképző IV. évfolyamát, melyet az 
épület egyik különösen hideg sarkába zsúfoltak be. 1940/41‑ben az alábbi hivata‑
los néven szerepelt az intézmény: Bratislavai Állami Magyar Gimnázium és Álla‑
mi Koedukációs Tanítóképző Intézet. Igazgatója Ľudovit Ivaško. Általában hétfőn, 
kedden, szerdán délelőtt, csütörtökön, pénteken és szombaton pedig délután folyt 
tanítás a magyar osztályokban.

1934. február 1‑jétől bővül a tantestület száma az Áll. Tanítóképző Intézet ma‑
gyar tagozatából idehelyezett Szerényi Ferdinánddal (Kinevezési dekr.: Ref. 1934. 
jan. 26‑án kelt 13970 sz. r.) és Ráchel Rezsővel (Kinevezési dekr.: Ref. 1934. jan. 
26‑án kelt 13993 sz. r.).

Az intézmény leghatékonyabb támogatója ez időben a Szülői Választmány volt, 
1938‑tól Tomaschek László, 1940. szeptember 21‑től Fizély Imre mérnök vezette.

1940/41‑es tanév elején szomorú bejelentéssel kezdődött a Választmány gyűlé‑
se: az érvénybe lépett zsidótörvény követkézményeként megfogyatkozott az iskola 
diákállománya. A törvény a zsidó vallású tanulókat eltiltotta a közép – és felsőbb 
iskolák látogatásától. Ez a rendelkezés érzékenyen érintette az akkor VIII. osztá‑
lyos izraelita vallású diákokat, akik nemcsak érettségit nem tehettek, de még az 
utolsó tanévet sem fejezhették be. Mind a zsidó, mind az 1938‑as létszámcsökke‑
nés megtizedelte a tanári kart is.

Az intézet mellett működő Segítő Egyesület kedvezményeket nyújtott a diák‑
ságnak: felruházta a szegénysorsú tanulókat, tandíj‑, tankönyv‑ és étkezési segélyt 
adott az arra rászorulóknak, s az év végén könyv – vagy pénzbeli jutalomban ré‑
szesítette a jeles előmenetelű diákokat.

1941‑ben változások történtek a  tanári karon belül: novemberben igazgató‑
váltásra került sor az intézmény élén. Ľudovit Ivaško igazgató beteszabadságot 
kért. Őt Eduárd Filo (Filo Ede) váltotta. A tanári kar létszáma is megszaporodott, 
ugyanis – az 1941‑ben megszűnt magyar tanítóképző tanárait a magyar gimnázi‑
umba helyezték át.

1941 novemberi Szülői Választmány ülésén Ivaškó utolsó igazgatói beszámoló‑
jában közli, hogy 1941. november 6‑án Ráchel Rezső nem jelent meg az iskolában: 

„Egyik nap a másik után múlt, de Ráchel tanár még mindig nem jelentkezett. Közben 
megtudtuk, hogy a rendőrség letartóztatta. Mikor már tizedik napja hiányzott, kény‑
telen voltam a szakszerű helyettesrendszert bevezetni, mert közeledett az ellenőrző 
konferencia ideje, és a rossz vagy kétes jegyre álló tanulókat feleltetni kellett. A ki‑
jelölt szaktanár egy napig tanított, amikor másnap megjött Ráchel tanár. A novem‑
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berre kitűzött ellenőrző konferenciát természetesen el kellett halasztanunk két héttel 
később, november 28‑án tartottuk meg.”38

Ennyi a szűkszavú ismertetés. Hozzászólások nem voltak. A Szülői Választmány 
úgy tett, mintha semmiről nem venne tudomást, ami megzavarná az iskola életét. 
1942–1943‑as év végi beszámolóban39 már arról tájékozódhatunk, hogy Szalatnai 
egész évben aktív kultúrmunkát végzett: A Duna költői című művét Esterházy‑pá‑
lyadíjjal jutalmazták. Na brehu čiernych vôd címmel szlovák antológiát állított ösz‑
sze a  modern magyar költészetből. Társszerkesztője volt a  Szlovákiai Magyarok 
Képes Naptárának, tanulmányt írt Móricz Zsigmondról, Gyóni Gézáról, a  fiatal 
pozsonyi költőkről és a szlovák irodalomról. Előadást tartott Móricz Zsigmondról 
a Toldy Körben. Több cikke jelent meg a Magyar Hírlapban, az év folyamán hat 
irodalmi előadást tartott a rádióban. Mindezek mellett műsoros esteket szervezett, 
amelyeket a  Vigadó termében, az ún. Diákakadémia keretén belül mutattak be. 
Nagy sikert értek el Békefi László „Pitypang” című humoros játékával. Szervezte 
az újonnan alakult Iskolarádió műsorait is. A műsorbizottságot Schleicher László, 
Ungváry Ferenc, a Rádió magyar osztályának vezetője és Szalatnai Rezső alkották. 
Vezetőtanára volt az Arany János Önképzőkörnek is, ahol pályaműveket írt ki Sch‑
leicher László karénekvezetővel együtt.

1942 szeptemberében a  pénzügyminisztérium 20 000 korona segélyt utalt ki 
a Madách utcai iskolának a fűtési nehézségek megoldására, ám néhány nap múlva 
utasítást kap az intézmény a kiköltözésre. Mind az iskola igazgatója, mind a Szü‑
lői Választmány, sőt a Magyar Párt képviselete is mindent megtett annak érdeké‑
ben, hogy az intézmény méltó helyre kerülhessen. Memorandumot szerkesztettek 
konkrét üresen álló épületajánlásokkal, de mindez hiábavaló igyekezet volt. Az 
intézményt 1942. szeptember 21‑én visszahelyezték a Grössling utcai Állami Cseh‑
szlovák Gimnázium épületébe, amelyben akkor közel 1000 szlovák diák tanult. 
A magyar gimnázium ekkor 380 diákjával egy melléktraktusban kapott helyet, de 
ott is – a zsúfoltság miatt – csupán a délutáni órákban folyhatott tanítás. (Az I. osz‑
tály létszáma 60 volt.) S mivel Pozsony városában 1942 áprilisától a rendőrség által 
elrendelt „elsötétítés” volt érvényben, utasítást kapott a magyar intézmény, hogy 
ennek megfelelendő meg kell oldania az elsötétítést a délutáni óráktól kezdődően, 
aminek a költségét – kb. 50 000 koronát – az áthelyezett magyar intézménynek kell 
kifizetnie.40

38  A Szülői Választmány jegyzőkönyvei. Fizély Imre jegyzőkönyvvezető. Fórum Kisebbségtud. In‑
tézet. Kézirat. 

39  A Bratislavai Magyar Tanításnyelvű Állami Reálgimnázium Értesítője 1942/43
40   I. m. A Szülői …
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A magyar gimnázium működési körülményei főleg e késő estélig tartó tanítás‑
sal egyre rosszabbak lettek. A Pozsony minden tájáról – akár 4–5 km‑nyi távolsá‑
gokról – bejáró diákok szülei nem mindig tudtak közlekedési bérletet vásárolni 
gyermekeiknek, ezért ők a háborús Pozsony sötét utcáin naponta 4–5 km‑t voltak 
kénytelenek gyalogolni. Ugyanez látszott a vasúttal érkező bejáró tanulók esetében 
is. Sok egyéb más probléma is nehezítette a tanítást. A gimnázium könyvtárát nem 
engedélyezték áthozni a Grössling utcai épületbe, csupán néhány könyvet – a ma‑
gyar nyelv és irodalom tanításához szükséges –, kötelező olvasmányokat.41

1941–1942‑ben a Pozsonyi Diák című kiadvány42 még bemutatja az Arany János 
Önképzőkör gazdag munkavégzését. A kör vezető tanára ekkor már három év óta 
Szalatnai Ráchel Rezső volt. 1942‑ben a Szülői Választmány rövid, de sokatmondó 
közleményben jegyzi, hogy dr. Arany Albert László tanár veszi át a kör vezetését 
saját kérésére és a tanári kar határozatából. A csehszlovákiai közéletben és a gim‑
náziumban nagy elismertséggel bíró magyar–szlovák–filozófia szakos tudós tanár 
1941‑től tanított a gimnáziumban. Ekkor már nyilvánvaló volt Arany és Szalatnai 
közt bizonyos ellentét, talán rivalizálás, illetve tudományos téren való féltékeny‑
kedés, amely néhány év múlva egy Arany‑ellenes névtelen feljelentésbe torkollott, 
amelynek eredete homályos43. Arany A. László 1943. április 1‑jén kivált az inté‑
zet kötelékéből, tudományos megbízatást kapott. 1948‑ban azonban koholt vádak 
alapján a  jáchymovi uránbányákba kényszermunkára ítélték. 1967‑ben hunyt el 
tüdőrákban.44

1943 márciusa óta hosszabb szünet után még Tóth Ferenc tanár is próbálkozott 
az Arany János Önképzőkör vezetésével. Ekkor azonban ez a diákszervezet már 
felbomlóban volt. 1943. június 5‑én Schleicher László alapító karnagy is búcsút 
vett énekkarától, és „egészségügyi okokból” lemondott a sok sikert elért vegyeskar 
további vezetéséről. Pedig – hogy az „Éneklő ifjúság” nevű mozgalom hatására‑e, 
nem tudjuk – ekkor már az intézet 105 diákja tanult valamilyen hangszeren. Het‑
venen tanultak magánúton, harmincegyen a városi zeneiskolában és négyen az ál‑

41   I. m. A Szülői…
42  Pozsonyi Diák, Beszámoló a  Pozsonyi Magyar Gimnázium Arany János Önképzőkörének 

1941/1942 évi működéséről. Kézirat gyanánt, Pozsony 1942. 
43  Király Tibor: Emlékezés Arany Albert Lászlóra. Magyar Szemle, 2012. 4. 12. „Arany A. Lászlót 

1945 után magyar ellenlábasai, ellenfelei irigységből, politikai indítékokból alaptalanul rágalmazva 
szerették volna a szlovák hatalomnak bűnbakként odadobni, ám szlovák barátainak is köszönhető‑
en, sikertelenül.”

44  Életútja és munkásságának ismertetése megjelent Emlékkönyv Arany A. László tiszteletére című 
kiadványban több szerző tollából. Fórum Kisebbségtud. Intézet, szerk. Tóth Károly, Végh László. 
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lami zeneakadémián. Úgy tűnt, az intézet Éneklő ifjúságának munkája elé is ismét 
csak a délutáni tanítás gördített akadályt.

1944‑ben a magyar nyelvű tanítás már a város számos helyén folyt. A gimná‑
zium tanárai olykor biciklivel cikáztak egyik helyről a másikra órát tartani.45 Az 
egyre inkább háború uralta Pozsonyban nehéz volt az iskolai élet.

1944 júniusában megszűnt a pozsonyi magyar gimnázium is. Ekkor a diákok 
létszáma 511 volt. Érettségi előtt állt 40 diák. A csonka tanév befejezésére egy vá‑
ratlan segítség adódott. Az Orsolya‑rendi gimnázium rendfőnöknője felajánlotta 
az érettségi letételének lehetőségét. A végzős diákok rendelkezésére bocsátott egy 
tantermet, amely mellett egy kis szobában a magyar pedagógusok is otthont kaptak 
délutánonként. Így fejezhették be csonka évüket a magyar gimnázium növendékei. 
Megmagyarázza a tényt, hogy arendfőnöknő Szalatnai egykori tanítványa volt.46

4. Állami Felső Leányiskola és Leánygimnáziumban, 1945

Az 1883‑ban alapított Pozsonyi Magyar Királyi Állami Felső Leányiskola és Leány‑
gimnázium47 csehszlovák állami átvételére 1919. május 1‑jén került sor. Az egyko‑
ri Állami Felső Leányiskola, melynek internátusa és női kereskedelmi tanfolyama 
is volt a Duna utca legszebb helyén állott. A bal szárnyban elhelyezett internátu‑
sában 5 hálószoba volt, 4 fürdőszoba, 3 tanulószoba, 1 szoba zongoragyakorlásra, 
2 betegszoba, étterem, konyha, mosószoba, külön helyiségek a pedellusnak, a ne‑
velőnőknek és a kiszolgáló személyzetnek. Zárt, hársfákkal, díszbokrokkal parko‑
sított udvarán kis botanikus kertet alakítottak ki ülőhelyekkel, tanulóasztalokkal. 
Télen a diákok rendelkezésére állt egy kisebb korcsolyapálya is. Az intézet minden‑
kori igazgatója az épület jobb szárnyában lévő tágas, elegánsan kiképzett igazgatói 
lakásban lakott.

Magyar gyerekek 1938–1945 között középiskolai műveltséget csak a  Pozso‑
nyi Magyar Állami Gimnáziumban szerezhettek. Ebben az intézményben 1940–
1941‑ben a koedukációt már nem engedélyezték, ezért a Duna utcai Csehszlovák 
Állami Leánygimnáziumban magyar tanítási nyelvű osztályt is nyitottak. A  Ma‑

45  Szalatnai Judit: Apám emlékére. Szentkereszt a Garam partján. Evangélikus Élet, 1984. 11. 4. / 45. 
szám

46  I. m. Szalatnai Judit…
47  Jankovich Béla akkori vallás‑ és közoktatásügyi miniszternek 1916. évi július hó 14‑én 86. 100 sz. 

a. kelt rendeletével kiadott „Leányiskolák Szervezete és Rendtartása” alapján átszervezték a fel‑
sőbb leányiskolákat leánygimnáziummá. 
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dách utcai Gimnázium Szülői Választmányának jegyzőkönyvéből kiderül, hogy 
e tagozaton – a szülők tiltakozása ellenére is – a Leánygimnázium szlovák tanárai 
tanítottak. Csupán az éneket és a hittant taníthatták a magyar gimnázium tanárai. 
Az oktatási minisztérium 1942. május 6‑án kelt 5803/42‑II/3. sz. rendeletével az 
1941–1942‑ik iskolai évre a magyar, latin, német és francia tankönyveket csupán 
segédeszközül engedélyezte használni. Tankönyv gyanánt a felső osztályok szlovák 
tankönyvei voltak kötelezők. A magyar gimnáziumnak nem volt beleszólása a Le‑
ányiskola működésébe, a magyar tagozat ugyanis csupán de facto volt tekinthető 
az Állami Gimnázium lánytagozatának, de jure nem.

1945‑ben – az ismert történelmi események következtében megszűntek a ma‑
gyar iskolák – Szalatnai a Duna utcai szlovák leánygimnáziumban kapott néhány 
órát. Valószínűleg helyettesítési órája volt, az iskola szlovák nyelvű Értesítője nem 
jegyzi a nevét. A Leánygimnázium igazgatója ekkor egy cseh pedagógus, Vladimír 
Václavík volt.

1944‑től a városban katonák veszélyeztették a leánygimnázium mindennapjait, 
olyannyira, hogy az igazgató tanítási szünetet rendelt el, az érettségiző osztályokat 
pedig az udvar felől megközelíthető saját lakásában helyezte el, ahol az érettségire 
való felkészülést továbbfolytathatták.48 Hogy ebben az utolsó heteit élő magyar 
tagozat leányai is részt vettek‑e, ennek nem maradt nyoma. 1945–1946‑os tan‑
évben a Vörös hadsereg úti (Grössling utcai) szlovák gimnázium fiú osztályainak 
egy része is a Duna utcai Leánygimnáziumba költözött. 1945‑ben megszakadt te‑
hát több száz éves hagyomány. Pozsony magyar iskolaközponti jellege megszűnt. 
Hogy Pozsonyban ismét a magyar nyelvű iskolák működhessenek, arra még 5 évet 
várni kellett. E Duna utcai épületben 1950‑ben nyílt meg a Magyar Tanítási Nyelvű 
Gimnázium és Alapiskola, amely mindmáig az egyik legnagyobb magyar nyelvű 
iskola a Szlovák köztársaság területén.

48  1945‑ben érettségizett szlovák diáklányok visszaemlékezései. Alena Koprivová: Triedne fotog‑
rafie zožĺtli, spomienky ostali svieže. http: //slovenka. zenskyweb. sk/metropola/archiv/tried‑
ne‑fotografie‑zozltli‑spomienky‑ostali‑svieze
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1. Úvod

Nie je potrebné nijako špecificky dokazovať, do akej miery školy vplývajú na člo‑
veka, nakoľko tvarujú, formujú jeho charakter, správanie, a v neposlednom rade 
jeho vedomosti a znalosti.

Školy Rezső Szalatnaiho sa stali symbolmi: symbolmi toho, ako sa stal Maďa‑
rom. Aj tie, v ktorých sa učil a aj tie, v ktorých vyučoval. Častokrát „sa vydal na 
cestu“ a častokrát „sa vrátil“1 tak, ako väčšina mladých maďarských intelektuálov 
žijúcich v Československu. Vytrvalo viedol svoj boj za zachovanie svojho národa 
na každom mieste, kde pôsobil, v mnohonárodnom prostredí, do ktorého sa naro‑
dil a do ktorého ho neskôr zavialo jeho zvolené povolanie.

Jeho otca, Pála Rachela,2 strážmajstra maďarského kráľovského okresu, kto‑
rého evanjelickí predkovia podchádzali spomedzi spišských Cipserova  matku 
s predkami z radov českých husitov umiestnili v roku 1908 do Hurbanova na Žit‑
nom ostrove: „…všetko, čo drieme v koreňoch človeka, všetka tá silná väzba, ktorá 
nás často definuje, pochádza odtiaľto“3 – píše o  svojich detských časoch stráve‑
ných v Hurbanove Szalatnai. „Bol tam poriadok“ – cituje svojho otca tamtiež.

Životný štýl žandárov – obzvlášť funkcia okresného strážmajstra – umož‑
nila rodine, aby v  miestnej hierarchii zaujala vyššiu pozíciu: poobedia strávené 
olovrantovaním v uvoľnenej atmosfére u kontrolóra finančnej stráže alebo v ob‑
servatóriu a u lekára, dokonca aj platenie kuchárky.

Pre Hurbanovo bolo typické nespočetné množstvo šľachtických kúrií – rodiny 
Fesztyovcov, Konkoly‑Thegékovcov, Ordódyovcov, statkári Steinerovci, ktorí pod‑
porovali školu a viaceré šľachtické rodiny dávali obci cveng. Rachelovci sa v hur‑
banovskej žandárskej kúrii cítili dobre. 9. marca 1908 zapísal otec svojho syna do 
Štátnej materskej školy v Hurbanove, ktorá svoje dvere otvorila na jeseň roku 1906 
podvedením Terézie Kvassay, následne, o rok neskôr, sem zapisuje i svoju dcéru 

1  Rezső Szalatnai: Elindulunk és visszatérünk. Román. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1977. 
2  V tom čase sa jeho meno písalo ešte po nemecky, bez diakritiky. O  jeden rok neskôr sa na pís‑

meno „a” už dostal dĺžeň. 
3 Szalatnai: Legenda Ógyallán. Nyugat 1936. II. 9. sz. 203–2013. s. 
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Irénnarodenú v  Senici.4 Nasleduje Štátna ľudová škola v  Hurbanove. Rezső Ra‑
chel tu končí svoje štúdium na základnej škole.

Zážitky zo Žitného ostrova netrvali dlho. Na jeseň roku 1910 si v  školskej 
matrike vedľa mien detí Rachelových prečítame stručne nasledovné: „…Z dedi‑
ny sa odsťahovali v mesiaci december 1910“.5 Nasledovalo niekoľko ďalších zastá‑
vok u  žandárov, následne odišiel otec do dôchodku,6 čím sa zdal byť spečatený 
osud rodiny aj miesto ďalších štúdií Rezső Ráchela, konkrétne Skalica na morav‑
skom pohraničí – mestečko obývané Čechmi, Slovákmi, Moravanmi, Maďarmi 
a  Nemcami. Jej renomovaná škola, Skalické Kráľovské katolícke maďarské vyššie 
gymnázium ho obohatilo skúsenosťami na celý život. Traumu spôsobenú trianon‑
ským diktátom tu mohol prežiť „na vlastnej koži“. Videl nápisy, ktoré z fasády školy 
barbarským spôsobom strhli a roztrhali na kusy, okúsil výšky aj hĺbky charakteru 
svojich učiteľov a spolužiakov. Videl, ako boli zabíjaní českí legionári a ako boli ra‑
bované židovské obchodíky. „…mávnutím krídel mizne krajina” – spísal vo svojich 
lyrických memoároch myšlienky, ktoré sa mu hnali hlavou počas tohto drancova‑
nia.7 Na skalické gymnázium doliehala ako veľká ťarcha aj iná trauma z minulos‑
ti: bolo jediným gymnáziom historického Maďarska, kde epidémia cholery v roku 
1866 vyhladila celý učiteľský zbor.

Rezső Ráchel zorganizoval prvý krúžok samovzdelávania vo svojom živote 
v Skalici spolu aj s niekoľkými opustenými maďarskými spolužiakmi – v tajnosti. 
Filozofiu Krúžku formuluje nasledovne: „Zachovávame rovnováhu, ako keby sme 
chodili do maďarského gymnázia. Skúšame sa navzájom. Ten, kto to cíti lepšie, ten 
vysvetľuje“ – píše.8 Toto je najstručnejšie vyjadrené základné pravidlo poslania 
každého samovzdelávacieho krúžku.

Na rozdiel od svojich vtedajších spolužiakov zmaturoval neskôr, v roku 1924, 
pretože po svojej matke, ktorá predčasne umrela, ochorel i on. Lekári z nemocníc 
v Bratislave a vo Vysokých Tatrách bojovali o jeho život dva roky – úspešne. V sep‑
tembri 1924 je už vysokoškolským študentom v Bratislave, na odbore geografie a fi‑

4  Denník upomienok. Štátna materská škola v  Hurbanove 1906/7, 1907/8. Štátny archív Nitra, 
Archív Komárom B. /51. Lt. inv. 111. 

5  T. i. Denník upomienok …
6  K 1. máju 1913 ma posielajú do dočasného dôchodku: Pál Rachel, strážmajster obvodu č. 

V. Na základe vykonaného preskúmania je ako invalid nevhodný aj na výkon akejkoľvek 
služby pri ľudovom povstaní. Zvolené bydlisko: Skalica. č. 9. 2. mája 1913“. Honvédségi 
Közlöny, Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára – Personálne záleži‑
tosti, 10. 5. 1913 40. ročník. č. 25. 

7  I. m. Rezső Szalatnai: Elindulunk… 148. o. 
8  T. i. 
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lozofie. Býva v Bratislave spolu s ďalšími 270 študentmi v drevenom barakovom in‑
ternáte na ulici Pray, neďaleko od Dunajskej ulice, v blízkosti bytu Edgára Balogha.

Po ukončení univerzity sa zamestnal ako učiteľ. Ako učiteľ pôsobil na troch 
významných školách v Bratislave: Československý štátny koedukačný učiteľský ústav 
na Kozej ulici, nástupca Bratislavského vyššieho štátneho katolíckeho gymnázia – 
Štátne maďarské reálne gymnázium vo vtedajšej ulici Madácha a  Grösslingovej 
ulici, napokon Vyššia dievčenská škola a dievčenské gymnázium na Dunajskej ulici.

2.  V Československom štátnom koedukačnom učiteľskom ústave 
(1930–1934)

Medzi dvoma svetovými vojnami bol dostatočný počet učiteľov v  zbore maďar‑
ských učiteľov v Bratislave zabezpečený maďarskou sekciou v Rímskokatolíckom 
učiteľskom ústave uršulínok a  v  Československom štátnom učiteľskom ústave 
a v týchto ústavoch organizovaným abiturientským kurzom. Oplatí sa pristaviť pri 
vzniku tohto učiteľského ústavu – i keď len v skratke –, predovšetkým z dôvodu, 
že Bratislava stála v minulosti na čele snáh o organizovanie vzdelávania učiteľov.

Po vyrovnaní predložil barón József Eötvös vláde Andrássyovcov svoj návrh 
zákona o ľudových školách, ktorý so sebou priniesol i potrebu rozvoja vzdeláva‑
nia a odbornej prípravy učiteľov. Školy potrebovali nielen dobrých učiteľov, ale aj 
učiteľky, z  tohto dôvodu sa Eötvös v  rámci zorganizovania vzdelávania učiteľov 
snažil aj o založenie učiteľských ústavov pre ženy. Školská rada Bratislavskej župy 
na svojom zasadnutí dňa 28. marca 1870 požiadala vládu o zriadenie ústavu pre 
vzdelávanie učiteľov a učiteliek.9 Ich žiadosť bola vypočutá a v roku 1872 vznikol 
Bratislavský maďarský kráľovský štátny učiteľský ústav spolu s cvičnou základnou 
školou. (Práve v tejto učila matka Bélu Bartóka, Paula Voit narodená v Martine).

V histórii školstva Bratislavy sa tento ústav spomína málo, ešte menej sa spo‑
mínajú učiteľky, ktoré v tejto inštitúcii položili pevné základy kvalitnej práce. Veru 
stojí za to upriamiť našu pozornosť na skutočnosť, že jej prvá riaditeľka Józsa 
Uhrl10 ukončila francúzsku akadémiu maliarstva, druhá, ElmaWollmann študo‑

9  András Németh: A magyar középiskolai tanárképzés fejlődése. In. Iskolakultúra, 2003/3. Magyar 
tanítóképzés … 

10  Józsa Uhrl sa narodila v  roku 1826 ako dieťa umeleckého sochára Ferenca Uhrla. V  rokoch 
1848/49 bola študentkou francúzskej akadémie maliarstva. Okrem francúzštiny dobre ovládala 
taliančinu, angličtinu a španielčinu. Dva roky bola vychovávateľka vo Florencii, v roku 1854 sa 
vrátila do Uhorska, následne sa vydala na dlhšie cesty do Egypta, Palestíny. Po návrate domov 
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vala na Sorbonne. Po nej nastúpila Ida Tabódy (1877–1943), ktorá študovala v Lip‑
sku a v Zürichu, a po svojom návrate domov bola učiteľkou jazykov kráľovnej Zity. 
Neskôr sa stala prvým čestným občanom Maďarska.

Aktivity riaditeľky Tabódy spojené so záchranou školy sú dnes už legendár‑
ne. Od roku 1914 do roku 1919 bola riaditeľkou bratislavského ústavu. 15. mája 
1919 ešte jej 22 končiacich študentov úspešne zložilo odborné skúšky z učiteľstva, 
avšak 8. júna jej už klopali na dvere predstavitelia československej vládnej moci, 
ministerský tajomník Jozef Sedláček, učiteľ Pavel Cipra, výbor tvorený z policaj‑
ného doprovodu, ktorí žiadali o odovzdanie budovy, zariadení, zbierok, archívu, 
pokladne, cenných papierov ústavu, teda jeho celého majetku.11 Riaditeľku ubez‑
pečili o tom, že obslužný personál nemajú v pláne prepustiť a môžu si ponechať aj 
nadáciu školy, teda Pálffyho nadáciu. Ida Tabódy odmietla okamžité odovzdanie. 
Požiadala o pár dní odkladu. Počas týchto dní zachraňoval učiteľský zbor vykáza‑
ný z ústavu z Bratislavy na palube parníka Svätý Štefan medzi osobnými vecami 
aj zopár kusov školského majetku. Využijúc svoje kontakty sa Ida Tabódy obrátila 
na grófku Saroltu Zichy, ktorá bola známa svojou charitou, na príhovor ktorej pre‑
miestnil vtedajší minister Károly Huszár ústav do Cinkoty. Takto mohol učiteľský 
ústav od 16. októbra 1919 pokračovať vo svojej činnosti vo svojom novom sídle 
ako právny nástupca bratislavského ústavu pod vedením Idy Tabódy. V Bulleti‑
ne, ktorý československý učiteľský ústav po otvorený v Bratislave vydával neskôr 
v  slovenskom jazyku, nájdeme komentár o  „okupácii“ maďarského učiteľského 
ústavu po Trianone: „umožnili sme, aby vzali so sebou niekoľko obrazov prevažne 
s tematikou maďarskej histórie, ktoré nám prirástli k srdcu ako piety, …v každom 
prípade bez rámov.“12

Ida Tabódy pri nútenom vysťahovaní neodovzdala ani kľúče od ústavu, a počas 
jej pôsobenia vo funkcii riaditeľky v Cinkote ich uchovávala visiac na smútočnej 
stužke v tamojšom ústave. Vzali so sebou aj kus mramoru zo sochy Márie Teré‑
zie, ktorá bola dielom Jánosa Fadrusza, uchovávali ju v aule školy na podstavci 

zložila certifikačné skúšky z pedagogiky u peštianskych anglických panien, následne prijala funk‑
ciu riaditeľky v Bratislavskom maďarskom kráľovskom štátnom učiteľskom ústave pre ženy, ktorý 
sa v tom čase práve otváral. 

11  Jubilejná výročná zpráva Čsl. Št. Koeduk. Učiteľského Ústavu v Bratislave 1918–1928. „História 
ústavu. Prevzatie. Tunajší ústav bol maďarským štátnym ústavom dievčenským. Niekedy počiat‑
kom júla 1919 nariadilo ministerstvo s plnou mocou pre Slovensko výnosom č. 4161/2, aby ústav 
bol od doterajšej správy maďarskej prevzatý a poslovenčený…“ 5. p. SPK, Bl. inv. č. z 4034

12  „obrazy ku ktorým pozerajú s osobnou pietou, tedy asi obrazy z historie Uhorska, ovšem bez rá‑
mov.“ Jubilejná výročná zpráva Čsl. Št. Koeduk. Učiteľského Ústavu v Bratislave 1918–1928. His‑
tória ústavu, 5. p. Slov. Ped. Kniž. Bratislava, inv. č. z 4034
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obrastenom brečtanom. Na pečiatke učiteľského ústavu v Cinkote bolo dlho uve‑
dené nasledovné: Pozsonyi Magyar Állami Tanítónőképző, Cinkota.13 Ida Tabódy 
zomrela v roku 1943. O jej hrob v Cinkote sa starajú učitelia a študenti súčasného 
Gymnázia Antala Szerba.

V novozaloženom Československom štátnom učiteľskom ústave vyučovali českí 
učitelia, triedy obnovili, zariadenie nahradili.14 Bolo potrebné čakať takmer päť 
rokov na to, kým bolo možné spustiť tzv. abiturientský kurz v maďarskom jazyku, 
a to 1. októbra 1924 so 40 poslucháčmi.15 Dve maďarské triedy bolo možné otvoriť 
len v rokoch 1927–1928 tak, že ich pričlenili k slovenskému ústavu, ale ako je to 
uvedené v Bulletine v slovenskom jazyku, „tieto boli umiestnené mimo budovy“.16 
Doplnenie stavov chýbajúcich učiteľov pre menšinovú maďarskú národnosť zabez‑
pečovali maďarské paralelné triedy v tomto Československom štátnom koedukač‑
nom učiteľskom ústave, ktoré sa nachádzali v budove Štátnej vyššej reálnej školy 
na Cvičnej ulici (neskôr nazývanej Zochova ulica).

Dňa 1. mája 1930 prisľúbil minister školstva Ivan Dérer na prvomájovom po‑
chode socialistických strán v Nových Zámkoch vo svojom príhovore na balkóne 
Hotel Zlatý lev, že z týchto oklieštených maďarských tried vybuduje samostatnú 
maďarskú školu. Na to však ešte bolo potrebné počkať. Udialo sa len toľko, že 
v rokoch 1932–1933 bol ukončený neustále sa meniaci systém, podľa ktorého bolo 
možné otvoriť triedy I. ročníka len každý druhý rok. Na čelo tried s vyučovacím 
jazykom maďarským vymenovali Dr. Ferdinánda Szerényiho17, učiteľa Štátneho 
reálneho gymnázia v Užhorode.18

13  Andrea Poros: Ida Tabódy a  Bratislavský maďarský kráľovský štátny učiteľský ústav. Odznelo: 
Na II. pedagogickej a metodickej konferencii v Nových Zámkoch, 9. januára 2014. Dizertačná 
práca sa spracováva. 

14  I. m. Jubilejná… 9. p. 
15  Aj absolventi ľudových škôl sa mohli hlásiť na maturitnú skúšku z pedagogiky a mohli získať 

učiteľský diplom. 
16  I. m. Jubilejná… 5. p. „Od 1. X. 1924 jestvoval kurz maďarský do roku 1927/28, ktorý mal s  tu‑

najším ústavom spoločnú správu a bol mimo školskej budovy ústavu umiestený.“
17  Ferdinánd Szerényi(*15. 10. 1886 Bratislava–†23. 5. 1938 Budapešť.) pedagóg, publicista. Gene‑

rálny tajomník Masarykovej Akadémie. Začiatkom 20‑ych rokov 20. storočia pracoval v Užho‑
rode, Berehove, bol predsedom Podkarpatského Rusínskeho Všeobecného Maďarského Učiteľs‑
kého Združenia, šéfredaktorom časopisu Magyar Iskola. Po tom, čo sa odsťahoval do Bratislavy, 
bol zodpovedným redaktorom bratislavských novín Magyar Figyelő. Jeho dcéra, Lea Aglaya 
Szerényi sa vydala za historika medicíny Norberta Zólyomiho. 

18  Na základe rozhodnutia školy a ministerstva národnej osvety číslo 68304/H zo dňa 14. septemb‑
ra 1931. 
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Rezső Ráchel začal svoju prácu učiteľa v roku 1930 práve medzi stenami tohto 
ústavu19, v  paralelných maďarských triedach. V  radoch učiteľov sa uvádzal ako 
Rudolf Ráchel20. Zamestnal ho riaditeľ Otakar Šimák – spočiatku len s poverením 
na vedenie hodín, následne sa riaditeľom stal Jozef Sasinek. V  tom čase ešte aj 
ostatní učitelia pôsobili v maďarskej sekcii len ako hosťujúci učitelia: učitelia do‑
chádzali učiť do učiteľského ústavu z katolíckeho gymnázia, z vyššej reálnej školy, 
alebo z ľudových a základných škôl.

Ferdinánd Szerényi našiel v osobe Rezső Ráchela partnera v chápaní, systéme 
hodnôt, sociálnom cítení. V rámci svojich prvných opatrení dosiahol, aby Ráchel, 
ktorý viedol hodiny, bol vymenovaný do vyššej funkcie. Takto vymenoval minis‑
ter školstva Ivan Dérer 7. októbra 1931 (č. r. 144. 689/Il.) „Rudolf “‑a Ráchela za 
zastupujúceho učiteľa.

V rokoch 1931–1932 sa maďarský učiteľský ústav rozrástol na tri triedy a jeden 
abiturientský ročník. Rezső Ráchel vyučoval dejepis, geografiu, slovenský jazyk, 
maďarský jazyk a literatúru, pedagogiku, na abiturientskom kurze zas slovenský 
jazyk. Okrem toho bol strážcom knižnice pre mládež a vedúcim Samovzdelávacie‑
ho krúžku. Vidíme, že rozdelenie predmetov častokrát nebolo v súlade s kvalifiká‑
ciou toho ktorého učiteľa odborného predmetu.

Dr. Ferdinánd Szerényi a Rezső Ráchel sa v budove ústavu, ale i mimo neho, za‑
oberali množstvom iných činností. Okrem učenia publikovali v novinách pre pe‑
dagógov, v bratislavských novinách, organizovali prednášky, oni sami prednášali. 
Ráchelove texty sa objavovali v časopise s názvom Szlovenszkói Magyar Tanügy.21

Slovenské pravicové kruhy a  maďarské opozičné strany nesledovali aktív‑
nu prácu ľavicovo zmýšľajúceho a  sociálnodemokratického Ráchela bez kritiky. 

„Poslanec národného zhromaždenia za stranu kresťanských socialistov János Jab‑
loniczky a jeho kolegovia” zaslali ministrovi školstva Ivanovi Dérerovi interpeláciu 
z dôvodu„neúnosnej situácie panujúcej v učiteľskom ústave”, následne 2. októbra 
1931 interpelovali aj proti samotnému, prednedávnom vymenovanému Rezső Rá‑
chelovi, toto zverejnili aj na stránkach novín.22

19  Oficiálny názov: Československý Štátny Koedukačný Učiteľský Ústav v Bratislave. Kmeňový ústav 
Slovenský. Maďarské pobočky. 

20  „Na základe zákona, ktorý je ešte stále v  platnosti, bolo potrebné používať slovenský preklad 
maďarských krstných mien”. In. GyulaPopély: A felvidéki magyarság oktatásügye a húszas évek 
első felében. Zprávy školského referátu v Bratislave, ročník 1. číslo 8. 15. apríla 1920. str. 58. Pdf 
formát: http: //watson. sk/NZONLINE/docs/studiacaroliensia_2002 04 01. pdf, str. 39. 

21  Noviny sociálnodemokratickej orientácie, ktoré boli v  Bratislave vydávané v  období rokov 
1925–1933 v edícii Gyulu Farkasa a Zoltána Dezső. 

22  Pražský Magyar Hirlap (ďalej ako PMH), 4. september 1931. 10. ročník, číslo 2719. 201. s. 
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Pánovi ministrovi školstva dr. Ivánovi Dérerovi z dôvodu neúnosnej situácie 
panujúcej v  bratislavskom štátnom maďarskom učiteľskom ústave. Predkla‑
dajú: János Jabloniczky dr. poslanec a kolegovia poslanci.

V bratislavskom maďarskom štátnom učiteľskom ústave, ktorý jediný vycho‑
váva v Československej republike maďarských učiteľov, — prebehli prijímacie 
skúšky v  danom roku v  prvej polovici júla. Ku skúškam bolo pripustených 
193 uchádzačov, spomedzi nich bolo prijatých štyridsať, teda jedna pätina 
všetkých uchádzačov. Je verejne známe, že v maďarských základných školách 
našej republiky panuje nedostatok učiteľov, teda zistené číslo nepostačuje na 
doplnenie stavov. Učiteľský ústav nemá riadne školské priestory, tri triedy sú 
napchaté do dvoch učební, cvičnú školu nemá, nie je zabezpečené ani vyba‑
venie ústavu zariadením a ústav je tak nútený využiť pohostinnosť iných škôl. 
S výnimkou riaditeľa vyučujú v učiteľskom ústave učitelia zapožičaní z iných 
ústavov, spomedzi nich jeden menom Rezső Ráchel, ktorý tam vyučuje maďar‑
ský jazyk a nemá ani potrebnú kvalifikáciu. Táto istá osoba využíva jednotlivé 
vyučovacie hodiny na to, aby riskovala výrazy priečiace sa vierovyznaniu.

Na prijímacích skúškach uvedených vyššie — potvrdzuje to viacero skutoč‑
ností — sa neuplatnili výlučne vedomosti, ale veľkú úlohu dostali vonkajšie 
vplyvy a hlavne stranícko‑politické vplyvy. V kruhoch neprijatých uchádzačov 
pochopiteľne panuje veľké rozčarovanie, pretože sklamane sa musia zriecť pro‑
fesie, ktorú si zvolili za svoje životné poslanie. Pýtame sa teda:

1. Je Pán Minister ochotný urýchlene preveriť situáciu v  bratislavskom 
štátnom maďarskom učiteľskom ústave?

2. Je ochotný zabezpečiť, aby tento ústav dostal riadne učebne, vybavenie 
a cvičnú školu.

3. Je ochotný zabezpečiť, aby v ústave, ktorý je jediným maďarským vzde‑
lávacím ústavom svojho druhu, aj s ohľadom na to, že tam vychovávajú bu‑
dúcu generáciu maďarských učiteľov, vyučovali prvotriedni, nábožní učitelia, 
ktorí majú v každom ohľade bezúhonný súkromný život a dobré cítenie voči 
Maďarom, a ktorí majú aj potrebnú kvalifikáciu?

4. Je ochotný vylúčiť z  tohto ústavu osobu menom Ráchel bez potrebnej 
kvalifikácie?

5. Je ochotný ešte pred začiatkom tohto školského roka vykonať potrebné 
kroky k tomu, aby sa zvýšil počet študentov, alebo aby sa vytvorila paralelná 
trieda, resp. aby určitý počet študentov, ktorý sa ešte stanoví, mohol štúdium 
v tomto učiteľskom ústave absolvovať individuálnou formou?

Žiadame o riešenie našej interpelácie ako urgentnej záležitosti.
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Doplňujúce odôvodnenie23 k  interpelácii dr. Jánosa Jabloniczkyho poslanca 
národného zhromaždenia za stranu kresťanských socialistov a  jeho kolegov 
poslancov podanú z dôvodu ukončenia nepriaznivej situácie vo vyučovaní na 
bratislavskom štátnom maďarskom učiteľskom ústave ministrovi školstva.

Vážený pán Minister. Interpeláciu sme nepodali z dôvodu ukončenia ano‑
málií vo vyučovaní na bratislavskom maďarskom učiteľskom ústave. Podľa 
skutkového stavu, ktorý sme zistili, tam vyučuje maďarský jazyk osoba me‑
nom Rezső Ráchel. Predniesli sme, že Rezső Ráchel vo všeobecnosti nemá 
kvalifikáciu, aby mohol vyučovať akýkoľvek predmet, pretože na bratislavskej 
univerzite doteraz zložil len niekoľko skúšok z  dejepisu a  geografie, zrejme 
preto, aby z týchto dvoch odborov získal pedagogickú kvalifikáciu. Teda zrej‑
me niečomu rozumie z  týchto dvoch predmetov, ale čo sa týka maďarského 
jazyka, ktorého vyučovaním je poverený ako vyučovacím predmetom, určite 
sa mu ani štipku nerozumie, pretože štátny prevrat ho zastihol na gymnáziu 
v Skalici, aj to v jeho nižších ročníkoch, a z maďarského jazyka získal hodno‑
tenie naposledy v  III. ročníku gymnázia, počínajúc týmto ročníkom nemal 
s maďarským jazykom ďalej žiadny kontakt, pretože ostatné ročníky skalické‑
ho gymnázia ukončil v slovenskom jazyku, a je verejne známou skutočnosťou 
aj to, že od roku 1919 maďarský jazyk na skalickom gymnáziu nevyučujú 
ani fakultatívne. Teda, inými slovami, Rezső Ráchel má z maďarského jazyka 
len absolútne základné vedomosti, a preto sa mohlo stať to, že v maďarskom 
učiteľskom ústave, kde napriek tomuto všetkému vyučuje maďarský jazyk, po‑
nechá chyby v písomkách študentov v maďarskom jazyku, a správne odpovede 
vyhodnotí ako chybné.

V abiturientskom kurze maďarských učiteľov učí Rezső Ráchel maďarský 
jazyk osoby, ktoré majú maturitu z  maďarského jazyka, teda osoby, ktoré 
majú z  maďarského jazyka oveľa vyššiu kvalifikáciu ako ich učiteľ. Toto je, 
veľmi jemne povedané, pedagogický škandál, tendencia je jasná a  teda kon‑
krétne, aby tí, ktorí budú vykonávať svoju profesiu ako učitelia v maďarskom 
jazyku, poznali maďarský jazyk len nedostatočne. Okrem toho je potrebné sa 
pozastaviť nad odvahou Rezső Ráchela, že so svojimi základnými znalosťami 
maďarského jazyka, nedostatočnou znalosťou pravopisu sa odvážil prijať vy‑
učovanie poslucháčov, z ktorých ktorýkoľvek sa úrovňou svojich znalostí ma‑
ďarského jazyka vysoko vyvyšuje nad svojim učiteľom a skúšajúcim.

23  PMH 16. 10. 1931. 10. ročník, číslo 2753, 236. p. 
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Na základe vyššie uvedeného sa pýtame pána Ministra: Je ochotný ukončiť 
túto z  pedagogického pohľadu absurdnú a  zároveň potupnú situáciu v  bra‑
tislavskom maďarskom učiteľskom ústave a  v  abiturientskom kurze maďar‑
ských učiteľov a Rezső Ráchela ako osobu, ktorá v oblasti maďarského jazyka 
nedisponuje takpovediac žiadnou predchádzajúcou kvalifikáciou odtiaľ bez‑
odkladne odstrániť. Praha. 2. októbra 1931. (Podpisy.)

Odpoveď ministra Dérera na interpeláciu poslanca Jabloniczkyho ohľadom škol‑
stva24

Praha, 30. apríla 1932
O prijímacích skúškach do prvého ročníka Vami uvedeného ústavu rozhoduje 
riadna konferencia učiteľského zboru vždy v rámci povoleného počtu menova‑
ných, na základe výsledkov prijímacích skúšok. Doterajšie priestorové pomery 
v ústave neumožňujú vytvoriť prvý ročník paralelnej triedy. Avšak podotýkam, 
že tento nedostatok bol odstránený ročným vzdelávacím kurzom absolventov 
strednej školy. Avšak v Bratislave je ešte možnosť vzdelávania učiteliek na ma‑
ďarských školách, a to v maďarskom učiteľskom ústave uršulínok. Čo sa týka 
umiestnenia maďarských paralelných tried v štátnom učiteľskom ústave, vede‑
nie školy dbá na to, aby túto situáciu vyriešilo, akonáhle to okolnosti umožnia. 
Zároveň dbá aj na to, aby mali dostatočný počet kvalifikovaných pedagógov. 
Pomocný učiteľ Rezső Ráchel (Szalatna) je známy svojimi aktivitami v oblasti 
maďarskej literatúry a maďarský jazyk ovláda ‚prirodzene‘ v plnej miere. Ná‑
mietky uvedené v interpelácii, že menovaný pomocný učiteľ by poškodil nábo‑
ženské cítenie svojich žiakov, na základe výsledkov vykonaného preverovania 
situácie nezodpovedajú skutočnosti.

Rezső Ráchel napriek tomuto všetkému neodišiel z  Učiteľského ústavu, 19. sep‑
tembra 1932 zakladá Samovzdelávací krúžok Móricza Zsigmonda. Krúžok zasadá 
raz každé dva týždne, na svojich zasadnutiach sa venuje otázkam z oblasti litera‑
túry, spoločnosti, umenia. Žiaci môžu prezentovať svoje znalosti, požiadavky na 
získanie ďalších vedomostí, svoj talent. V ozajstnom, kreatívnom prostredí môžu 
vypracovávať diela rôzneho charakteru a ako výsledok ich vyhodnotenia sa môže 
rozvíjať aj ich kultúra vedenia diskusie.

24  PMH, 1. mája 1932. , 11. ročník, číslo 2914. 101. p. 
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Tieto maďarské samovzdelávacie krúžky neboli zaužívanými spolkami v školskom 
spoločenstve Maďarska. K ich pikantérii patrí, že v 18. storočí bola práve Bratislava 
ich rodiskom. Mnohí považujú za prvý samovzdelávací krúžok Maďarský spolok 
v Soproni, ktorý založil János Kis v roku 1790 v meste Sopron, napriek tomu, že 
v roku 1784 založil György Fejér farár‑kanonik v Bratislavskom štátnom seminári 
prvý samovzdelávací krúžok „Posoni Nevendék Papok” spolu so svojim kolegom, 
ktorý v tom čase ešte len študoval teológiu, Istvánom Kultsárom, ktorý sa neskôr 
stal jezuitským učiteľom farárov. Je to teda typický maďarský jav, mohli by sme 
povedať: samovzdelávací krúžok je typické hungaricum.

V 20. storočí, hlavne medzi dvoma svetovými vojnami, vznikli modernejšie 
druhy týchto krúžkov ako nástupcovia týchto bývalých študentských spolkov, tie‑
to vznikli navonok s cieľom vzdelávať sa v oblasti jazyka, ale nebolo ťažké uvidieť 
za nimi skrytý politický zámer indukovaný dobou: hľadanie odpovedí – ako si 
zachovať naše duchovné hodnoty a ako ostať za každých okolností v službách ná‑
rodných hodnôt.

Gábor Kemény nazval bratislavské maďarské samovzdelávacie krúžky „hranič‑
nými pevnosťami intelektuálneho života”.25

Rezső Ráchela a jeho riaditeľa, dr. Ferdinánda Szerényiho o tri roky, 1. februára 
1934 vylúčili z ústavu, preložili ich do Bratislavského reálneho gymnázia s vyučo‑
vacím jazykom maďarským (Bratislavai Magyar Tanításnyelvű (Reál)gimnázium). 
Riaditeľ maďarského učiteľského ústavu, Lajos Žibrita sa stal učiteľom v slovenskom 
gymnáziu na Grösslingovej ulici, v tejto funkcii ho nasledoval Vojtech Cvengroš.26

Nedostatok miest, ktoré poslanec Jabloniczky tak vehementne namietal sa po‑
kúsili korigovať. V  roku 1935 ministerstvo školstva navrhlo učiteľskému ústavu 
budovu paláca spravodlivosti na Kozej ulici 27. Vo vydaní Pražského Magyar Hir‑
lap zo dňa 6. decembra 1935 sa píše:

„V Bratislave… sa snažia vyriešiť neúnosnú situáciu v maďarsko‑nemeckom reál‑
nom gymnáziu tak, že maďarské gymnázium premiestnia do budovy väznice v Bra‑
tislave, kde sú žiaci počas desaťminútovej prestávky na chodbe spolu s  cigánkami 

25  Jenő Krammer: A pedagógus Kemény Gábor. Irodalmi Szemle, 1969, číslo 1. 79. p. K. G.‑t (1883–
1948]. Gábor Kemény pestoval v  tridsiatych rokoch úzke kontakty s maďarskými vychováva‑
teľmi žijúcimi v Československu, v prvom rade s Rezső Szalatnaim a s mládežníckym hnutím 
Kosák. S veľkým záujmom sledoval hnutia a vyhlásenia maďarskej mládeže na Slovensku. 

26  Českosl. št. učiteľský ústav bol v prevádzke od roku 1939 do roku 1945 v Kumlíkovej ulici (teraz 
Kvačalová ulica). Študenti maďarských tried sa učili na Palisádach. 

27  Objavenie sa prvého názvu ulice v  maďarskom jazyku: 1618 (Kozia ulica/Geissgasse), na 
základe databázy Ortvay: lazarus. elte. hu/hun/hunkarta/mfttt‑kartografiai‑szakosztály/pp‑
t/2016‑04‑14‑tt. pdf, vmint Pozsonyikifli PT, http: //www. ortvay. eu/hu/index 2013. 
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čakajúcimi na výsluch. Ak túto skutočnosť oficiálne orgány považujú za takú mieru 
podpory kultúry maďarskej menšiny, ako je to zakotvené v  Saintgermainskej mie‑
rovej zmluve, myslím si, že v prvom rade sú to členovia vlády, ktorí nechápu svoje 
vlastné mierové zmluvy.“28

V roku 1937 začali na Kozej ulici renovačné práce. Budova legislatívnych zále‑
žitostí, resp. súdu bola v podstate budova väznice a žalára postavená za čias Márie 
Terézie. Budúci učitelia boli umiestnení na prízemí. Väzeňské cely v pravom a ľa‑
vom krídle budovy boli ešte neporušené, na ich dverách boli ešte vyryté „odkazy“ 
niekdajších väzňov.29 Tieto dve krídla boli z  väčšej časti sanované alebo presta‑
vené, na ich mieste vytvorili učebne. Na dvore, kde ešte donedávna vykonávali 
popravy, boli vysadené záhony ruží. Učiteľskému ústavu prepustili len dve učebne, 
pre riaditeľa a učiteľský zbor dve menšie kancelárske priestory, napriek tomu, že 
by boli potrebovali 8 miestností.30 Následne bolo do renovovanej budovy súdu 
presťahované aj maďarské gymnázium, ktorého žiaci sa doposiaľ tlačili so žiakmi 
nemeckého gymnázia v evanjelickom lýceu na Palisádach, ktoré sa taktiež borilo 
s nedostatkom miesta.

Rada ministrov svojím rozhodnutím zo dňa 22. októbra 1937 povýšila maďar‑
ské paralelné triedy Bratislavského štátneho československého koedukačného uči‑
teľského ústavu na samostatný ústav. Rozhodnutie nadobudlo účinnosť 1. januára 
1938. Prezident republiky vymenoval dňa 1. septembra 1938 za riaditeľaVojtecha 
Cvengroša.

V nariadení Ministerstva školstva a národnej osvety Slovenskej republiky č. 6 
847/39‑II/2 zo dňa 24. apríla 1939 sa hovorí o postupnom zrušení Bratislavské‑
ho štátneho maďarského koedukačného učiteľského ústavu. V  zmysle tohto na‑
riadenia môže ústav v školskom roku 1939–1940 otvoriť už len III. a IV. stupeň, 
dokonca i tieto dve triedy budú premiestnené do budovy maďarského gymnázia 
a z organizačného hľadiska bude podliehať vedeniu gymnázia.

Na konci školského roka 1940–1941 bol učiteľský ústav zrušený a spolu s ním 
aj vzdelávanie maďarských učiteľov na Slovensku. V  roku 1941 tu zmaturovala 
posledná IV. trieda maďarského učiteľského ústavu.

28  PMH. 6. decembra 1935. 14. ročník, číslo 279. (3831)
29  Stavia sa maďarské gymnázium na mieste bývalej väznice v Bratislave z čias Márie Terézie. PMH, 

2. decembra 1937., číslo 275. (4421). Správy novinárov z miesta, kde prebiehala rekonštrukcia 
budovy. Medzi rokmi 1928–1937 tu bol uväznený Vojtech Tuka, ministerský predseda a minis‑
ter zahraničných vecí I. Československej republiky, ktorý bol odsúdený na väzenie pre podoz‑
renie zo špionáže. 

30  PMH, 21. mája 1935. 14. ročník číslo 117. (3669)
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3.  V Bratislavskom štátnom reálnom gymnáziu  
s vyučovacím jazykom maďarským (1934–1945)

História bratislavského gymnázia s  niekoľko sto ročnou tradíciou siaha hlboko 
do minulosti. Jeho základy boli položené ešte v 17. storočí a siahajú do čias, kedy 
už boli v prevádzke kapitulské školy –, keď na základe iniciatívy Habsburgovcov 
vydáva Peter Pázmány, ostrihomský arcibiskup dňa 9. septembra 1626 zakladaciu 
listinu bratislavského jezuitského kolégia, Collegium Posoniensis, ktorú potvrdzuje 
kráľ František II. svojím podpisom. Vyučovanie v  jezuitskom duchu sa začalo 5. 
novembra 1627 v Kapitulskej ulici so 46 žiakmi, v jednom z kapitulských domov 
stojacich v blízkosti dómu a v miestnostiach školy Svätého Martina pod vedením 
jezuitského mnícha Gáspára Malliusa.31

Toto je teda staroveká história v skratke. Následne sa ústav neustále sťahoval. 
Miesto jeho prevádzky sa častokrát menilo – podľa vedenia školy, z dôvodu výstav‑
by a vojnových podmienok:

1714–1786: Kostolná ulica č. 1.32, potom, keď budovu zobrali evanjelikom.
1786–1907: Kláštor klarisiek 33– budova súčasnej Univerzitnej knižnice.
1908–1919: Grösslingová ulica. Projektovanie novej budovy katolíckeho hlav‑

ného gymnázia sa začalo v roku 1901 na pokyn ministra GyuluWlassicha. Mesto 
kúpilo pozemok pre ústav na Grösslingovej ulici a  poverilo kráľovského radcu 
a architekta Ödöna Lechnera, aby vypracoval projektový návrh a rozpočet. Lech‑
nerove projekty boli schválené v roku 1904. Pod vedením bratislavského architekta, 
Antala Durvayho, sa do roku 1908 ukončila výstavba secesnej budovy školy, do 
ktorej sa gymnázium nasťahovalo v roku 1908.

1919–1937: Palisády, budova zrušeného evanjelického lýcea. Triedy gymnázia, 
ktoré boli v tomto čase prevádzkované už len ako maďarská časť gymnázia, boli 
umiestnené do jednej budovy spolu s  nemeckým reálnym gymnáziom. V  roku 
1934 sa objavila myšlienka, že maďarské reálne gymnázium aj maďarský učiteľský 
ústav umiestnia do budovy starého súdu.

1937–1940: Kozia ulica – s počtom žiakov 631 spolu s učiteľským ústavom.
1940–1942: Madáchova ulica (dnes Kvačalová). Maďarské gymnázium sa od‑

sťahovalo do zadnej budovy Hlinkovej gardy.

31  Jezuitské kolégium a gymnázium v Bratislave. Borovszky Samu: Magyarországvármegyéi és vá‑
rosai. Napísal Dedek Crescens Lajos. 

32  Úzka ulička vedľa Staromestskej radnice. Sprvoti patrila evanjelikom, je tu len táto jedna budova. 
33  V kostole klarisiek mali gymnazisti každú nedeľu omše so spevom pod vedením katechéta, mi‑

ništrovali gymnazisti. Na starom organe kostola zvykol počas omší hrávať aj Ernő Dohnányi. 
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1943–1945: Grösslingová ulica – od 21. septembra 1942 bol opätovne umiest‑
nený do budovy Lechnera na Grösslingovej ulici.

1944: na Dunajskej ulici je v prevádzke maďarská dievčenská trieda českoslo‑
venského dievčenského gymnázia.

V roku 1945 boli maďarské školy v Československu zrušené.

Po Trianonskej mierovej zmluve: Dňa 3. mája 1919 sa ukončil školský rok v ma‑
ďarských školách na odtrhnutých územiach. V polovici mája sa do škôl v Bratislave 
začali sťahovať českí učitelia. Úrady využili všetky možnosti na to, aby zabránili ďal‑
šiemu fungovaniu maďarských inštitúcií. Do budovy Kráľovského katolíckeho re‑
álneho gymnázia na Grösslingovej ulici umiestnili Štátne reálne gymnázium s vyu‑
čovacím jazykom československým. Gyula Popély vo svojej štúdii vysvetľuje význam 
výrazu „vyučovací jazyk československý” ako chyteného za vlasy: Cituje paragraf I. 
Ústavnej listiny Československej republiky č. 122/1920, podľa ktorého je v Česko‑
slovensku „štátnym, úradným jazykom jazyk československý”. Ďalej konštatuje: „ke‑
ďže reálne takýto jazyk neexistoval, v paragrafe 4. zákona sa uvádza jeho správny 
výklad. Na základe toho prebieha úradný styk v českých častiach krajiny »spravidla« 
(zpravidla) v českom jazyku, na Slovensku »spravidla« v slovenskom jazyku.”34

V roku 1920 už v Bratislave nebola v prevádzke žiadna samostatná maďarská 
stredná škola, ponechaná bola len oklieštená časť maďarskej sekcie Českosloven‑
ského štátneho reálneho gymnázia. Štát od evanjelickej cirkvi dočasne prenajal 
budovu starého lýcea Augsburského vyznania pre žiakov reálneho gymnázia s vy‑
učovacím jazykom nemeckým a maďarským. V starom lýceu na Palisádach študo‑
vali žiaci maďarského gymnázia spolu s nemeckými gymnazistami a študentami 
maďarskej časti, ktorá sa ešte v  lýceu zachovala, v mimoriadne stiesnených pod‑
mienkach. Medzi stenami inštitúcie denne študovalo takmer 900 žiakov. V roku 
1927 vzniklo z týchto paralelných tried (14 tried, 506 žiakov, 25 učiteľov, 5kateché‑
tov) Bratislavské štátne reálne gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, kto‑
ré svoju činnosť vykonávalo až do roku 1945.

Maďarské spoločenstvo v  Bratislave sa už roky snažilo o  vhodnejšie priesto‑
ry pre maďarské triedy reálneho gymnázia. Keď bol na miesto riaditeľa Ferenca‑
Jančoviča, ktorý odišiel do dôchodku, vymenovaný riaditeľ reálneho gymnázia 
v Prievidzi, Vilmos Lenčo, riešenie problému dostalo rýchlejší spád. V tom čase 
sa zrodila predstava, že sa aj reálne gymnázium premiestni do budovy na Kozej 

34  Gyula Popély: A  felvidéki magyarság oktatásügye a 20‑as évek első felében. Pdf formát: http: //
watson. sk/NZONLINE/docs/studiacaroliensia_20020401. pdf 36. p. 



78

Z S U Z S A N N A  S Z .  K U L C S Á R  |  „ B R A T I S L A V A  B O L A  V Ž D Y  D O B R O U  U Č I T E Ľ K O U . ”

ulici. Aj poslanec Národného zhromaždenia János Esterházy rokoval vo veci tej‑
to inštitúcie na ministerstve financií, na jeho podnet bolo na účely rekonštrukcie 
vyčlenených jeden a  pol milióna korún. 35 Jednu tretinu budovy dostal maďar‑
ský učiteľský ústav, dve tretiny dostalo maďarské gymnázium. V septembri 1937 
sa mohlo už celé maďarské gymnázium presťahovať z  priestorov na Palisádach 
na Koziu ulicu. Okolnosti už poznáme. V roku 1937 malo maďarské gymnázium 
17 tried a 709 žiakov, riaditeľom bol Vilmos Lenčo. Fluktuácia medzi učiteľmi je 
obrovská. V roku 1938 viacerí ústav opúšťajú. Uvoľňuje sa spolu 6 učiteľských po‑
zícií. Situácia sa ešte zhoršuje po opätovnom sťahovaní školy:

Od roku 1940 a počas druhej svetovej vojny dostáva priestory v malej uličke 
otvárajúcej sa z Hlbokej ulice, v Madáchovej ulici, v zadnom trakte budovy, kto‑
rá slúžila ako sídlo Hlinkovej gardy a ktorú nazývali aj Hlinkov dom. Oficiálne 
orgány vyhlasovali, že v budove prebieha prestavba pre účely maďarského reálne‑
ho gymnázia.36 Avšak budova nevyhovovala účelom školskej inštitúcie. Nemali 
miestnosť na kreslenie, chemickú a fyzikálnu učebňu a laboratórium, ale miesto 
tu nemala ani knižnica pre mládež. I keď v budove bola telocvičňa, nemohli ju 
využívať. Hodiny telesnej výchovy prebiehali v slovenskej ľudovej škole na Jelenej 
ulici. Podlaha v škole bola z kameňa, nebolo možné ju dostatočne vykúriť. Z tohto 
dôvodu boli časté prestávky vo vyučovaní. Napriek tomu, že v  roku 1941 mali 
už osem tried plus jednu paralelnú triedu. Do tejto istej budovy premiestnili aj 
IV. ročník učiteľského ústavu, ktorý natlačili do mimoriadne studenej časti budovy. 
V maďarských triedach prebiehalo vyučovanie väčšinou v pondelok, utorok, stre‑
du doobeda, vo štvrtok, v piatok a v sobotu poobede.

Od 1. februára 1934 sa učiteľský zbor rozrástol o Ferdinanda Szerényiho (Ref. 
Vydané 26. januára 1934 č. 13970), ktorého sem premiestnili z maďarskej sekcie Štát‑
neho učiteľského ústavu a o Rezső Ráchela (Ref. Vydané 26. januára 1934, č. 13993).

Najúčinnejším podporovateľom ústavu bol Výbor rodičov, od roku 1938 ho 
viedol László Tomaschek, od 21. septembra 1940 inžinierImre Fizély.

Zasadnutie výboru začalo na začiatku školského roka 1940–1941 smutnou 
správou: dôsledkom židovského zákona, ktorý vstúpil do platnosti, sa znížil počet 
žiakov, ktorí navštevovali túto školu. Zákon zakázal žiakom židovského vierovy‑
znania navštevovať stredné a vysoké školy. Toto nariadenie sa citlivo dotklo žiakov 
izraelitského vierovyznania, ktorí v tom čase navštevovali VIII. ročník, ktorí nie‑
lenže neboli pripustení k maturitným skúškam, ale nemohli ukončiť ani posledný 

35  PMH, 3. 6. 1937. / číslo 124. (4270.) 
36  PMH, 3. júna 1937. číslo 124. 4270. Bratislavské maďarské reálne gymnázium dostáva na jeseň 

nové priestory. 
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ročník. Tak židovský zákon ako aj zníženie stavu v roku 1938 malo negatívny vplyv 
aj na početnosť učiteľského zboru.

Podporné združenie, ktoré pracovalo pri ústave, poskytovalo študentom výho‑
dy: žiakom, ktorí pochádzali z chudobnejších rodín zabezpečilo šatstvo, tým, ktorí 
na to boli odkázaní, zaplatilo školné, učebnice a poskytlo podporu v stravovaní 
a na konci roka odmenilo najlepších študentov knihami alebo peňažnou odmenou.

V novembri 1941 sa vymenil riaditeľ na čele školy. Riaditeľ Ivaško požiadal 
o vypísanie z dôvodu práceneschopnosti. Vymenil ho Eduárd Filo. Učiteľov ma‑
ďarského učiteľského ústavu, ktorí ukončili svoju činnosť v roku 1941, presunuli 
do maďarského gymnázia.

Na zasadnutí Výboru rodičov v  novembri 1941 uvádza riaditeľ Ivaško v  po‑
slednej správe riaditeľa, že 6. novembra 1941 sa Rezső Ráchel neobjavil v škole: 

„Jeden deň sa míňal s ďalším, ale učiteľ Ráchel sa ešte stále neohlásil. Medzitým sme 
sa dozvedeli, že ho zadržala polícia. Keď chýbal už desiaty deň, bol som nútený za‑
viesť systém odborného zastupovania, pretože sa blížil termín kontrolnej konferencie, 
a bolo potrebné vyskúšať žiakov, ktorým vychádzali zlé alebo neprospešné známky. 
Vymenovaný odborný učiteľ vyučoval jeden deň, keď sa na druhý deň objavil učiteľ 
Ráchel. Samozrejme sme boli nútení o dva týždne odročiť kontrolnú konferenciu, kto‑
rá bola naplánovaná na november, táto prebehla 28. novembra.”37

Toľko stručný oznam. Neboli žiadne pripomienky. Výbor rodičov konal tak, ako 
keby nevedel o ničom, čo by narúšalo chod školy. V správe z konca rokov 1942–
194338 sa už dozvedáme, že Szalatnai sa počas celého roka aktívne zapájal do práce 
v  oblasti kultúry: jeho dielo s  názvom A  Duna költői získalo cenu Esterházyho. 
s názvom Na brehu čiernych vôd zostavil slovenskú antológiu o modernej maďar‑
skej poézii. Bol spolueditorom Obrazového kalendára slovenských Maďarov (Szlo‑
vákiai Magyarok Képes Naptára), napísal štúdiu o Zsigmondovi Móriczovi, Gézovi 
Gyónim, o mladých bratislavských básnikoch a o slovenskej literatúre. V Krúžku 
Toldy (Toldy Kör) prednášal o Zsigmondovi Móriczovi. V časopise Magyar Hírlap 
zverejnili viacero jeho článkov, počas roka mal šesť literárnych prednášok v rádiu. 
Okrem toho organizoval programové večierky, ktoré boli predstavené v sále Redu‑
ty, v rámci tzv. Študentskej akadémie. Veľký úspech zožali s humornou hrou László 
Békefiho s názvom „Pitypang” (Púpava – pozn. prekl.). Organizoval aj programy 
novo založeného Školského rádia. Programový výbor pozostával z László Schlei‑
chera, Ferenca Ungváryho, vedúceho maďarskej triedy Rádia a Rezső Szalatnaiho. 

37  Zápisnice Výboru rodičov. Zapisovateľ Imre Fizély. Fórum Inštitút pre menšiny. Rukopis. 
38  Oznámenie Bratislavského štátneho reálneho gymnázia s  vyučovacím jazykom maďarským 

1942–1943
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Bol vedúcim učiteľom Samovzdelávacieho krúžku Jánosa Aranya, kde písal rôzne 
diela spolu s László Schleicherom – vedúcim speváckeho zboru.

V septembri 1942 poskytlo ministerstvo financií škole na Madáchovej ulici 
podporu vo výške 20. 000 korún na riešenie problémov s kúrením, ale o niekoľ‑
ko dní neskôr dostáva inštitúcia príkaz na vysťahovanie. Tak riaditeľ školy, ako aj 
Výbor rodičov, dokonca i poslanci Maďarskej strany spravili všetko v záujme toho, 
aby táto inštitúcia získala vhodné priestory. Vypracovali memorandum s odporú‑
čaniami konkrétnych prázdnych budov, ale všetko to bola márna snaha. Inštitúcia 
bola 21. septembra 1942 presťahovaná späť do budovy Štátneho československého 
gymnázia na Grösslingovej ulici, kde v  tom čase študovalo takmer 1000 sloven‑
ských študentov. Maďarské gymnázium dostalo so svojimi vtedajšími 380 žiak‑
mi priestory v jednom z vedľajších traktov budovy, ale i tam mohlo – z dôvodu 
stiesnenosti – vyučovanie prebiehať len v poobedňajších hodinách. (V I. ročníku 
študovalo 60 žiakov.) A  keďže v  Bratislave platilo od apríla 1942 „stmavovanie” 
nariadené políciou, maďarská inštitúcia dostala pokyn, že v tejto súvislosti musí 
vyriešiť stmavovanie od poobedňajších hodín. Náklady s tým spojené – približne 
50 000 korún – si musí presťahovaná maďarská inštitúcia vyriešiť sama.39

Prevádzkové podmienky maďarského gymnázia sa stále zhoršovali, predovšet‑
kým z dôvodu vyučovania, ktoré trvalo do neskorých večerných hodín. Rodičia 
žiakov, ktorí sem prichádzali zo všetkých kútov Bratislavy – aj zo vzdialenosti 4–5 
km – nevedeli vždy zakúpiť svojim deťom predplatený cestovný lístok, preto mu‑
seli každý deň ísť pešo po tmavých uliciach vojnou zmietanej Bratislavy aj 4–5 km. 
To isté sa dialo aj v prípade žiakov, ktorí dochádzali vlakom. Vyučovanie sťažovalo 
i množstvo iných problémov. Nepovolilo sa presťahovanie knižnice gymnázia do 
budovy na Grösslingovej ulici, mohli preniesť len zopár kníh –potrebných k výuke 
maďarského jazyka a literatúry–boli to povinné čítania.40

V rokoch 1941–1942 ešte časopis s názvom Diák41 predstavuje bohatú činnosť 
Samovzdelávacieho krúžku Jánosa Aranya v Bratislave. Vedúcim učiteľom krúžku 
bol v tom čase už tretí rok Rezső Ráchel Szalatnai. V roku 1942 oznamuje Výbor 
rodičov vo svojom stručnom, ale výstižnom oznámení, že vedenie Krúžku prevzal 
učiteľ dr. László Albert Arany na vlastnú žiadosť a  na základe rozhodnutia uči‑
teľského zboru. Učiteľ‑vedec v oblasti maďarského jazyka–slovenského jazyka–fi‑
lozofie, ktorý bol mimoriadne uznávaný v československom verejnom živote, ale 

39  I. m. Zápisnice Výboru rodičov …
40  I. m. Zápisnice Výboru rodičov…
41  Bratislavský časopis Diák, Správa o činnosti Bratislavského Samovzdelávacieho krúžku Jánosa 

Arany pri maďarskom gymnáziu za rok 1941/1942. Ako rukopis, Bratislava 1942. 
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aj v gymnáziu, učil na gymnáziu od roku 1941. Už vtedy bolo zrejmé, že existujú 
určité nezhody medzi Aranyom a Szalatnaim, možno dokonca rivalita, resp. žiarli‑
vosť vo vedeckej oblasti, čo o niekoľko rokov vyústilo do udania proti Aranyovi bez 
mena s neznámym pôvodcom.42 A. László Arany opustil túto inštitúciu 1. apríla 
1943, dostal vedecké poverenie. V roku 1948 bol však odsúdený na základe vykon‑
štruovaných obvinení na nútené práce do jáchymovských uránových baní. Zomrel 
v roku 1967 na rakovinu pľúc.43

Od marca 1943 sa o vedenie Samovzdelávacieho krúžku Jánosa Aranya pokúšal 
po dlhšej prestávke aj učiteľ Ferenc Tóth. Avšak v tom čase bola už táto študentská 
organizácia v rozklade. 5. júna 1943 sa so speváckym zborom rozlúčil aj jeho zakla‑
dajúci dirigent László Schleicher a zo „zdravotných dôvodov“ sa zriekol ďalšieho 
vedenia zmiešaného zboru, ktorý dosiahol mnoho úspechov. Hoci – možno pod 
vplyvom hnutia „Spievajúca mládež“, nevieme, – sa v tom čase učilo na nejakom 
nástroji hrať už 105 študentov školy. 70‑i sa učili súkromne, 31 z nich navštevovalo 
hudobnú školu v meste a 4 sa učili v štátnej hudobnej akadémii. Zdalo sa, že práci 
Spievajúcej mládeže v tejto inštitúcii opakovane zabránilo poobedňajšie vyučovanie.

V  roku 1944 prebiehalo vyučovanie v  maďarskom jazyku už na mnohých 
miestach v meste. Učitelia z gymnázia sa častokrát presúvali na bicykli medzi jed‑
notlivými miestami, kde vyučovali.44 V Bratislave, ktorú stále viac opantávala voj‑
na, bol školský život ťažký.

V júni 1944 bolo zrušené aj maďarské gymnázium v Bratislave. V tom čase bol 
stav študentov 511. Pred maturitou stálo 40 študentov. Na ukončenie neúplné‑
ho školského roka prišla neočakávaná pomoc. Predstavená Gymnázia sestier ur‑
šulínok ponúkla možnosť zloženia maturitnej skúšky. Končiacim študentom dala 
k dispozícii učebňu, vedľa ktorej bola malá izba, v ktorej počas poobedia dostali 
priestor aj maďarskí pedagógovia. Takto mohli ukončiť svoj neúplný školský rok 
študenti maďarského gymnázia. Túto skutočnosť vysvetľuje fakt, že matka presta‑
vená bola bývalou žiačkou Szalatnaiho.45

42  Tibor KIRÁLY: Emlékezés Arany Albert Lászlóra. Magyar Szemle, 2012. 4. 12. „László A. Aranya 
chceli jeho maďarskí odporcovia, protivníci po roku 1945 zo závisti, z politických dôvodov po neo‑
dôvodnených ohováraniach hodiť slovenskej vládnej moci ako obetného baránka, ale aj vďaka jeho 
slovenským priateľom, bez úspechu.”

43  Jeho životná cesta a  oboznámenie sa s  jeho prácou boli vydané v  publikácii s  názvom Emlék‑
könyv Arany A. László tiszteletére z pier viacerých autorov. Fórum Kisebbségtud. Intézet, edito‑
val Tóth Károly, Végh László. 

44  Judit Szalatnai: Apám emlékére. Szentkereszt a  Garampartján. Evangélikus Élet, 1984. 11. 4. / 
číslo 45. 

45  I. m. Judit Szalatnai…
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4.  V Štátnej vyššej dievčenskej škole a v dievčenskom gymnáziu, 1945

Bratislavskú Maďarskú kráľovskú štátnu vyššiu dievčenskú školu a  dievčenské 
gymnázium založené v roku 188346 prevzal Československý štát 1. mája 1919. Bý‑
valá Štátna vyššia dievčenská škola, ktorá mala aj svoj internát a kurz obchodu pre 
ženy, stála na najkrajšom mieste Dunajskej ulice. Internát, ktorý bol umiestnený 
v ľavom krídle, mal 5 spální, 4 kúpeľne, 3 učebne, 1 izbu na cvičenie hry na klavír, 2 
miestnosti pre chorých, jedáleň, kuchyňu, práčovňu, zvlášť miestnosti pre pedella, 
vychovávateľky a obslužný personál. Na jeho uzavretom, vyparkovanom dvore s li‑
pami a okrasnými kríkmi vytvorili malú botanickú záhradu s miestami na sedenie, 
so stolmi na učenie. V zime mali k dispozícii aj menšiu ľadovú plochu na korčuľo‑
vanie. Riaditeľ ústavu býval v rozľahlom, elegantne zariadenom riaditeľskom byte, 
ktorý sa nachádzal v pravom krídle budovy.

Maďarské deti mohli získať stredoškolské vzdelanie v  období medzi rokmi 
1938–1945 len v Bratislavskom maďarskom štátnom gymnáziu. V rokoch 1940–
1941 v tejto inštitúcii už nepovoľovali koedukáciu, preto otvorili aj triedu s vyučo‑
vacím jazykom maďarským v Československom štátnom dievčenskom gymnáziu 
na Dunajskej ulici. Zo zápisnice Výboru rodičov gymnázia na Madáchovej ulici 
vyplýva, že v tejto časti – aj napriek protestu rodičov – učili slovenskí učitelia Diev‑
čenského gymnázia. Učitelia maďarského gymnázia mohli učiť len spev a nábo‑
ženstvo. Na základe nariadenia ministerstva školstva číslo 5803/42‑II/3 zo dňa 6. 
mája 1942 týkajúceho sa školského roka 1941–1942 sa mohli učebnice maďarské‑
ho jazyka, latinčiny, nemeckého a francúzskeho jazyka používať len ako učebné 
pomôcky. Ako školské učebnice boli povinné slovenské učebnice vyšších ročníkov. 
Maďarské gymnázium nemalo žiadny vplyv na prevádzku Dievčenskej školy, pre‑
tože maďarská sekcia sa len de facto mohla považovať za dievčenskú sekciu Štátne‑
ho gymnázia, de jure nie.

V roku 1945 – kedy z dôvodu známych historických udalostí zanikli maďarské 
školy – dostal Szalatnai niekoľko hodín v slovenskom dievčenskom gymnáziu na 
Dunajskej ulici. Zrejme mal aj zastupovania, Oznamník školy v slovenskom jazyku 
neuvádza jeho meno. Riaditeľ Dievčenského gymnázia bol v tom čase český peda‑
góg, Vladimír Václavík.

Od roku 1944 ohrozovali každodenný život dievčenského gymnázia v meste 
vojaci a to až do takej miery, že riaditeľ nariadil prestávku vo vyučovaní a triedy 

46  Vyššie dievčenské školy boli na základe nariadenia Bélu Jankovicha, vtedajšieho ministra pre 
náboženstvo a verejné školstvozo dňa 14. júla 1916 pod číslom 86. 100 s názvom „Organizácia 
a poriadok v dievčenských školách“ reorganizované na dievčenské gymnáziá. 
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maturantiek umiestnil do vlastného bytu, ku ktorému bol prístup z  dvora, kde 
mohli ďalej pokračovať v  príprave na maturity.47 O  tom, či tu boli prítomné aj 
dievčatá maďarskej časti, ktorá prežívala posledné týždne svojej existencie, neosta‑
li žiadne stopy. V  školskom roku 1945–1946 sa do Dievčenského gymnázia na 
Dunajskej ulici presťahovala aj časť chlapčenských tried slovenského gymnázia na 
Ulici Červenej armády (Grösslingovej ulici).

V roku 1945 sa teda prerušila niekoľko sto ročná tradícia. Ukončil sa charakter 
Bratislavy ako strediska maďarských škôl. Bolo potrebné čakať ďalších 5 rokov na 
to, aby mohli v Bratislave opäť pracovať školy s vyučovacím jazykom maďarským. 
V tejto budove na Dunajskej ulici sa v roku 1950 otvorila Základná škola a Gymná‑
zium s vyučovacím jazykom maďarským, ktorá je dodnes jednou z najväčších škôl 
s vyučovacím jazykom maďarským na území Slovenskej republiky.

47  Spomienky slovenských študentiek, ktoré maturovali v  roku 1945. Alena Koprivová: Triedne 
fotografie zožĺtli, spomienky ostali svieže. http: //slovenka. zenskyweb. sk/metropola/archiv/
triedne‑fotografie‑zozltli‑spomienky‑ostali‑svieze
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Szalatnai Rezső – 1941. március 11.

Rezső Szalatnai – 11. marec  1941
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Szalatnai Rezső – 1941. május 17.

Rezső Szalatnai – 17. máj 1941
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A pozsonyi magyar reálgimnázium II. a osztálya – 1935

Bratislavské maďarské reálne gymnázium, trieda II. a – 1935
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Tanári kar – 1937. június 21.

Pedagogický zbor – 21. jún. 1937 



88

M A G A T A R T Á S  É S  I R O D A L O M  |  P O S T O J E  A   L I T E R A T Ú R A

Tanítóképző intézet II. évfolyama – 1939. május 30.

Československý štátny učiteľský ústav
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Duna utca 1927

Dunajská ulica 1927
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Duna utca 1927

Dunajská ulica 1927



Tóth Lá sz ló

M AGYA R M AGATA RTÁS É S I RODA LOM 
C SEHSZ LOVÁ K I Á BA N

Sza lat na i  és  a  csehsz lová k ia i  mag ya r  i roda lom  
1945 utá n

M A ĎA R SK É POSTOJ E A L I T ER AT Ú R A 
V ČE SKOSLOV ENSK U

Sza lat na i  a  maďa rsk á l iteratú ra  v  Československu  
po roku 1945
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Szalatnai Rezső 1904‑ben született a felső‑magyarországi Nagyszalatnán, ezu‑
tán szüleivel Szakolcára – Gvadányi József és Juhász Gyula városába – köl‑

töztek, s az elemi iskolát már itt fejezte be (ahol még elevenen élt az ide helyezését 
száműzetésként megélt költő‑tanár emléke), s itt kezdte gimnáziumi tanulmányait. 
Itt érte az államfordulat is, így a  gimnázium magyarul kezdett alsóbb osztályai 
után a  felsőbb évfolyamokat 1919‑től már szlovákul kellett folytatnia. Felnőtté 
érése, öntudatra ébredése, írói pályakezdése már az újonnan létrejött Csehszlo‑
vákiába esik; első publikációi még gimnazista korában, a Scherer Lajos létrehozta 
losonci cserkész‑ és diákújságban, A  Mi Lapunkban jelentek meg. S  csakhamar 
a lassan‑lassan megszerveződő csehszlovákiai magyar irodalom egyik vezető kri‑
tikusa, esszéistája és tanulmányírója lesz, és egyre jelentősebb kultúraközvetítő és 
hagyományteremtő kapcsolatot kezd a cseh és a szlovák, valamint a magyar iro‑
dalom között. Rokonszenvezik a sarlós fiatalokkal, de mozgalmukban közvetlenül 
nem vesz részt, radikális baloldaliságától távol marad, de egyre ismertebb a szo‑
ciáldemokrata elköteleződése. Elvállalja a Masaryk elnök egymillió koronás ado‑
mányából létrejött Csehszlovákiai Magyar Tudományos, Irodalmi és Művészeti 
Akadémia lapja, a Magyar Figyelő szerkesztését, szinte valamennyi csehszlovákiai 
magyar lap bő termésű szerzője, alapvető tanulmányokat jelentet meg a szlovákiai 
magyar líráról, jelentős magyarországi lapokban publikál és kora magyar irodal‑
mának kiemelkedő alkotóival tart kapcsolatot, miközben a  szlovák írók közt is 
számos barátja akad. A bécsi döntés után is Pozsonyban marad, testi‑lelki jó ba‑
rátjával, Peéry Rezsővel Esterházy János lapjának, a Magyar Hírlapnak háború‑ és 
fasizmusellenes, mély humanizmustól átitatott írásairól nevezetes publicistája lesz. 
1945 után az állampolgárságától megfosztott és sorsüldözött csehszlovákiai ma‑
gyarok széles rétegei benne találják meg egyik legfőbb képviselőjüket, támaszukat 
és segítőjüket, akik mellett egészen helyzetük államjogi rendezésének kezdeteiig 
kitart, ám a megtorlástól tartva, 1948 nyárelőjén családjával Magyarországra tele‑
pül ő is. De a magyar fővárosban is megőrzi csehszlovákiai magyar identitását, s az 
újjászerveződő csehszlovákiai magyar irodalom alakulása új hazájában is szívügye 
marad, s annak egyik legfőbb magyarországi támogatója és népszerűsítője lesz már 
akkor, amikor a  hivatalos magyar(országi) irodalompolitika és nemzetszemlélet 
a határon túli magyar nemzeti kisebbségekről és irodalmukról, szellemi‑művészeti 
életükről tudomást sem vesz. Ezzel szemben az újonnan alakuló csehszlovákiai 
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magyar irodalmi élet is tartózkodva, gyanakodva viszonyul hozzá, s írói részéről is 
idegenkedés fogadja a róluk szóló írásait. Ezért hát nem véletlenül tette szóvá Fáb‑
ry Zoltán még 1964‑ben is, hogy bár Szalatnai 1948 óta Budapesten él, „annyira 
tartozéka azóta is a szlovákiai magyar irodalomnak”, hogy „érthetetlen: lapjaink 
miért nem vettek” róla tudomást. Lassanként azonban – nem kis mértékben az 
1960‑as évek dereka, második fele csehszlovákiai eseményeinek hatására – ez is 
oldódni kezd, és Szalatnai Rezső egyre sűrűbben kezd publikálni a csehszlovákiai 
magyar lapokban, és Magyarországon is egyre több írása jelenik meg a csehszlová‑
kiai magyar irodalomról, írókról, kultúráról. Azaz, bár Szalatnai kisebbségi íróként 
is mindig az egészet, a magyar irodalom egészét s annak képviseletét és értékrend‑
jét tartotta szem előtt, ugyanígy, bekerülve a magyar irodalom fősodrába, Magyar‑
országon is, hetvenhárom évesen bekövetkezett haláláig lényegében megmaradt 
(cseh)szlovákiai magyar írónak. (Csak zárójelben: élete legutolsó újságcikkei több‑
jében is csehszlovákiai magyar könyvekkel és lapokkal foglalkozott.)

Mindabba azonban, hogy az 1970‑es években, majd ezt követően az évtizedek 
múlásával egyre inkább, mára pedig már szinte teljes mértékben kiesett a szlová‑
kiai magyar kulturális emlékezetből és közbeszédből, az is belejátszhat, hogy az 
ő életműve sem mentes bizonyos szembetűnő ellentmondásoktól („nem mindig 
értettük őt” – fogalmaz vele kapcsolatban Duba Gyula már a  róla írt nekrológ‑
jában 1977‑ben), amelyek főleg az 1989 után bekövetkezett közép‑kelet‑európai 
politikai‑társadalmi, kulturális és értékrendi változások, paradigmaváltások fényé‑
ben még tisztábban látszanak. Az is kétségtelen, hogy írónk irodalom felfogása, 
értékrendje, valamint a  szlovákiai magyar irodalomról és szerepéről, társadalmi 
küldetéséről vallott, valahol a nemzeti romantikában gyökerező nézetei – hozzáve‑
tőleg az 1970‑es évektől – egyre kevésbé voltak képesek választ adni azokra a kér‑
désekre, amelyek ezt az egyre látványosabban és egyre mélyebben differenciálódó 
irodalmat (irodalomrészt) foglalkoztatták. (Körülbelül ettől az időtől számítható 
az addig megfellebbezhetetlen ítészként, erkölcsi tekintélyként, fároszként tisztelt 
Fábry Zoltán (cseh)szlovákiai magyar viszonylatban betöltött központi szerepének 
a fokozatos gyengülése, majd az annak tagadásával egyenértékű megszűnése.)

Szalatnai volt például az – s  ez most, pályakezdő avantgárd költőként jóma‑
gam is érintett lévén bennem, tekinthető személyes vallomásnak is a részemről –, 
aki a legkevésbé sem tudott mit kezdeni a csehszlovákiai magyar irodalomnak az 
1960‑as évek második felében fölerősödő megújítási kísérleteivel, azzal a – nevez‑
zük így – paradigmaváltással, mely ebben az időben kezdett egyre érzékelhetőb‑
bé válni, s amely azután az 1980–1990‑es évek fordulójára dőlt el végérvényesen. 
Erről a mind szemléleti, mind pedig poétikai értelemben bekövetkezett váltásról 
tudni kell, hogy az az irodalom szerepét – különösen kisebbségi terepen – közszol‑
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gálatnak is, vagy elsősorban annak értelmező felfogás, valamint a csehszlovákiai 
magyar irodalom irodalmivá válásának a törésvonala mentén zajlott le. A provin‑
ciális és az egyetemes(ebb) érvény összecsapásának e lassú, s már az 1950‑es évek 
második felében elkezdődő folyamatában mindent egybevéve a  harmadik látvá‑
nyos vita volt az – ha az elsőnek az 1958‑as Fiatal szlovákiai magyar költők megje‑
lenése körülit, a másodiknak pedig Tőzsér Árpád Egy szemlélet ellen című 1963‑as 
írása által indítottat vesszük –, amelyet Szalatnai Rezsőnek az ún. Vetés‑nemzedék 
költői, illetve megjelenés előtt álló antológiájuk, az 1970‑es Egyszemű éjszaka elleni 
támadássorozata indukált. Szalatnai Rezső fellépése – mint a hagyatékában levő le‑
velekből látható, lényegében nemzedékének irodalomszemléletét testesítette meg 

– elsősorban a személyiség olyanfajta, a közösségi létélményeket és látszólag a kö‑
zösségi létérdekeket is háttérbe szorító felértékelődése, tehát – Tőzsér Árpáddal 
szólva – egyfajta „irodalmi »másként gondolkodás«” ellen irányult – ugyancsak 
Tőzsér találó szavaival: „egyfajta nemzeti totalitarizmus” jegyében –, amely szlová‑
kiai magyar viszonylatban először az említett nemzedék fellépésével vált tömeges 
méretűvé. S bár mint utaltam rá, a Szalatnai által célba vettek között ott voltam 
annak idején én is, munkásságának, törekvéseinek, gondolkodásának mélyebb 
megismerése után már azt is látom, hogy irodalom‑, közösség‑ és magyarságesz‑
ménye középpontjában felfokozott és legkevésbé sem indokolatlan kisebbségfél‑
tése, népszolgálata állt. De „történetünk” eszembe juttatta Szalatnai egyik, kilenc 
évtizeddel korábbi, 1928‑as kíméletlen bírálatát, mellyel a nála akkor nemzedékek‑
kel idősebb, erős nemzeti konzervativizmust képviselő csehszlovákiai magyar (fel‑
vidéki) író, Jankovics Marcell ellen fordult. Amelyben egyenesen ledilettánsozta 
őt, írásait „léha kalendáriumraccsolásnak” nevezve, melyek „erőszakot tesznek az 
olvasó lelkén, sebeket ejtenek rajta és idegbetegségeket idéznek elő”. Igaz, később, 
élete vége felé, az 1970‑es években egy szép jegyzetében már ő is megbékélt az 
akkor már rég halott pozsonyi íróval, mondván: „Jankovics Marcell Pozsonyban 
nem bízott meg bennünk – írta –, azt hitte, hogy faképnél hagyjuk a  nemzetet, 
eláruljuk. Mi pedig nem hittünk kócsag‑szép szavainak. Vagyis kölcsönösen nem 
hittünk egymásban.” Hát igen, a  történet évtizedekkel később ismét lejátszódott, 
csak ezúttal Szalatnai és nemzedékem, vagyis azok között, akik ugyanannyival vol‑
tunk fiatalabbak nála, mint ő az idős pozsonyi írónál, s mi már ugyanúgy új esz‑
ményeket kívánó, más világba születtünk bele, miként Szalatnaiék is másba, mint 
Jankovics Marcellék. Azt viszont már ő nem érhette meg, mint fordult későbbi 
hagyomány‑ és valóságfeltáró, nyelvőrző és értékmentő, irodalom‑ és kultúraszer‑
vező munkánk ellen az aktuális politikai hatalom, s mint figyeltette titkosrendőr‑
ségével és – csehszlovákiai magyar – besúgóival nemzedékem nem egy, általa még 
elátkozott tagjának tevékenységét.
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Természetesen máskor s másban is tévedett több mint fél évszázados írói tevé‑
kenysége során Szalatnai Rezső. Az alapvető emberi, nemzeti (kisebbségi), etikai 
értékek és érdekek felismerésében és megalkuvás nélküli képviseletében azonban 
soha. Ezek a  tévedései részben az egyéni nézőpontból érzékelt kép sajátosságai‑
ra vezethetők vissza, részben pedig mindenen túlnövő szociális, illetve közösségi 
gondok iránti érzékenységének, továbbá ebből fakadó világnézeti idealizmusának, 
utópizmusának a következményei. Egész életén végigkísérte például a szocialiszti‑
kus eszmékbe, a szocializmus mély gyökerű és jó szándékú, ám sok esetben téves 
következtetéseken alapuló eszméibe vetett naiv hite. Nézeteinek és tévedéseinek 
egy része ebből adódóan ma már ugyancsak anakronisztikusnak tűnik a számunk‑
ra. Mindez azonban nem lehet akadálya annak, hogy személyében a csehszlovákiai 
magyar irodalom első fél évszázadának Fábry melletti másik legfontosabb alakját, 
életművében pedig – ugyancsak Fábryé mellett – legnagyobb formátumú életmű‑
vét lássuk. Ehhez azonban, írtam vele kapcsolatban vagy negyedszázaddal ezelőtt, 
teljes szélességében és mélységében fel kellene tárnunk ezt az életművet, ami nél‑
kül a csehszlovákiai magyar irodalomról, társadalomfejlődésről és történelemről, 
illetve a közép‑európai kisnépek – elsősorban a magyar, szlovák és cseh – együtt‑
élésének a gondjairól is csak hézagos ismereteink lehetnek. Mindez azonban azóta 
csak részben történt meg, s  főképpen (cseh)szlovákiai magyar vonatkozású iro‑
dalomszervezői és népszerűsítői ténykedése, illetve irodalomtörténészi, – kritiku‑
si, recenzensi munkásságának részletes feldolgozása maradt el mind a mai napig. 
(Miként, teszem hozzá, régóta hangoztatom, hogy igazából a [cseh]szlovákiai ma‑
gyar irodalom átfogó története sem írható meg annak magyarországi recepciója 
ismerete, feltárása nélkül.) Ráadásul Szalatnai egyúttal Fábry mellett a leghosszabb 
ideig, az 1920‑as évek közepétől egészen halálig, 1977‑ig a csehszlovákiai magyar 
irodalom állandó és rendszeres kritikusa volt. Egyik róla írt arcképében Peéry Re‑
zső a következőképpen szólt ezzel kapcsolatban Szalatnairól: „Az első és a második 
világháború között egyre jobban, egyre láthatóbban ő lesz a  férfisorba lépő szlo‑
venszkói magyar írónemzedék kritikusa, irányítója. Szvatkó Pál és Fábry Zoltán 
mellett az irodalmi karcolat és portré, az irodalomtörténeti és művelődéstörténeti 
esszé mestere.” Vagy, más oldalról, ahogy Duba Gyula fogalmaz róla nekrológ‑
jában: „Munkássága és életműve már‑már megható egyöntetűséggel a szlovákiai 
magyar irodalom valóságának a jegyében fogant.” Szalatnai – téves ítéletektől se 
mentes stószi barátjáénál, Fábry Zoltánénál azonban esztétikailag érvényesebb és 
egyenletesebb értékszempontokra épülő, nem kis részt csehszlovákiai magyar ori‑
entáltságú kritikai munkássága a csehszlovákiai magyar irodalom kritikai recep‑
ciójának megkerülhetetlen részét képezi. Kérdéses könyvkritikái, irodalmi tanul‑
mányai azonban csaknem teljesen hozzáférhetetlenek és sárguló újságlapok közé 
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zárva várják újbóli felfedezésüket. S  noha Duba Gyula a  róla írt nekrológjában 
még azt ígérte az Irodalmi Szemlében, hogy „Munkásságához és életművéhez rész‑
letesebben és gyakran visszatérünk majd”, erre azonban már nem került sor, s míg 
az 1960‑as években lehet mondani, hangsúlyos volt a jelenléte – írásaival, vitacik‑
keivel s az azokra született válaszcikkekkel – a csehszlovákiai magyar sajtóban, az 
1970‑es években már csak 1977‑es haláláról emlékezett meg néhány nekrológ. (Az 
1980‑as évek első felében pedig mindössze egy régi, Juhász Gyula anyjáról szóló 
kis írását közölte a Nő.)

Talán ezzel a  jelenséggel is kapcsolatba hozható, amit Dobossy László jegy‑
zett meg épp Szalatnai Rezső kapcsán, hogy mily régi hibája irodalmi publicisz‑
tikánknak s talán irodalomtudományunknak is, hogy „nem értékeli méltó módon 
a közvetítők munkáját”. Márpedig ő az volt eredendően, hídépítő, aki hitt munkája 
értelmében és küldetésében, s azt kiterjesztette a magyar–magyar kapcsolatokra 
is, aki nélkülözhetetlen szerepet vállalt a magyarországi és a határon túlra szorult 
magyar irodalomrészek akkor még meglehetősen akadozó viszonyának a helyreál‑
lításában, a kinti értékek úgymond hazai közvetítésében. És nem változtatott ezen 
a helyzeten közel negyedszázada, a Magyar magatartás és irodalom Csehszlováki‑
ában címmel 1994‑ben az AB‑ART‑nál megjelent, s bár e  tárgyra összpontosító, 
ám szűkebb körben maradó válogatásom, mely csupán arra vállalkozhatott, hogy 
legalább némi fényt villantson az irodalomkritikus Szalatnai Rezsőre. Ugyanekkor 
teljességgel más volt az irányultsága a Lilium Aurum kiadásában tíz évvel később 
napvilágot látott, s  főleg az író lányának ajánlásaira hagyatkozó, Elfeledett esszék 
című cikkgyűjteményének. Egy, tárgyunk szempontjából is értékelhető nóvummal 
szolgált viszont a kötet végén található, bár nem részletező cikkbibliográfia, mely‑
ből többé‑kevésbé áttekintést kaphatunk a  csehszlovákiai magyar irodalomról, 
írókról szóló, s magyarországi lapokban, folyóiratokban közreadott dolgozatait is 
magában foglaló irodalmi publicisztikájáról. S bár részletezőn tartalmazza író‑kri‑
tikusunk ezen írásait Szőke József négykötetes csehszlovákiai magyar irodalmi 
bibliográfiája, sajnálatos módon azonban az is részleges, hiszen abba értelemsze‑
rűen csak az 1945 utáni csehszlovákiai magyar lapokban, folyóiratokban megjelent 
kritikái, vitacikkei kerülhettek be.

„Mi jelenti, mi jellemzi Szalatnait?” – tette föl a kérdést annak idején Fábry Zol‑
tán. – Elsősorban nyelvezete, stílusa, ez a mástól különböző hangfekvés, melyet 
megközelítően talán lírai realizmusnak lehetne nevezni. Szalatnai – az irodalom‑
történész, a kritikus – szépíró.” S hogy mást ne mondjak, ezen írásainak egybefo‑
gása, számontartása is megkülönböztető, egyedi színt és egyéni nézőpontot vihet‑
ne a már‑már egyöntetűen és egysíkúan elszürkült, a különböző posztmodern és 
posztstrukturalista meg új irodalomtudományi iskolák és létérdekek sokszor egy 
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kaptafára ráhúzott értelmezői és kritikai nyelvébe, szemléletébe. Még akkor is, ha 
az ő kritikusi attitűdje és hangvétele főleg ezek szakmai tolvaj‑ és bükkfanyelvének 
fényében már menthetetlenül avíttnak tűnik is, ami azonban, úgy gondolom, nem 
változtat(hat) a tényen, hogy Szalatnai Rezső ezzel az attitűddel és hangolással is 
lényeges és érvényes, nem avuló dolgokat (is) tudott mondani a (cseh)szlovákiai 
magyarságról és irodalmáról, művészetéről, szellemi‑társadalmi életéről.

[Dunaszerdahely, 2018. május 18.]
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Rezső Szalatnai sa narodil v roku 1904 vo Zvolenskej Slatine. Neskôr sa s ro‑
dičmi presťahoval do Skalice (mesta Józsefa Gvadányiho a  Gyulu Juhásza), 

kde dokončil základnú školu (ktorá si ešte živo pamätala básnika a učiteľa, ktorý 
preloženie do tohto mesta vnímal ako vyhnanstvo) a tu začal aj svoje gymnaziál‑
ne štúdium. Tu ho zastihol aj štátny prevrat, v dôsledku ktorého po absolvovaní 
nižších ročníkov gymnázia v maďarskom jazyku musel (po roku 1919) vyššie roč‑
níky absolvovať v slovenčine. Prvé roky dospelosti, sebauvedomovania a začiatky 
jeho spisovateľskej kariéry spadajú do obdobia po vzniku Československa. Jeho 
prvé publikácie vyšli ešte počas gymnaziálneho štúdia v Lučenci v študentskom 
časopise Mi Lapunk (Náš plátok), ktorý založil Lajos Scherer. Čoskoro sa stáva jed‑
ným z popredných kritikov, esejistov a autorov štúdií o maďarskej literatúre v Čes‑
koslovensku, iniciátorom tradície kultúrnych vzťahov medzi českou, slovenskou 
a maďarskou literatúrou. Sympatizoval s mládežou združenou okolo hnutia Sarló 
(Kosák), ale hnutia sa priamo nezúčastňoval. Od radikálnej ľavice sa dištancoval, 
ale jeho sociálno‑demokratická orientácia bola čoraz zjavnejšia. Stal sa redakto‑
rom časopisu Maďarskej akadémie vied, literatúry a  umenia v Československu 
Magyar Figyelő (Maďarský pozorovateľ), ktorý vznikol z miliónového finančného 
daru prezidenta T. G. Masaryka. Prispieval do takmer všetkých maďarských novín 
v Československu, písal významné štúdie o maďarskej lyrike na Slovensku, publi‑
koval v renomovaných časopisoch v Maďarsku, kde udržiaval kontakty s popred‑
nými predstaviteľmi súdobej literatúry, pričom mal mnohých priateľov aj medzi 
slovenskými spisovateľmi. Po Viedenskej arbitráži zostal v Bratislave, kde sa spolu 
so svojim priateľom Rezső Peérym stal významným publicistom známym najmä 
hlbokým humanizmom a protivojnovými a protifašistickými článkami uverejňo‑
vanými v časopise Jánosa Esterházyho Magyar Hírlap (Maďarský spravodajca). Po 
roku 1945 sa stal obhajcom a  zástancom Maďarov, ktorí boli v Československu 
zbavení občianskych práv a  vytrval pri nich až do začiatku riešenia otázky ich 
štátoprávnej situácie. Z obavy pred represáliami sa však začiatkom leta 1948 pre‑
sťahoval s rodinou do Maďarska. Svoju identitu československého Maďara si však 
zachoval aj počas života v hlavnom meste Maďarska. Maďarská literatúra v Čes‑
koslovensku zostala jeho srdcovou záležitosťou aj v jeho novej vlasti, kde sa stal 
jedným z  jej hlavných zástancov a propagátorov, a v tej dobe, keď oficiálna lite‑
rárna politika a národný postoj v Maďarsku maďarskú menšinu za hranicami a jej 
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literárny, intelektuálny a umelecký život vôbec nebrali na vedomie. Predstavitelia 
formujúceho sa literárneho života maďarskej komunity v Československu sa však 
k nemu taktiež stavali podozrievavo a dokonca aj v kruhu menšinových maďar‑
ských spisovateľov sa k jeho článkom pristupovalo s rezervou. Nie náhodou Zoltán 
Fábry v roku 1964 poznamenal, že Szalatnai síce od roku 1948 žil v Budapešti, ale 

„napriek tomu bol neoddeliteľnou súčasťou maďarskej literatúry na Slovensku… a je 
nepochopiteľné, prečo ho naše noviny vôbec nebrali do úvahy.“ V dôsledku udalostí 
v Československu v druhej polovici 1960‑tych rokov sa táto situácia začala postup‑
ne meniť a Rezső Szalatnai začal stále častejšie publikovať v maďarských časopi‑
soch aj v Československu, pričom mu aj v Maďarsku vychádzalo čoraz viac článkov 
o maďarskej literatúre, spisovateľoch a kultúre v Československu. Poukazuje to na 
skutočnosť, že Szalatnai bol síce menšinovým spisovateľom, ale maďarskú litera‑
túru, jej predstaviteľov a hodnoty vždy vnímal ako jednotný celok. Po začlenení sa 
do hlavného prúdu maďarského literárneho života v Maďarsku zostal až do konca 
života československým maďarským spisovateľom. (Len na margo poznamená‑
vam, že vo väčšine svojich publicistických článkov, ktoré napísal na sklonku života, 
sa zaoberal maďarskými knihami a časopismi vydávanými v Československu).

V tom, že po 1970‑tych rokoch sa na desaťročia– a takmer až dodnes – takmer 
celkom vytratil z maďarskej histórie vzdelanosti a verejného diškurzu, môže zo‑
hrávať významnú úlohu aj skutočnosť, že v jeho tvorbe je viacero paradoxov („nie 
vždy sme ho chápali“ – napísal Gyula Duba v jeho nekrológu v roku 1977), ktoré 
boli v zrkadle politicko‑spoločenských, kultúrnych a hodnotových zmien a zmeny 
paradigmy v strednej Európe po roku 1989 ešte výraznejšie. A zaiste aj skutočnosť, 
že jeho literárna koncepcia, hodnotový systém a  postoje k  maďarskej literatúre 
na Slovensku, jej úlohe a spoločenskému poslaniu, ktoré boli hlboko zakorenené 
v národnom romantizme, nedokázali po 1970‑tych rokoch reflektovať na otázky, 
ktoré riešila čoraz diferencovanejšia menšinová maďarská literatúra. Približne 
v tom období začal postupne upadať význam Zoltána Fábryho, ktorý sa predtým 
považoval za neomylného kritika, morálnu autoritu a „maják“ maďarskej literatú‑
ry v Československu; tento proces vyvrcholil jeho celkovým popretím, a to zname‑
nalo koniec jeho reputácie.

Szalatnai bol človekom (a to tvrdím z osobnej skúsenosti, keďže som to ako za‑
čínajúci avantgardný básnik sám zažil), ktorý vôbec nerozumel silnejúcim poku‑
som o inováciu maďarskej literatúry v Československu v druhej polovici 1960‑tych 
rokov. Nechápal tzv. zmenou paradigmy, ktorá sa v  tomto období začala čoraz 
výraznejšie prejavovať, až sa napokon definitívne vykryštalizovala na prelome 
1980‑tych a 1990‑tych rokov. V súvislosti s touto zmenou postojov a poetiky je dô‑
ležité poznamenať, že táto koncepcia, ktorá úlohu (najmä menšinovej) literatúry 
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vnímala predovšetkým ako službu verejnosti, sa prejavovala súbežne s transformá‑
ciou maďarskej literatúry v Československu na literárnu literatúru. Tretí otvorený 
diškurz1 v postupujúcom procese konfrontácie provinčnej literatúry a  literatúry 
s univerzálnejšou platnosťou, ktorý prebiehal od druhej polovice 1950‑tych rokov, 
vyvolala séria útokov Rezső Szalatnaia proti básnikom tzv. Vetés‑nemzedék (Ge‑
nerácie sejby) a ich pripravovanej antológii, ktorá vyšla v roku 1970 pod názvom 
Egyszemű éjszaka (Jednooká noc). Ako sa dozvedáme z jeho korešpondencie v jeho 
pozostalosti, Szalatnaiova reakcia stelesňovala literárne postoje jeho generácie: 
išlo predovšetkým o vyzdvihovanie významu osobnosti pri zatláčaní existenčných 
skúseností a zdanlivo aj existenčných záujmov spoločenstva do úzadia, takže – slo‑
vami Árpáda Tőzséra – jeho reakcia bola zamierená proti »odlišnému uvažovaniu« 
v literatúre a – opäť slovami Tőzséra – „v duchu tzv. národného totalitarizmu“, kto‑
rý v kontexte maďarskej literatúry na Slovensku prvýkrát nabral masové dimenzie 
práve nástupom vyššie uvedenej generácie. Ako som naznačil, sám som bol jed‑
ným z tých, ktorých si Szalatnai vzal na mušku. Po dôkladnejšom oboznámení sa 
s jeho dielom, úsiliami a uvažovaním však dnes už chápem, že v centre jeho kon‑
cepcie literatúry, spoločenstva a maďarskej komunity bol enormný strach – a vô‑
bec nie neopodstatnený – o menšiny a úsilie slúžiť národu. Tento „príbeh“ mi pri‑
pomenul Szalatnaiovu deväťdesiatročnú neúprosnú kritiku z roku 1928, ktorou sa 
vtedy obrátil proti generačne staršiemu československému maďarskému spisovate‑
ľovi Marcellovi Jankovicsovi – predstaviteľovi silného národného konzervativizmu, 
ktorého v  kritike nazval rovno diletantom a  jeho diela „daromným ráčkovaním 
kalendária“, ktoré „znásilňuje dušu čitateľa, zraňuje ho a  spôsobuje mu neurózy“. 
Pravda neskôr, na sklonku života v 1970‑tych rokoch, sa s vtedy už dávno mŕt‑
vym bratislavským spisovateľom zmieril a na jeho adresu s pochopením povedal: 

„Marcell Jankovics nám v Bratislave nedôveroval…domnieval sa, že národ opustíme, 
zradíme. My sme zas neverili jeho krásnym slovám volavky. Takže sme si vzájomne 
nedôverovali.“ Podobný scenár sa zopakoval o niekoľko desaťročí neskôr, tentokrát 
medzi Szalatnaim a mojou generáciou – čiže medzi nami, ktorí sme boli od neho 
presne o toľko rokov mladší ako bol svojho času on od starého bratislavského bás‑
nika. My sme sa narodili už do iného sveta ‑sveta, ktorý si žiadal nové myšlienky 

– podobne ako sa Szalatnai a  jeho rovesníci narodili do iného sveta ako Marcell 
Jankovics a  generační druhovia. Avšak toho, ako sa neskôr proti našej činnosti 
v oblasti zachovávania tradícií a odhaľovania skutočností, ochrany jazyka, hodnôt 

1  za prvý sa považuje diškurz z roku 1958 v súvislosti s vydaním publikácie Fiatal szlovákiai magyar 
költők (Mladí maďarskí básnici na Slovensku); druhý vyvolal článok ÁrpádaTőzséra Egy szemlélet 
ellen (Proti istému prístupu) v roku 1963



101

L Á S Z L Ó  T Ó T H  |  M A Ď A R S K É  P O S T O J E  A  L I T E R A T Ú R A  V   Č E S K O S L O V E N S K U

a rozvoja literatúry a kultúry obrátila aktuálna politická moc a ako nejedného prí‑
slušníka našej – ním preklínanej – generácie nechávala sledovať spravodajskými 
službami a udavačmi (aj z radov československých Maďarov), sa už nedožil.

Rezső Szalatnai sa za viac než polstoročie svojej spisovateľskej dráhy samozrej‑
me mýlil v mnohých veciach. Ale vo veci základných ľudských, národných (menši‑
nových) a etických hodnôt a v ich nekompromisnom zastupovaní sa nikdy nemýlil. 
Jeho omyly môžeme čiastočne pripísať jeho svojskému vnímaniu situácie a čias‑
točne aj mimoriadnej citlivosti voči sociálnym a spoločenským otázkam, s ktorej 
vyplýval aj jeho idealistický a  utopistický svetonázor. Celý život ho sprevádzala 
naivná viera v  hlboko zakorenenú a  dobre mienenú myšlienku socializmu, kto‑
rá však v mnohých ohľadoch vychádzala z nesprávnych záverov. Preto nám dnes 
niektoré jeho názory a omyly pripadajú až anachronické. To však nemôže brániť 
tomu, aby sme v ňom videli (po Fábrym) druhú najvýznamnejšiu osobnosť prvej 
polstoročnice maďarskej literatúry v Československu a v jeho tvorbe (opäť popri 
Fábrym) dielo najväčšieho formátu. Avšak k tomu (ako som napísal už pred štvrť‑
storočím) by sme mali jeho dielo preskúmať v celej šírke a hĺbke, pretože bez toho 
by boli naše poznatky o maďarskej literatúre v Československu, o rozvoji a histórii 
spoločnosti a  problémoch spolužitia malých stredoeurópskych národov, najmä 
Maďarov, Slovákov a  Čechov, neúplné. To sa však doteraz uskutočnilo len čias‑
točne: do dnešného dňa nebola hĺbkovo spracovaná jeho činnosť v oblasti organi‑
zácie a popularizácie československej literatúry maďarskej proveniencie ani jeho 
literárnohistorická, kritická a recenzentská tvorba. (Dodávam a poukazujem na to 
už dlhšiu dobu, že komplexné dejiny československej maďarskej literatúry nebude 
možné napísať bez skúmania jej recepcie v Maďarsku). Szalatnai bol pritom spolu 
s Fábrym najdlhšiu dobu – od polovice 1920‑tych rokov až do smrti v roku 1977 – 
pravidelným kritikom československej maďarskej literatúry. V jednom z portrétov 
Szalatnaia Rezső Peéry píše: „V medzivojnovom období sa čoraz intenzívnejšie stá‑
va kritikom a lídrom dospievajúcej generácie maďarských spisovateľov na Slovensku. 
Popri Pálovi Szvatkóovi a Zoltánovi Fábryovi bol majstrom literárnej črty a portrétu 
a  literárno‑historickej a kultúrnohistorickej eseje.“ Na druhej strane Gyula Duba 
v jeho nekrológu píše nasledovné: „Jeho životné dielo sa rodilo s takmer dojímavou 
jednoliatosťou v znamení reality maďarskej literatúry na Slovensku.“ Kritická tvorba 
Szalatnaia, ktorej podstatná časť sa orientuje na maďarskú literatúru v Českoslo‑
vensku, stojí na esteticky aktuálnejších a vyváženejších hodnotách ako tvorba jeho 
priateľa Zoltána Fábryho zo Štósu (ktorého úsudok nebol vždy správny) a tvorí ne‑
oddeliteľnú súčasť kritickej recepcie maďarskej literatúry v Československu. Jeho 
sporné knižné kritiky a  literárne štúdie sú však takmer nedostupné a uväznené 
medzi žltnúcimi hárkami novín čakajú na svoje znovuobjavenie. A  hoci Gyula 
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Duba v nekrológu uverejnenom v časopise Irodalmi Szemle (Literárna revue) sľú‑
bil, že sa „k jeho životnému dielu budeme dôkladnejšie a častejšie vracať“, nestalo 
sa tak. Kým v 1960‑tych rokoch bol Szalatnai výrazne zastúpený v maďarskej tlači 
v Československu svojimi článkami, polemikami a reakciami na odpoveďami na 
ne, v 1970‑tych rokoch sa v súvislosti s jeho smrťou objavilo už len zopár nekro‑
lógov. (V prvej polovici 1980‑tych rokov uverejnil časopis Nő (Žena) už len jednu 
jeho staršiu poviedku o matke Gyulu Juhásza).

Tento fenomén možno súvisí aj s tým, čo László Dobossy povedal v súvislosti 
s Rezső Szalatnaim – a to že dlhodobým nedostatkom našej literárnej publicistiky 
a zrejme aj literárnej vedy je, že „si prácu sprostredkovateľov neváži tak, ako by si 
zaslúžili.“ A Szalatnai bol jedným z nich: bol staviteľom mostov, ktorý veril, že jeho 
práca – vrátane zveľaďovania maďarsko‑maďarských vzťahov má zmysel a poslanie. 
Veril, že zohráva neodmysliteľnú úlohu v procese nápravy v tom čase ešte nie prí‑
liš etablovaných vzťahov medzi maďarskou literatúrou v Maďarsku a maďarskou 
literatúrou vytesnenou za hranice Maďarska. Považoval sa za sprostredkovateľa 
vonkajších hodnôt v takzvanom domácom prostredí. Na tejto situácii nič nemení 
ani môj zborník, ktorý vyšiel pred takmer štvrťstoročím v roku 1994 pod názvom 
Magyar magatartás és irodalom Csehszlovákiában (Maďarské postoje a  literatúra 
v Československu), ktorý sa síce venoval tejto problematike, ale len okrajovo, lebo 
jeho jedinou ambíciou mohlo byť čitateľom aspoň trocha priblížiť literárneho kri‑
tika Rezső Szalatnaia. Celkom iného zamerania však bola zbierka Elfeledett esszék 
(Zabudnuté eseje), ktorá uzrela svetlo sveta o desať rokov neskôr vo Vydavateľstve 
Lilium Aurum a opierala sa najmä o  svedectvá spisovateľovej dcéry. Z hľadiska 
predmetu nášho záujmu však bola dôležitým prínosom bibliografia uverejnená 
v závere zborníka, ktorá síce nebola komplexná, ale napriek tomu poskytla prehľad 
maďarskej literatúry v Československu a  literárnej a publicistickej tvorby autora 
uverejnenej v rôznych novinách a časopisoch v Maďarsku. Súpis týchto textov síce 
uvádza aj rozsiahla štvorzväzková bibliografia maďarskej literatúry v Českosloven‑
sku Józsefa Szőkeho, ale žiaľ ani tá nie je úplná, keďže do nej mohli byť pocho‑
piteľne zaradené len jeho kritiky a polemiky, ktoré vyšli v maďarských novinách 
a časopisoch po roku 1945.

„Čo predstavuje a čím sa vyznačuje Szalatnai?“ – položil si svojho času otázku 
Zoltán Fábry. Je to najmä jeho jazyk, štýl a nezameniteľný tón, ktorý by sa mož‑
no dal nazvať akýmsi lyrickým realizmom. Szalatnai bol literárny historik a kri‑
tik, „krasopisec“. A keď už nič iné, tak prinajmenšom súhrnné spracovanie jeho 
textov by mohlo vniesť určitý dištinktívny a  jedinečný tón, individuálny pohľad 
do takmer jednoliateho a fádneho jazyka a postojov interpretátorov a kritikov rôz‑
nych postmoderných, postštrukturalistických a ďalších nových literárnovedných 
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smerov a existenčných záujmov, ktoré sú často „všetky na jedno kopyto“. A to aj 
vtedy, keď sa jeho kritický postoj a  tón – najmä vo svetle „zlodejského“ a neso‑
fistikovaného jazyka vyššie uvedených – môže javiť beznádejne ošumelým. To 
však podľa môjho názoru nič nemení (a nemôže meniť) na skutočnosti, že Rezső 
Szalatnai svojím postojom a tónom dokázal vyjadriť (aj) podstatné a univerzálne 
platné skutočnosti o maďarskej komunite a jej literatúre, umení a intelektuálnom 
a spoločenskom živote v Československu.

[V Dunajskej Strede dňa18. mája 2018]
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Balról jobbra – Boross Zoltán, Brogyányi Kálmán, Szalatnai Rezső  
– Carlton szálló előtt – 1928

Zľava doprava – Zoltán Boross, Kálmán Brogyányi, Rezső Szalatnai  
– Pred hotelom Carlton – 1928
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Balról jobbra – Szalatnai Rezső, Bokros Briman Dezső, Brogyányi Kálmán  
– A pozsonyi Stefánia kávézóban – 1930. október  7.

Zľava doprava – Rezső Szalatnai, Kálmán Brogyányi, Dezső Briman Bokros  
– V bratislavskej kaviarni Štefánia – 7. október 1930
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Szalatnai Rezső és Gwerk Ödön – 1931 

Rezső Szalatnai a Eduard Gwerk – 1931



Filep  Tamá s Gu sz táv

„…A Z E M BERT M ÉG A K KOR IS  
BA R ÁTA I TA RT JÁ K ÉL ET BEN,  

H A N E M BE SZ ÉL V ELÜ K .”

Sza lat na i  Rezső és  Peér y  Rezső ba rátsága  
levelezésü k tü k rében

„…ČLOV EK A U DR Ž I AVAJ Ú  
PR I  Ž I VOT E J EHO PR I AT EL I A,  

AJ  K EĎ SA S  N I M I N EROZPR ÁVA .“

Rezső Sza lat na i  a  Rezső Peér y  
v  zrd k ad le  korešpondencie  svojich rovesní kov 

a  generačných d r u hov
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Szalatnai Rezső és Peéry Rezső levelezését olvasva markáns kép rajzolódik 
elénk a  két háború közötti periódus egyik legmozgékonyabb nemzedéki 

csoportosulásáról. A sarlósok története ma már rendkívül sok problémát vet föl, 
amit főképpen az magyaráz, hogy az 1989 előtti évtizedekben Magyarországon is – 
ahol a sarlósok többsége élt –, de Csehszlovákiában is belőlük fabrikáltak úgyneve‑
zett haladó hagyományt. Programjukat egyetlen kinagyított képben volt módunk 
szemlélni, a história egyetlen pontba koncentrálódott, további életútjuk nagyrészt 
rejtve maradt, mintha 1929–1931 után nem történt volna velük semmi. Legfeljebb 
azokról lehettek ismereteink, akik sikeresen integrálódtak a második világháború 
utáni rendbe, s akik Közép‑Európában rendelkeztek a  történelemkonstruálás jo‑
gosítványaival, akik 1945 után jó vagy rossz könyveket írtak a vasfüggönyön innen. 
Egyedül az 1956‑ban Magyarországról emigrált Peéry két, a határzáron egy‑két tu‑
cat példányban átjutott könyve villantott föl egy másik távlatot. Amikor az 1989‑es 
fordulat után föl lehetett, illetve ahogy többen éreztük, föl kellett dolgozni a cso‑
port legfontosabb képviselőinek 1945 utáni munkásságát, életművük e periódus‑
ban született részét: hamar kiderült, hogy közérdeklődés csak ideig‑óráig – ta‑
lán akkor is csak látszólag – kelthető föl ügyük kapcsán, mint ahogy a szlovákiai 
magyar kisebbség történetére sem túlzottan kíváncsi sem a magyarországi, sem 
a szlovákiai magyar szellemi élet – tisztelet a kivételnek –, a társadalomról nem is 
beszélve. Ma a Sarló útja nagy vonalakban világosan állhat előttünk, csak éppen 
úgy tűnik föl: nincs szükség nemcsak a haladó, de a retrogád hagyományra sem. 
Legalábbis az én tapasztalatom az, hogy a közvélekedés szerint nincs semmi, amit 
érdemes átörökíteni, megtanulni, amit használni lehetne a  kisebbségtörténelem 
első periódusaiból. A jelen alkalom és a hasonlók, tartok tőle, inkább a szabályerő‑
sítő kivételek közé tartoznak; de ne legyen igazam.

Peéry Rezső és Szalatnai Rezső levelezését idestova két évtizede rendeztem saj‑
tó alá (Kedves Rezső! Drága Bió! Peéry Rezső és Szalatnai Rezső levelezése. Present 
Könyv‑ és Lapkiadó, Budapest, 2001, 355 p.). Ha most megpróbálok néhány tanul‑
ságot levonni ebből az anyagból, illetve vállalt témám szempontjából szemelgetek 
belőle, annak az a magyarázata, hogy a kötet körülbelül öt példányban volt kapha‑
tó Szlovákiában, és természetesen recepciója sem volt. Ha mégis lett volna, akkor 
nem tudok róla. Azért is tartom fontosnak ezt a  levelezést, mert a  magánjelleg 

„ürügyén” úgy beszél közérdekű dolgokról, hogy már a nyugat‑keleti kultúrlejtős 
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viszonyrendszer is benne foglaltatik, s  mert nincs tekintettel az akkori cenzúra 
szempontjaira. Szalatnai egy emigrációbeli társával osztja meg gondolatait és él‑
ményeit, amelyeket a magyarországi első nyilvánosságban nem tehetett volna meg, 
második nyilvánosság pedig ekkor még nem létezett.

Nos, ha Szalatnai és kortársai kapcsolatáról esik szó, mindenképpen azok a szá‑
lak a legfontosabbak, azok az érzelmek a legintenzívebbek, leginkább fölfokozot‑
tak, amelyek a húszas évekbeli barátságok nyomán vagy azok emlékeként ezekhez 
az egykori sarlós csoporttársaihoz kötötték. E  kapcsolatok az 1960‑as, 1970‑es 
években is nagyon őszinték, kulisszahasogató elem nélkül mélységesen emberiek, 
a szolid szolidaritás szép példái.

Előtte azonban lássuk – természetesen jelzésszerűen –, hogy egyrészt ezen a kö‑
rön belül milyen feszültségek lehettek az 1940‑es években, másrészt hogy meny‑
nyire nyitott lehetett Szalatnai azzal a körrel szemben, amellyel a papírforma és 
a kommunista irodalomtörténet‑írás szerint szembekerülhetett volna. Vagy még 
inkább: hogy az odatartozók milyen nyitottak lehettek iránta.

Az úgynevezett konzervatívokról van szó.
Köztudott, hogy a  Szlovák Köztársaság a  lehetőségekhez képest antináci ma‑

gyar sajtójának hangnemét döntően Peéry Rezső és Szalatnai Rezső cikkei adták 
meg. Azt, hogy ennek mekkora volt a tétje, illetve hogy meddig lehetett feszegetni 
a  húrokat, annak szimbólumaként Szalatnai egyik, A  nemzet nem azonos című 
cikkét, annak tartalmát szokták kiemelni, az olasz kiugrás napjaiból; én azt is meg‑
jegyezném, hogy a  szlovákiai magyar sajtó közölni merészelte Benedetto Crocé‑
nak, a filozófusnak, az olasz antifasiszta ellenállás szimbolikus alakjának az új olasz 
kulturális miniszterhez írott levelét.

Az, hogy két volt szociáldemokrata ilyen fontos szerephez juthatott egy döntő‑
en keresztényszocialista, illetve hagyományosan polgári közegben, nyilvánvalóan 
a pártvezetéstől függött; a lapok tulajdonosa a párt volt. Az utóbbi évek Esterházy 
János szerepével kapcsolatos vitáiban – annak ellenére, hogy ez Peéry a két Ester‑
házy testvérről írt esszéjéből és Szalatnai megjegyzéseiből is kiderülhetett volna 
korábban –, azt hiszem, nem kapott hangsúlyt, hogy a pártvezér ezt a lehetőséget 
maga teremtette meg volt politikai ellenfelei számára, ami származhatott egysze‑
rűen képességeik méltánylásából – erre utal az alábbi idézet egyik részlete –, de 
abból is, hogy a Pozsonyban maradt pártvezetőség komolyan vette a bécsi döntés 
előtti, a magyar egységről szóló programot. Közismert már talán, hogy a magyar 
szociáldemokrata vezetők még a politikai fordulat előtt föloszlatták a párton be‑
lüli magyar osztályt, tagjaikat arra buzdítva, hogy lépjenek be az Egyesült Magyar 
Pártba, és nyilvánvaló az is, hogy Esterházy azon kisszámú csehszlovákiai magyar 
politikus közé tartozott, akik nem méltányolták a Magyarországra visszatértek Im‑
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rédy Béla programjával való azonosulását. Voltaképpen arról van szó, hogy Imrédy 
Magyarországon az alkotmányosság fölszámolásával kezdeményezett egy fölülről 
irányított szélsőjobboldali és/vagy radikális forradalmat – ehhez kívánta megerő‑
síttetni pozícióját a törvényhozókkal. Ez az, ami nem hatott a Pozsonyban maradt 
politikusokra – s nyilvánvalóan ez volt az egyik elem, ami lehetővé tette, hogy Pe‑
éryék fönntartás nélkül vállalhassák az együttműködést a pártelittel.

1942‑ből származik a Peéry‑Szalatnai levelezésnek az a darabja, amely időrend‑
ben először utal a város magyar szellemi, illetve közéletében megnyilatkozó erő‑
viszonyokra (évtizedekkel később térnek majd erre vissza néhány levélben). Peéry 
írja Szalatnainak:

„Ma délelőtt a  pártban kihallgatást kértem Aixingertől és Esterházytól. Mind‑
kettővel igen érdekes és úgy vélem, hasznos beszélgetést folytattam Rólad, Aixinger 
igen sok mindent tud. E. élénk csodálkozással hallgatta mondókámat. Nem a lappal 
való »szakításról« volt szó, hanem arról a tervszerű bojkottról, blokádról, amivel »a 
tröszt« jóvoltából körülvesznek. Laci bácsi rendkívül barátilag ígérte, hogy mindent 
megtesz, de úgy látszik, ő is szenved a tröszt miatt, s háttérbe is szorult. E. nagyon 
találóan azt válaszolta, hogy »valószínűleg azért mellőznek, mert félnek a tudásodtól 
és tehetségedtől«. Ezután igen komolyan ígérte, hogy a jövőben ennek az állapotnak 
véget vet.” (Peéry levele 1942‑ből, Kedves Rezső! Drága Bió!, 28. p.)

A tröszt itt a  párt radikális németbarát szárnyának képviselőit jelenti, amely‑
nek néhány tagjával a két publicistának utóbb vérre menő személyes vitája is lesz, 
s akik már ekkor meg akarták szerezni a lap irányítását. Fontos, hogy tudatosítsuk: 
nem ókonzervatív, a fejlődésről lemaradt személyiségekről van szó. Ellenkezőleg, 
annak a  forradalmi nemzedéknek a  képviselőiről, amelynek tagjaként egy évti‑
zeddel korábban Szalatnaiék velük egyazon csoportban készültek a szellemi‑társa‑
dalmi‑politikai modernizálásra. Ez kettejüknek a hagyományos pozsonyi polgári 
világról alkotott elképzeléseinek rekonstruálásához lehet fontos. Szalatnai évtize‑
dekkel később kis jegyzetet írt Jankovics Marcellről, a  már vak íróról, ezt Tóth 
László idézte is anno egyik írásában. Ebben már nem avult 19. századi relikvi‑
át, hanem az egykori kultúra és életforma őrét látta az öreg íróban, akinek egyik 
könyvét harminc évvel korábban forradalmi lelkesedésében azért végezte ki, mert 
akkor még csak visszahúzó erőt látott a kiegyezés kora politikai – értsd: liberális 

– hagyományában. De ez a fordulat a kortársak megítélésében érzékelhetően nem 
az 1960‑as, 1970‑es években, egy újabb történelmi dráma évtizedeiben követke‑
zett be, hanem már a harmincas évek második felében – talán éppen 1938–1939 
a  választóvíz. A  konzervativizmus lehetséges értékeit Szalatnai vélhetően ebben 
a periódusban appercipiálta. Egyértelmű, hogy a második világháború alatt már 
a különböző radikalizmusokban látta az Európát – és a  magyar nemzetet – leg‑
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inkább fenyegető veszélyt. Mindketten úgy érzékelik, hogy a múltból itt maradt 
pressburger kultúrájú és magyar identitású polgárok védik az egyetemes emberi 
eszméket – a nemzedéktársaik egy részéhez köthető félrecsúszott modernizáció 
pedig nemcsak ezeket az értékeket kívánja fölszámolni, hanem adott esetben ezek 
hordozóit is. Azokat, akiket az adott szó, a régi úriember mivolt kötelezett. Ennek 
felismerése is inspirálhatta Szalatnait a tájhazának és kultúrhagyományának föle‑
levenítésére esszében, tanulmányban, cikkekben.

A hontalanság évei után Magyarországon a volt sarlósok közül néhányan pró‑
bálták meg Magyarországon napirenden tartani a csehszlovákiai magyarság ügyét, 
átörökíteni azt a hagyományt, amelyet 1930 körül éppen ők akartak lezárni. 1945–
1948 között a csoport egykori tagjai, legalábbis a formátumosabbak, összezártak 
közösségük védelmében, együtt igyekeztek elhárítani a  pusztulást. De ne feled‑
kezzünk meg a  tisztázatlan kapcsolatokról sem. 1989 előtt tehát – amikor még 
sok szó esett róluk – általában és egységesen minősültek a haladó hagyománynak, 
ugyanis megbocsátható manipuláció következtében hajlamosak voltak megfeled‑
kezni arról, hogy többségük részt vett a háború előtti magyar egységesülésben, és 
1938‑ban többen közülük szerepet vállaltak az Egyesült Magyar Párt munkájában, 
éppen a demokratizálódás jegyében.

A kortársak másik csoportjáról idézem Peéry és Szalatnai levélváltásából azt 
a részt, amely a legszemléletesebben mutatja a nemzedék fölbomlását, az utak vég‑
zetes szétválását:

„Emlékszel az éjszakai vándorlásra Valentin Beniakkal, amidőn megsúgta ne‑
künk, hogy a győzelem után ki fognak telepíteni? Ez ugyanolyan fantasztikus, mint 
a véletlen találkozás az elsötétített pozsonyi utcán 1944 havas decemberében, ami‑
dőn Brogyányi botorkált előttem Ludwig Auréllal, és Brogyányi üvöltve megkérdez‑
te Kepitől: vajon kettőnket elhurcoltak‑e már Dachauba? A sötétségre, a hó mozgó 
rácsaira és erre az üvöltő kérdésre sokszor kell gondolnom, ha visszarévedek arra, 
milyen korban, milyen emberek között kellett élnem.” (Peéry Szalatnainak, 1972. 
február 19., 113. p.)

Egy másik „radikális‑opportunista” – ez a saját terminuskonstrukcióm – szárny 
is feltűnik a levelezésben – ennek képviselői az 1950‑es években a szélsőbal‑ (tehát 
a hivatalos) oldalon állnak, s erről az oldalról határolódnak el a két Rezsőtől. Ezt 
példázza Morvay Gyula és Peéry egyik véletlen találkozása. Morvay nyilvános ren‑
dezvényen, a kommunista kultúrpolitika egyik ordonánca jelenlétében tagadja meg 
a karját kitárva, lelkendezve hozzá siető Peéryt, azzal, hogy ezt az urat sosem ismerte.

Szalatnai és Peéry rajongó barátsága, e barátság szilárdsága, mély volta, a benne 
megnyilatkozó áldozatkészség természetesen példázatos. Az volt már az 1930‑as 
években, az maradt a Szlovák Köztársaság idején, amikor nem egy olyan periódust 
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éltek át együtt, amikor naponta várhatták a letartóztatásukat. Ha lehet, ez fokozó‑
dott még a hontalanság éveiben, amelyeket – ahogy Tóth László és Molnár Imre 
bebizonyították – részben éppen miattuk nem lehet a „hallgatás évei”‑nek nevez‑
ni. Megmaradt ez a kapocs az 1950‑es évek Magyarországán is – és végig Peéry 
emigrációs korszakában, a halálig. Levelezésük ekkor terebélyesedett ki természe‑
tesen, s rögtön egy kapitális történelmi tévedéssel kezdődött, amelynek azonban 
szerencsére nem lett következménye. 1956‑ban, amikor Peéry – a forradalom alatt 
a  soproni Forradalmi Tanács elnökhelyettese – emigrál, nagy háttérmunka kez‑
dődik Szalatnai részvételével, hogy visszahozzák, ‑csalogassák‑édesgessék; még 
1957 januárjában ő maga is hajlandó lett volna hazajönni; mintha alig várná, hogy 
meggyőzzék, minden rendben lesz, nem következik megtorlás. Szegény Szalatnait 
ragaszkodása, kötelességtudata a nemzeti kultúra fönntartásáért és a társadalom 
demokratizálásáért tehát majdnem abba a helyzetbe sodorta, hogy ő juttassa Pe‑
éryt börtönbe – akaratlanul. „Bóka, Képes, Mollay, Krammer, Dobossy – akikkel 
beszéltem Rólad, velem együtt, visszavárnak, s arra kérnek, haladéktanul térj vissza. 
Miként nyilván tudod, 1957. március 24‑ig haza lehet térnie minden disszidensnek, 
állását, lakását nem veszítheti el véglegesen. Én azonban saját jól felfogott érdeked‑
ben arra kérlek, ne várj egy napig se, pakold össze a holmidat, s gyere vissza családos‑
tul.” (Szalatnai levele Peérynek, 1956. december 30.) Amikor a levelet írta, termé‑
szetesen nem tudhatta még, hogy másfél hónap múlva megkezdődik a vérbosszú, 
februárban megrendezik Budapesten az első kirakatpert.

Azt, hogy hová, milyen közegbe kellett volna Peérynek emigrációjából ha‑
zatérnie, mindketten emlékeztek a  forradalom előtti évekből. Az idevágó doku‑
mentumnak szintén van nemzedéki vonatkozási pontja – Peéry Mosonból, 1949. 
október 27‑én kelt levelében a  nyomorról beszél, amelybe a  kommunista hata‑
lomátvétel utáni Magyarországon barátaival kerültek. A saját helyzetéről nincs is 
kedve beszélni: „mert untat és mert igen fájdalmas”. De Tallós Prohászka Istvánt, 
a  festőt megemlíti: ő „itt vergődik Óvárott olyan infernális körülmények között, 
melyek a  nálam jóval edzettebb kedélyeket is az étvágytalanságig felkavarják. Ha 
valami csoda nem történik, lehet, hogy ezen a télen belerokkan az alultápláltságba 
és nyomorba. Ugyanakkor megmaradt hívő és lelkes embernek, ami szép és csodála‑
tos.” Ez a kép, a jelenbeli, még inkább visszaidézendővé teszi az idealizálható, idilli 
múltat, az 1939–1940‑es, egyébként pokoli időket: „Csak most tudom, hogy akkor 
mégis milyen kegyes volt hozzám és hozzánk a végzet: együtt lélegezhettünk, eszmél‑
kedhettünk kitűnő és felejthetetlen emberekkel. Ennek is vége van, és most meg kell 
szoknunk az egyedüllétet.”

Az 1960‑as, 1970‑es években miniatűr, magába zárt, a maga külön kis ünnepeit 
megtartó mikrovilág a  magyarországi sarlósok világa. A  nemzedék tagjai közül 
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talán senki sem volt, aki élete végén elégedetten állapíthatta meg, hogy azt az utat 
járta végig, amit kitűzött magának. Akik Magyarországon sokra vitték közülük, 
éppen azoknak az életműve lett mára vitatható, de azért egyáltalán nem biztos, 
hogy a többiek nyugodtan haltak meg.

Szalatnai írja Peérynek 1965. január 26‑án, a nemzedéktársak kapcsán (76–77. 
p.): „hetenként egyszer – évek óta – találkozom az egykori sarlósokkal és íróbará‑
tokkal, kicsit elbeszélgetünk, eltűnődünk, emlegetjük ezt‑azt. Mindenki érzi, hogy itt 
kéne lenned, itt volna a helyed és dolgod. Győry Dodó regényíró lett, most azonban 
régi és újabb verseinek egy gyűjteménye jelent meg, de már berozsdásodott a Sarló 
s a szlovákiai magyar kisebbség jó híre, a Győry‑líra nem ragad el senkit, a Dodó öreg, 
fáradt és cinikus, a Rákosi‑korszak megölte benne a poétát. Akartunk egy Sarlós‑em‑
lékkönyvet kiadni, valahogy aztán lemondtunk róla.”

A régi javakból talán csak egyvalami maradt meg – a szolidaritás melege. Ismét 
csak azok között, akik nem váltak a hivatalos világ alkotóelemévé, csavarrá a gépe‑
zetben. Így várták a halált.

Szalatnai Peérynek, 1973. február 17. :
„Drága Biókám,
napok óta nagyon szomorú és csüggedt vagyok, megbomlott a  nemzedék sora: 

meghalt Darkó Pista, utána Vozári, aztán Krammer Jenci, most meg Sándor Dezső. 
Darkót, Krammert és Sándort én búcsúztattam. Hármuk halála pillanat műve volt, 
mint a kivégzésé. Megállt a szívük.”

Ugyanő 1975. április 19‑én: „Szomorúan jelentem, hogy meghalt Somos Elemér 
(agyér‑elmeszesedésben, 68 éves volt.” Peéry hat nap múlva: „Megsirattam Somost. 
[…] Nem is tudom, végül mi lett vele, mi sorsra jutott ez a valóban tehetséges ember. 
Cipőzsinórt árult‑e a keleti környékén, vagy egy bárban volt csaposlegény?”

A háború utáni korszak minden szakaszára, a Rákosi rendszerre, az 56 utáni 
megtorlások éveire és a puha diktatúrára, mindkettőjük számára érvényesen fogal‑
mazza meg Peéry Szalatnainak írt 1950. május 5‑i levelében:

„… az embert még akkor is barátai tartják életben, ha nem beszél velük”.
A levél kelte: Tomi. 
Ez, gondolom, nem igényel kommentárt.



114

Čítajúc korešpondenciu Rezső Szalatnaia a Rezső Peéryho sa pred nami vykres‑
ľuje markantný obraz jedného z najdynamickejších generačných zoskupení 

medzivojnového obdobia. História členov hnutia Sarló (Kosák) dnes už nastoľuje 
celý rad otázok, čo sa dá vysvetliť hlavne tým, že v desaťročiach predchádzajúcich 
roku 1989 sa v Maďarsku – kde žila väčšina kosákovcov, ale aj v Československu – 
takzvaná pokroková tradícia vykonštruovala práve z nich. Ich program sme mali 
možnosť sledovať v  jedinom zväčšenom obraze, história sa skoncentrovala do 
jediného bodu, väčšina ich ďalších životných osudov zostala neznáma, ako keby 
sa s nimi po rokoch 1929‑1931 už nič nestalo. Mohli sme sa dozvedieť nanajvýš 
o tých, ktorí sa úspešne integrovali do spoločenského poriadku po 2. svetovej voj‑
ne a ktorí mali v strednej Európe oprávnenie konštruovať históriu, ktorí po roku 
1945 napísali na tejto strane železnej opony dobré alebo zlé knihy. Jedine dve knihy 
Peéryho (ktorý v roku 1956 z Maďarska emigroval), ktorých niekoľko desiatok vý‑
tlačkov sa sem dostalo cez zatvorené hranice, trocha pootvorili aj inú perspektívu. 
Keď sa po prevrate v roku 1989 už dala – respektíve – ako sme to viacerí vnímali 

– musela spracovať časť tvorby najvýznamnejších predstaviteľov tohto zoskupenia, 
ktorá vznikla po roku l945, veľmi skoro sa ukázalo, že ich problematika dokáže 
vzbudiť len krátkodobý verejný záujem (aj to len zdanlivý), podobne ako histó‑
ria maďarskej menšiny na Slovensku priveľmi nezaujíma maďarské intelektuálne 
kruhy ani v Maďarsku ani na Slovensku – česť výnimkám – o spoločnosti ani ne‑
hovoriac. Dráha hnutia Sarló je nám dnes v hrubých obrysoch jasná, akurát sa zdá, 
že o  pokrokovú ani retrospektívnu tradíciu nie je záujem. Prinajmenšom moja 
vlastní skúsenosť je, že podľa všeobecnej mienky neexistuje nič, čo by sa oplatilo 
zachovať, osvojiť si alebo čo by sa dalo využiť z prvých období menšinovej histórie. 
Obávam sa, že dnešné podujatie a jemu podobné patrí skôr medzi výnimky potvr‑
dzujúce pravidlo; ale kiež by som nemal pravdu.

Už takmer dve desaťročia sa venujem editorskému spracovaniu korešpondencie 
Rezső Peéryho a Rezső Szalatnaia. Ak sa teraz pokúsim z tohto materiálu vyvodiť 
nejaké ponaučenia, respektíve z neho budem vyberať ukážky zapadajúce do mojej 
témy, vysvetlením je, že príslušná publikácia bola na Slovensku dostupná približne 
v 5 výtlačkoch a samozrejme nemala žiadnu recepciu. Alebo ak mala, tak o nej ne‑
viem. Túto korešpondenciu považujem za dôležitú aj preto, lebo „pod zámienkou“ 
súkromného dopisovania vypovedá o veciach verejného záujmu takým spôsobom, 
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že v sebe zahŕňa celý systém vzťahov na kultúrnej spádnici západ‑východ a nebe‑
rie ohľad na hľadiská súdobej cenzúry. Szalatnai sa delí o svoje myšlienky a zážitky 
so svojím druhom – tiež emigrantom, čo by v rovine prvej verejnosti v Maďarsku 
nebol mohol urobiť, a druhá verejnosť vtedy ešte neexistovala.

Nuž ak sa hovorí o vzťahu Szalatnaia a jeho súčasníkov, najdôležitejšie sú kaž‑
dopádne väzby, najintenzívnejšie a najturbulentnejšie pocity, ktoré ho prostredníc‑
tvom priateľstiev v 1920‑tych rokoch alebo spomienok na ne spájali s niekdajšími 
členmi hnutia Sarló. Tieto vzťahy boli ešte aj v 1960–1970‑tych rokoch úprimné, bez 
náznaku pozérstva, hlboko ľudské a nádherným príkladom vzájomnej solidarity.

Predtým sa však pozrime na to – samozrejme iba náznakovo –, že jednak aké 
tlaky mohli v 1940‑tych rokoch pôsobiť vo vnútri tohto kruhu, a jednak na to, do 
akej miery mohol byť Szalatnai otvorený voči kruhu, s ktorým by sa bol mohol 
formálne a podľa komunistickej historiografie dostať do konfliktu, alebo skôr do 
akej miery mohli byť príslušníci tohto kruhu otvorení voči nemu. Ide o  takzva‑
ných konzervatívcov.

Je všeobecne známe, že protifašistický tón maďarskej tlače v Slovenskej repub‑
like uvádzali – v rámci možností – prevažne články Rezső Peéryho a Rezső Sza‑
latnaia. Ako symbolická ukážka toho, čo bolo v stávke a ako ďaleko mohli zájsť, 
sa väčšinou používa obsah Szalatnaiovho článku s názvom A nemzet nem azonos 
(Národ nie je identický) napísaný počas udalostí na talianskom fronte. Ja len do‑
dávam, že maďarská tlač na Slovensku sa odvážila zverejniť list filozofa Benedetta 
Croca, symbolickej osobnosti talianskeho protifašistického odboja k novému mi‑
nistrovi kultúry Talianska.

To, že sa dvaja bývalí sociálni demokrati mohli dostať k  takej dôležitej roli 
v  prevažne kresťansko‑socialistickom a  tradične meštianskom prostredí, závise‑
lo zrejme od vedenia strany; a majiteľom novín bola strana. Domnievam sa, že 
v diskusiách o roli Jánosa Esterházyho sa za uplynulé roky (hoci sa to mohlo zistiť 
už oveľa skôr z Peéryho eseje o dvoch súrodencoch Esterházyovcoch a zo Szalat‑
naiových poznámok) nevenovala dostatočná pozornosť skutočnosti, že túto šancu 
vytvoril sám líder strany pre svojich bývalých politických oponentov, čo mohlo 
byť jednoducho dôsledkom uznávania ich schopností (na čo poukazuje aj časť 
nižšie uvedeného citátu), ale aj dôsledkom toho, že vedenie strany, ktoré zostalo 
v Bratislave, bralo program maďarskej jednoty spred Viedenskej arbitráže vážne. 
Je asi všeobecne známe aj to, že maďarskí sociálni demokrati ešte pred politickým 
obratom rozpustili svoje organizačné rámce a svojich členov vyzývali k vstupu do 
Zjednotenej maďarskej strany, a evidentné je aj to, že Esterházy patril medzi tých 
pár československých maďarských politikov, ktorí nesúhlasili so stotožnením sa 
tých, ktorí sa vrátili do Maďarska, s programom Bélu Imrédyho. Ide v podstate 
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o to, že Imrédy v Maďarsku prostredníctvom zrušenia ústavnosti inicioval (zákon‑
ným upevnením svojej pozície) krajne pravicovú a/alebo radikálnu revolúciu ria‑
denú zhora. To bola vec, ktorá nezapôsobila na politikov, ktorí zostali v Bratislave, 
a zjavne to bol jeden z aspektov, ktorý umožnil, aby sa Peéry a jeho druhovia mohli 
bez výhrad hlásiť k spolupráci so straníckou elitou.

List z korešpondencie Peéryho so Szalatnaim, ktorý v časovom horizonte po 
prvýkrát spomína silové pomery prejavujúce sa v  maďarskom intelektuálnom 
a verejnom živote v meste, pochádza u roku 1942 (k tejto problematike sa opäť 
vrátili o desaťročia neskôr v niekoľkých listoch). Peéry píše Szalatnaiovi: „Dnes do‑
poludnia som požiadal Aixingera a Esterházyho o audienciu. S obomi som mal veľmi 
zaujímavý a myslím aj užitočný rozhovor o Tebe, Aixingertoho dosť veľa vie. E. ma 
počúval s veľkým začudovaním. Nebola reč o »rozchode« s novinami, ale o plánovi‑
tom bojkote, blokáde, ktorou nás obklopujú vďaka »trustu«. Ujo Laci mi mimoriadne 
priateľsky prisľúbil, že urobí všetko, ale zdá sa, že aj on trpí kvôli trustu, a aj on sa do‑
stáva do úzadia. E. na to veľmi trefne povedal, že ťa »pravdepodobne ignorujú preto, 
lebo sa bola tvojich vedomostí a talentu«. Potom celkom vážne sľúbil, že v budúcnosti 
s touto situáciou skoncuje.“ (Peéryho list z roku 1942, Milý Rezső! Drahý Bió!, 28. s.)

Trust v  tejto súvislosti znamenal predstaviteľov radikálneho krídla strany ko‑
laborujúceho s Nemcami, s niektorými členmi ktorého budú mať obaja publicisti 
neskôr aj veľmi tvrdé osobné konflikty, a ktorí už vtedy chceli prevziať vedenie 
novín. Je dôležité si uvedomiť, že nešlo o konzervatívne a zaostalé osoby. Práve 
naopak, išlo o predstaviteľov revolučnej generácie, s ktorej členmi sa o desaťročie 
skôr Szalatnai a  jeho druhovia spoločne pripravovali na intelektuálno‑spoločen‑
sko‑politickú modernizáciu. Táto informácia môže byť dôležitá z hľadiska rekon‑
štrukcie predstáv týchto dvoch osobností o tradičnom bratislavskom meštianskom 
svete. Szalatnai o niekoľko desaťročí neskôr písal krátke poznámky o vtedy už sle‑
pom spisovateľovi Marcellovi Jankovicsovi, ktoré svojho času citoval László Tóth 
v  jednom zo svojich textov. V  nich už v  starom a  slepom spisovateľovi nevidel 
zastaranú relikviu z 19. storočia, ale strážcu niekdajšej kultúry a spôsobu života, 
spisovateľa, ktorého knihu o tri dekády skôr vo svojom revolučnom nadšení v jed‑
nom zo svojich článkov „popravil“ preto, lebo vtedy v politickej (t. j. liberálnej) 
tradícii éry vyrovnania videl len spiatočnícku silu. Ale tento obrat v posudzovaní 
súčasníkov zjavne nenastal v 1960‑1970‑tych rokoch, ani v desaťročiach následnej 
historickej drámy, ale už v  druhej polovici 1930‑tych rokov, možno práve roky 
1938‑1939 znamenali ten prelom. Predpokladá sa, že Szalatnai ocenil potenciálne 
hodnoty konzervativizmu práve v tejto perióde. Je jednoznačné, že počas 2. sveto‑
vej vojny už videl Európe a maďarskému národu najviac hroziace nebezpečenstvo 
v rôznych radikalizmoch. Obaja mali pocit, že mešťania s tzv. pressburger‑kultú‑
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rou a maďarskou identitou, ktorí tu zostali z minulosti, chránia univerzálne ľudské 
hodnoty, a pokrivená modernizácia spojená s časťou ich generačných druhov chce 
zlikvidovať nielen tieto hodnoty, ale v danom prípade aj ich nositeľov – tých, pre 
ktorých bolo dané slovo a džentlmenská časť záväzkom. Aj uvedomenie si tejto 
skutočnosti mohlo Szalatnaia inšpirovať k oživeniu svojej vlasti a  jej kultúrnych 
tradícií v esejach, štúdiách a článkoch.

Po rokoch bez domova sa niektorí z bývalých členov hnutia Sarló v Maďarsku 
snažili udržať otázku československých Maďarov „na stole“ a  zachovať tradíciu, 
s ktorou chcelipráve oni okolo roku 1930 skoncovať. V období 1945‑1948 sa bývalí 
členovia skupiny (tí väčšieho formátu) spojili v  záujme obrany svojej komunity 
a spoločne sa snažili zabrániť zániku. Nezabúdajme však ani na nevyjasnené vzťahy. 
Pred rokom 1989, keď sa o nich ešte často hovorilo, sa vo všeobecnosti a celkovo 
považovali za pokrokovú tradíciu, keďže v dôsledku manipulácie odpúšťania mali 
sklon zabúdať na to, že väčšina z nich sa zúčastnila predvojnového zjednocovania 
Maďarov a že v roku 1938 sa viacerí z nich aktívne zapojili do činnosti Zjednotenej 
maďarskej strany práve v znamení demokratizácie.

V súvislosti s druhou skupinou súčasníkov citujem – dúfam, že naposledy v ži‑
vote – tú časť korešpondencie Peéryho a Szalatnaia, ktorá najnázornejšie pouka‑
zuje na rozklad tejto generácie a ich definitívny rozchod: „Pamätáš sa na tie nočné 
potulky s  Valentínom Beniakom, keď nám pošepkal, že nás po víťazstve vysídlia? 
Bolo to rovnako fantastické ako náhodné stretnutie na zatmenej bratislavskej ulici 
v zasneženom decembri 1944, keď sa predo mnou tackal Brogyányi s Ludwigom Au‑
relom a Brogyányi na Kepiho zareval: a vari nás dvoch už odvliekli do Dachau? Tá 
tma, tie pohyblivé zasnežené mreže a tá hlasná otázka mi často prídu na myseľ, keď 
sa zahrúžim do úvah a rozmýšľam, v akej dobe, medzi akými ľuďmi som to musel žiť.” 
(Peéry Szalatnaiovi dňa 19. februára 1972, 113. s.)

V  korešpondencii sa objaví aj ďalšie „radikálno‑oportunistické” – to je môj 
vlastný termín – krídlo, ktorého predstavitelia v 1950‑tych rokoch stáli na strane 
krajnej ľavice – teda oficiálnej strane – a z tejto pozície sa dištancovali od oboch 
Rezső‑ov. Príkladom toho je jedno z náhodných stretnutí Gyulu Morvaya a Peéry‑
ho. Morvay na verejnom podujatí za prítomnosti jedného z prisluhovačov komu‑
nistickej kultúrnej politiky zaprel Peéryho, ktorý sa k nemu náhlil s radostne otvo‑
reným náručím s tým, že toho pána nikdy nepoznal.

Oddané priateľstvo Szalatnaia s Peérym, pevnosť a hĺbka ich zväzku a obeta‑
vosť, ktorá sa v ňom prejavovala, je samozrejme príkladná. Taký bol ich vzťah už 
v 1930‑tych rokoch a  taký zostal aj za Slovenskej republiky, keď spolu prežívali 
nejedno obdobie, keď ich mohli kedykoľvek zatknúť. Ak je to vôbec možné, ešte 
viac sa to vystupňovalo v období, keď boli zbavení občianstva ktoré sa – ako na to 
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poukázal László Tóth aj Imre Molnár – nemôže nazývať „rokmi mlčania“ práve 
vďaka nim. Táto väzba pretrvávala aj v 1950‑tych rokoch v Maďarsku a aj v čase, 
keď bol Peéry v emigrácii – v podstate až do konca života. Ich korešpondencia sa 
v tom čase samozrejme rozrástla, a začala hneď kapitálnym historickým omylom, 
ktorý však našťastie nemal žiadne dôsledky. V roku 1956, keď Peéry emigroval – 
počas revolúcie bol podpredsedom revolučnej rady v Šoproni – sa v zázemí začala 
rozsiahla práca v spolupráci so Szalatnaiom cieľom priviezť, prilákať či „primojkať“ 
si ho späť. V januári 1957 bol ešte sám ochotný vrátiť sa do vlasti, zdalo sa, že sa 
nemôže dočkať, kedy ho presvedčia o tom, že bude všetko v poriadku a nebudú 
represálie. Chudáka Szalatnaia jeho oddanosť a pocit zodpovednosti za národnú 
kultúru a demokratizáciu spoločnosti takmer vohnali do situácie, že mimo svojej 
vôle Peéryho takmer dostal za mreže.

„Bóka, Képes, Mollay, Krammer, Dobossy – a s ktorými som sa o tebe rozprával, ťa 
spolu so mnou očakávajú späť a prosia ťa, aby si sa bezodkladne vrátil. Ako zrejme 
vieš, 24. marca 1957 sa môžu vrátiť všetci disidenti domov bez toho, aby definitívne 
prišli o obydlie a prácu. Ja ťa však v tvojom dobre ponímanom záujme prosím, aby si 
nečakal ani deň, pobaľ si veci a vráť sa domov aj s rodinou.“ (Szalatnaiov list Peéry‑
mu, 30. december 1956)

V čase písania tohto listu samozrejme ešte nemohol vedieť, že o poldruha me‑
siaca neskôr začne vendeta – že vo februári sa v Budapešti začne prvý vykonštru‑
ovaný proces.

Na to, kam a do akého prostredia by sa bol mal Peéry vrátiť, sa obaja pamätali 
ešte z predrevolučných rokov. Aj relevantný dokument má svoje generačné súvis‑
losti. Peéry v liste napísanom v Mosoni dňa 27. októbra 1949 hovorí o biede, v kto‑
rej sa s priateľmi ocitli po tom, keď v Maďarsku prevzali moc komunisti. O vlastnej 
situácii sa mu ani nechce hovoriť „lebo ma nudí a je príliš bolestivá“. Ale maliara 
Istvána Tallósa Prohászku spomenie: „…živorí tu v Óvári za takých pekelných pod‑
mienok, z ktorých prejde chuť aj oveľa silnejšie nátury ako ja. Ak sa nestane nejaký 
zázrak, túto zimu možno už neprežije kvôli podvýžive a núdzi. Pritom však zostal 
veriacim a nadšeným človekom, čo je pekné a úžasné.”

Nasledujúci citát nám ešte výraznejšie pripomenie idealizovateľnú, idylickú 
minulosť, mimochodom pekelné časy 1939–1940‑tych rokov:

„Až teraz viem, aký veľkorysý bol ku mne, k nám vtedy osud: mohli sme spoločne 
dýchať, pomaly sa prebúdzať k uvedomeniu s vynikajúcimi a nezabudnuteľnými ľuď‑
mi. Ale to sa už skončilo a teraz si musíme zvyknúť na samotu.“

V 1960–1970‑tych rokoch bol domáci svet príslušníkov hnutia Sarló miniatúr‑
nym ado seba uzavretým mikrosvetom, ktorý si slávil svoje vlastné malé sviatky. 
Medzi členmi tejto generácie sa zrejme nenašiel nikto, kto by na sklonku svojho 
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života mohol spokojne konštatovať, že prešiel cestu, ktorú si vytýčil. Životné dielo 
tých, ktorí to v Maďarsku niekam dotiahli, je dnes sporné, a vôbec nie je isté, že aj 
tí zomreli spokojní.

Dňa 26. januára 1965 píše Szalatnai Peérymu v súvislosti s generačnými druh‑
mi (76–77. s.): „…raz za týždeň sa – už roky – stretávam s niekdajšími kosákovcami 
a priateľmi‑spisovateľmi, trocha sa porozprávame, zamyslíme, všeličo pospomíname. 
Všetci majú pocit, že by si tu mal byť, tu si mal mať svoje miesto a svoje úlohy. Dodó 
Győry sa stal románopiscom, ale teraz vyšla zbierka jeho starších aj novších básní, 
ale Kosák už zhrdzavel a reputácia maďarskej menšiny na Slovensku ‑Győrska lýra 
nikoho nenadchla. Dodó je starý, unavený a cynický, Rákosiho éra v ňom zabila bás‑
nika. Chceli sme vydať pamätnú knihu hnutia Sarló, ale z toho akosi zišlo.“

Zo starých vymožeností zostala hádam len jedna vec – teplo solidarity. Ale aj to 
len medzi tými, ktorí sa nestali súčasťou oficiálneho sveta, kolieskom v mašinérii. 
A takto čakali na smrť.

Szalatnai Peérymu 17. februára 1973:
„Drahý môj Bio, už niekoľko dní som veľmi smutný a zronený, rady našej gene‑

rácie sa rozpadajú: zomrel Pista Darkó, potom Vozári, potom Jenci Krammer, a te‑
raz zas Dezső Sándor. Rozlúčku s Darkóm, Krammerom a Sándorom som robil ja. 
Smrť ich troch bola vec okamihu, ako poprava. Srdce nám prestalo biť.“ A 10. apríla 
1975 píše: „So zármutkom ti oznamujem, že zomrel Elemér Somos (na aterosklerózu 
mozgových ciev, mal 68 rokov.“ Peéry o šesť dní neskôr: „Oplakal som Somosa. […] 
Ani neviem, čo sa s ním stalo, aký mal osud tento skutočne talentovaný človek. Či 
predával šnúrky do topánok v okolí železničnej stanice Keleti alebo bol výčapníkom 
v nejakom bare?”

V súvislosti so všetkými povojnovými obdobiami, Rákosiho režimom, rokmi 
represálií po 1956‑om a mäkkou diktatúrou Peéry Szalatnaiovi v  liste z 5. mája 
1950 napísal myšlienku, ktorá sa vzťahuje na obidvoch: „… človeka udržiavajú pri 
živote jeho priatelia, aj keď sa s nimi nerozpráva“. Datované: Tomi.

Myslím, že to nepotrebuje žiaden komentár.
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Tanári kar – 1938. június 18.

Pedagogický zbor – 18. jún 1938
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Peéry Rezső 

Rezső Peéry
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Peéry Rezső és Szalatnai Rezső levelezéséről megjelent könyv

Kniha o korešpondencii Rezsőa Peéryho a Rezsőa Szalatnaia
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Peéry Rezső és Szalatnai Rezső levelezésének részlete

Časť korešpondencie Rezsőa Peéryho a Rezsőa Szalatnaia
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Peéry Rezső és Szalatnai Rezső levelezésének részlete

Časť korešpondencie Rezsőa Peéryho a Rezsőa Szalatnaia
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Peéry Rezső és Szalatnai Rezső levelezésének részlete

Časť korešpondencie Rezsőa Peéryho a Rezsőa Szalatnaia
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Peéry Rezső és Szalatnai Rezső levelezésének részlete

Časť korešpondencie Rezsőa Peéryho a Rezsőa Szalatnaia
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Peéry Rezső és Szalatnai Rezső levelezésének részlete

Časť korešpondencie Rezsőa Peéryho a Rezsőa Szalatnaia
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Peéry Rezső és Szalatnai Rezső levelezésének részlete

Časť korešpondencie Rezsőa Peéryho a Rezsőa Szalatnaia



Végh Lá sz ló
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Hozzászólásomban röviden beszámolok Önöknek a Szalatnai‑hagyaték haza‑
kerülésének történetéről és mai állapotáról.

A Bibliotheca Hungarica gyűjteményének kialakításakor a  kezdetektől fogva 
külön figyelmet szenteltünk a  szlovákiai magyar személyi, írói hagyatékok meg‑
szerzésének és azok feldolgozásának. Így került intézményünkbe Arany A. László, 
Gyönyör József, Turczel Lajos és Zalabai Zsigmond hagyatéka.

Bevallom őszintén, a nem Szlovákiában élő, tevékenységükkel a szlovákiai ma‑
gyar kultúrához kapcsolódó alkotók hagyatékával nem foglalkoztunk kellőképpen. 
E tekintetben a változás 2003‑ban kezdődött és tart máig.

A Szalatnai‑hagyaték két részletben került Somorjára, a Bibliotheca Hungari‑
caba. A hagyaték kapcsán mindenképpen meg kell említenünk Szalatnai Ráchel 
Juditot, Szalatnai Rezső lányát, aki a hagyaték megőrzésében, gondozásában, ren‑
dezésében és menedzselésében haláláig (2016. július 22.) mindvégig kulcsszerepet 
töltött be.

Első látogatásunkra Budapesten 2003. február 11‑én került sor, ekkor hoztuk el 
a folyóirat‑gyűjteményt és a két világháború között megjelent könyvek egy részét. 
Ez év októberében került sor Judit asszony látogatására Somorján, megismerkedett 
intézetünkkel, hozott magával egy doboznyi fényképet a családi archívumból, sok 
érdekes történetet mondott el nekünk Szalatnai életéből, somorjai látogatásaikról 
Tallós Prohászka Istvánnál…

Talán e somorjai látogatásnak köszönhető, hogy a somorjai Bibliotheca Hunga‑
ricát végrendeleti örökösként jelöli meg a hagyatéki végzésben. A Szalatnai hagya‑
ték második részlete 2017. júniusában került Somorjára.

Ezzel a könyv‑ és dokumentum‑gyüjteménnyel jelentősen bővült, és talán vált 
teljesebbé a nálunk elhelyezett hagyaték. A Szalatnai Judit által több dossziéba ren‑
dezett gyűjtemények (Apuka cikkei, a róla szóló írások, Apuka önéletrajzai, Ébert 
iratai, hagyatéki iratok, levelezés) feldolgozása most készül a Bibliotheca Hunga‑
rica műhelyében.

Milyen volt, milyen lehetett Szalatnai Rezső könyvtára? Ennek kiderítését bizo‑
nyára nagyban segíti majd az 1977. júliusában készült irat: „Szalatnai Rezső könyv‑
tárának katalógusa”. A somorjai hagyatékban ugyanis mintegy 450 könyv található, 
de a katalógusban több mint ezer tétel található 450 szerzőtől.
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Érdekes további kutatásokra kínál alkalmat a hagyatékban található levelezés 
gyűjteménye. A Peéry Rezsővel folytatott (1930–1977, 241 levél) levelezés eredetije 
hozzánk került, megjelent könyv alakban Filep Tamás szerkesztésében 2001‑ben, 
ezen kívül bizonyára érdeklődésre tarthat számot a 30 E. B. Lukáč, 24 Mécs László 
(1930–1972), 47 Simándy Pál (1928–1976) által írt levél.

Szalatnai Rezső (1904–1977)

Tanár, kritikus, irodalomtörténész. A  pozsonyi Comenius Egyetemen filozófia–
földrajz–történelem szakos tanári oklevelet szerzett (1926). A pozsonyi magyar ta‑
nítóképzőben, majd a magyar gimnáziumban tanított 1945‑ig. 1945–1948 között 
a szlovákiai magyarság jogfosztottsága ellen küzdött. Az egyik szervezője és szelle‑
mi irányítója volt a Magyar Végrehajtó Bizottság néven működő illegális szervezet‑
nek és az üldözött szlovákiai magyarokat segítő Segélybizottságnak. 1948‑ban Ma‑
gyarországon telepedett le. Itt először a Kelet‑európai Tudományos Intézet tanára 
volt, majd 1950‑től nyugdíjazásáig, az Egyetemi Könyvtár tájékoztatási osztályán 
dolgozott. Az A Mi Lapunkban kezdett publikálni, majd írásai megjelentek szinte 
minden polgári jellegű irodalmi és elméleti szlovákiai magyar és magyarországi 
folyóiratban.

Szalatnai Rezső hagyatékának válogatott bibliográfiája

E bibliográfia az író hagyatékából Szalatnai R. Judit által a Bibliotheca Hungaricá‑
nak adományozott könyv‑ és folyóirat‑gyűjtemény, valamint újságkivágások teljes 
feldolgozása.

A bibliográfiát összeállították: Bereck Zsuzsanna, Sebőné Bugár Beáta és Végh 
Annamária közreműködésével 2004 szeptemberében.

A bibliográfia 1453 tételt tartalmaz, megjelent a Miklósi Péter által szerkesztett, 
„Elfeledett esszék” című kötetben 2004‑ben.
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Vo svojom príspevku by som chcel stručne informovať o vrátení pozostalos‑
ti Szalatnaia do vlasti a o súčasnom stave jej spracovania.

Pri vytváraní zbierky knižnice Bibliotheca Hungarica sme od samého začiatku 
jej existencie venovali mimoriadnu pozornosť získavaniu a spracovaniu osobnej 
aj literárnej pozostalosti maďarských spisovateľov na Slovensku. Náš inštitút spra‑
vuje napríklad pozostalosť László A. Aranya, Józsefa Gyönyöra, Lajosa Turczela 
a Zsigmonda Zalabaia.

Musím však úprimne priznať, že pozostalosti autorov, ktorých život a tvorba 
síce súviseli s  kultúrou Maďarov na Slovensku, ale nežili na Slovensku, sme sa 
dostatočne nevenovali. Obrat v tejto orientácii nastal v roku 2003 a trvá dodnes.

Bibliotheca Hungarica v  Šamoríne získala Szalatnaiovu pozostalosť v  dvoch 
častiach. V  súvislosti s  tým musím spomenúť jeho dcéru Judit Ráchel Szalatnai, 
ktorá v oblasti zachovania, usporiadania a spravovania pozostalosti zohrávala kľú‑
čovú úlohu až do svojej smrti dňa 22. júla 2016.

Naša prvá návšteva v Budapešti sa uskutočnila 11. februára 2003, v rámci ktorej 
sme prevzali zbierku časopisov a časť kníh vydaných v medzivojnovom období. 
V októbri toho istého roku nás navštívila pani Judit v Šamoríne, oboznámila sa 
s našou inštitúciu a priniesla krabicu plnú fotografií z rodinného archívu, poroz‑
právala nám veľa zaujímavých príbehov zo života Szalatnaia a o jeho návštevách 
v Šamoríne s Istvánom Tallós Prohászkom. Možno práve tejto návšteve Šamorína 
vďačíme za to, že celú pozostalosť svojho otca odkázala práve šamorínskej Bib‑
liotheca Hungarica. Druhá časť Szalatnaiovej pozostalosti sa do Šamorína dostala 
v júni 2017. Touto zbierkou kníh a dokumentov sa pozostalosť, ktorú spravujeme, 
výrazne obohatila a rozšírila. Spracovanie pozostalosti, ktorú Judit Szalatnai uspo‑
riadala do niekoľkých celkov (Oteckove články, Články o  ňom, Oteckove auto‑
biografie, Ébertove texty, dokumenty súvisiace s pozostalosťou, korešpondencia) 
momentálne prebieha v dielni Bibliotheca Hungarica.

Aká bola, aká mohla byť knižnica Rezső Szalatnaia? Pri zisťovaní odpovede na 
túto otázku bude určite veľmi nápomocný text, ktorý vznikol v júli 1977: „Katalóg 
knižnice Rezső Szalatnaia“. V šamorínskej pozostalosti sa totiž nachádza takmer 
450 kníh, ale katalóg obsahuje viac než tisíc položiek od 450 autorov. Aj zbierka ko‑
rešpondencie, ktorá je súčasťou pozostalosti, otvára možnosti ďalších zaujímavých 
výskumov. Získali sme originálnu korešpondenciu s  Rezső Peérym (1930–1977, 
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241 listov) v podobe knižnej publikácie redigovanej Tamásom Filepom, ktorá vy‑
šla v roku 2001. Okrem toho bude určite zaujímavá aj jeho ďalšia korešpondencia 

– 30 listov od E. B. Lukáča, 24 listov od László Mécsa (1930–1972) a 47 listov od 
Pála Simándyho (1928–1976/).

Rezső Szalatnai (1904–1977)

Pedagóg, kritik, literárny historik. Študoval na Univerzite Komenského v Bratisla‑
ve, kde získal diplom učiteľa filozofie, zemepisu a dejepisu (1926). Do roku 1945 
pôsobil ako pedagóg v  Bratislave na maďarskej pedagogickej škole a  neskôr na 
maďarskom gymnáziu. V období 1945–1948 bojoval proti odňatiu občianskych 
práv Maďarov na Slovensku. Bol jedným z iniciátorov a intelektuálnych lídrov ile‑
gálnych organizácií Maďarský výkonný výbor a Výbor pomoci, ktorá pomáhala 
perzekvovaným Maďarom na Slovensku. V roku 1948 sa usídlil v Maďarsku, kde 
spočiatku pôsobil ako učiteľ Stredoeurópskeho vedeckého inštitútu a neskôr, od 
roku 1950 až do odchodu do dôchodku, pracoval na informačnom oddelení Uni‑
verzitnej knižnice. Začal publikovať v časopise A Mi Lapunk (Náš plátok), neskôr 
sa jeho články objavovali takmer vo všetkých literárnych a  teoretických maďar‑
ských časopisoch občianskeho charakteru na Slovensku aj v Maďarsku.

Vybraná bibliografia pozostalosti Rezső Szalatnaia

Táto bibliografia obsahuje komplexné spracovanie zbierky kníh a časopisov ako aj 
novinových výstrižkov z pozostalosti Rezső Szalatnaia, ktoré Bibliothece Hungari‑
ca venovala jeho dcéra Judit R. Szalatnai.

Bibliografiu zostavili: Zsuzsanna Bereck v spolupráci s Beátou Bugár Sebőné 
a Annamáriou Végh v septembri 2004.

Bibliografia obsahuje 1453 položiek a bola zverejnená v publikácii redigovanej 
Péterom Miklósim Elfeledett esszék (Zabudnuté eseje) v roku 2004.
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Magyar Írók Szövetségének tagsági igazolványai, 1956 és 1962

Členské knižky Zväzu maďarských spisovateľov, 1956 a 1962
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A Tudományok Kandidátusának Oklevele, 1964

Diplom Vedeckého Kandidáta, 1964

Névjegykártya

Vizitka
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Irodalmi Est meghívói 1970

Pozvánky na Literárny večer 1970
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Országos Széchenyi Könyvtár Tudományos Olvasójegye, 1973

Vedecký čitateľský lístok Národnej Szechenyiho knižnice, 1973
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Csehszlovák Szociáldemokrata Párt  
Magyar szekciójának Tagsági igazolványa, 1931

Členská knižka Maďarskej sekcie  
Československej sociálnodemokratickej strany, 1931
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Állampolgársági bizonyítvány, 1948

Potvrdenie o štátnom občianstve, 1948
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Felvidéki áttelepülők személyi lapja, 1948

Osobný list presídlených z Hornej zeme, 1948
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Temetési értesítő, 1977

Oznámenie o pohrebe, 1977



„ SZ A L AT NA I R EZ SŐ 
É S H AGYAT ÉK A  

A SZ LOVÁ K I A I  M AGYA R K U LT Ú R A 
M ÚZ EU M Á BA N”
cí mű em lék k iá l l ítás

Pa mät ná v ýstava  s  ná z vom 

„R EZ SŐ SZ A L AT NA I  
A J EHO POZOSTA LOSŤ  

V M ÚZ EU K U LT Ú RY M A ĎA ROV  
NA SLOV ENSK U “
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I DÉZ ET EK 
SZ A L AT NA I R EZ SŐTŐL

CI TÁT Y  
OD R EZ SŐ SZ A L AT NA I A
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„ Irodalom és tudomány együtt adja a nemzeti műveltséget.”

*

„…két hazában, egyetlen igazsággal állok. Ugyanazzal itt, amellyel emberségünket 
védtem odafönn.”

*

„A táj néha világnézet. […] Az első természeti kép alakítja ki alapszemléletünket, 
képzeletünk állandó színpadát.”

*

„…a civilizációban is újjá kell születni, mert elpusztulsz különben, mint az utolsó 
bölény.”

*

„A nézőpont, mely lenézi a  peremeket, hamis és nyegleség bujkál mögött. […] 
A peremrész szerves része a magyar szellemnek, ugyanolyan vérkeringésű, mint 
a test szíve tája.”

*

A kis kérdések néha fontos kérdések, s a naiv elkötelezések s lelkiismereti fölveté‑
sek történelmi jelentőségűek lehetnek.”

*

„…a szlovákiai magyar írás a magyar szellemi szintézis része. […] Csehszlovákiá‑
ban nem fejlődhetik más magyar irodalom, mint Magyarországon vagy Erdélyben, 
vagy akárhol, ahol ma a világon magyar novella s magyar vers lát napvilágot.”

„A nemzeti kultúrának semmi köze az országhatárokhoz, átjárja őket, mint ma 
a szó és kép a fizikailag fölfedezett hullámokon.”

*
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„…szellem és emberség együtt mozog, vagyis hogy emberséges szellemi meggyő‑
ződést nem lehet becstelenül, erőszakkal és hatalmi visszaéléssel szolgálni.”

*

„A Felvidék, a mai Szlovákia, mely a török hódoltság korában, az osztrák katonai 
elnyomás korában is a független Magyarországot jelezte, és szüntelen feltörő sza‑
badságharcaival ellenállt a  nemzeti tudat minden megalázásának, teljes és nyílt 
szellemi életet élt. S nem is elzárkózva, hanem lüktető hajszálerekkel odatapadva 
s  nemzettesthez s  egész Európához. Innen származott Thököly, Rákóczi és Kos‑
suth. A Felvidéknek annyi szép, dús színe van, mint Erdélynek. Bartók és Kodály 
kincsesbányának hívta. Verszenében élt a Felvidék, szózamatban emlékeztetett re‑
gényes múltjára, harcolt magatartásával és hitével, megbecsülte s patrióta együttér‑
zéssel bátorította a szlovák írókat is. Ezt kell tudatosítanunk elsősorban.”

*

„A Duna s mindaz, amit hangulatként átad: a közép‑európaiak hazafisága. Elkép‑
zelhető e  táj adta patriotizmus, mint antinacionalizmusunk, internacionalizmu‑
sunk érzelmi forrása. Minden dunai utazás alkalmával fölmerül ilyesmi az ember‑
ben, amikor ott ül a hajó fedélzetén, nézi a partokat s eltűnődik e soknyelvű vidék 
egylelkű víztükrén.”

*

„A nemzet és a szülőföld apró feladatokat tár elibéd minden pillanatban. Végezd 
ezt a munkát, és tanulj meg lassan élni, nyugodtabban, szenvedélyek nélkül.”

*

„…a vallás, a nemzet, az emberiség értékét az egyéniség őrzi magában, kéretlenül, 
ösztönösen, felismerhetetlenül a tömegember számára.”

*

„Igen, zenemű az európai humanizmus magyar éneke, szemben a barbár világgal, 
és erő, mint a történelmi változások idején a keresztény erkölcs volt s az európai 
műveltség hagyományai.”

„Eltéphetetlenek a  szülőföld szálai. Köldökzsinór ez, amelyet nem lehet elvágni, 
bármennyire is látjuk a nagy kést s a műveletben megvakult bába cselekvését.”

*
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„Mindenki tudja: kisebbségi létben megtartani az eredeti nemzetiséget, a  legna‑
gyobb önmegbecsülést és önérzetet jelenti. Ilyet csak jellemes, becsületes, hívő lé‑
lek képes produkálni.

*

„A magyarok és szlovákok ügye akkor fog nyugvópontra jutni, ha a hidakat építeni 
és nem égetni fogjuk egymást közt.”

*

„…különbözni másoktól csak emberi minőséggel lehet.”

*

„…hol találkozik az ember leginkább íróval s költővel? Műveiben. Olvasmányom‑
má vált az egész magyar irodalom. Emberi öntudatomat kisdiák korom óta magyar 
versek és regények táplálták.”

*

„Kárpáti ember volt az apám. Olyan, mint a jegenyefenyő. Kevéske földre volt szük‑
sége, megállott sziklák közt is, mint Petőfi férfinevelő fája, mely inkább kettéhasad, 
de nem görbül meg.”

*

„Sajátunkat nem kell félteni, ha idegen kézben látjuk is. Nem marad meg benne 
örökre. A tüzetes archeológiai kutatás s a mélyebbre nyúló levéltári feltárás korsze‑
rű művelet az űrrakéták korában is.”
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„Vzdelanosť národa tvorí literatúra spoločne s vedou.“

*

„…stojím v dvoch domoch s jednou pravdou. S tou istou, s ktorou som obhajoval 
našu ľudskosť tam hore.“

*

„Krajina je niekedy svetonázorom. […] Prvý obraz prírody formuje naše základné 
postoje. Je trvalým javiskom našej fantázie.“

*

„…aj civilizácia sa musí obrodiť, inak vyhynie ako posledný bizón.“

*

„Za postojom, že všetko okrajové je menejcenné, sa skrýva faloš a povýšenectvo. 
[…] Okrajové časti sú organickou súčasťou maďarského ducha a prúdi v nich rov‑
naká krv ako v srdcovej oblasti tela národa.“

*

„Zdanlivo bezvýznamné otázky sú niekedy dôležitými otázkami a naivné záväzky 
a hlas svedomia môžu mať historický význam.“

*

„…maďarská literatúra na Slovensku je súčasťou maďarskej duchovnej syntézy. 
[…] V Československu sa nemôže rozvíjať iná maďarská literatúra ako v Maďar‑
sku, v Sedmohradsku či kdekoľvek na svete, kde uzrie svetlo sveta maďarská próza 
alebo poézia.“

„Kultúra národa nemá nič spoločné so štátnou hranicou. Prechádza ňou plynule 
ako obraz a slovo fyzikálnymi vlnami.“

*
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„…duch a ľudskosť sú spojené nádoby. Ľudskému duchovnému presvedčeniu ne‑
možno slúžiť nečestne, násilím ani zneužívaním moci.“

*

„Felvidék, dnešné Slovensko, ktoré aj v  dobách tureckej poroby a  rakúskeho vo‑
jenského útlaku predstavovalo slobodné Uhorsko a  ktoré neustálymi bojmi za 
slobodu odolávalo každému ponižovaniu národného povedomia, žilo plným 
a otvorených duchovným životom. Ale nie uzavreto, ale pulzujúcimi vlásočnicami 
prirastené k telu národa a celej Európe. Tu sa narodil Thököly, Rákóczi aj Kossuth. 
Felvidék má toľko nádherných a sýtych farieb ako Sedmohradsko. Bartók a Kodály 
ho nazývali baňou plnou pokladov. Felvidék žil vo veršovanej piesni, zamatovým 
slovom si pripomínal svoju dobrodružnú históriu, bojoval svojimi postojmi a vie‑
rou, vážil si a s vlasteneckým súcitom posmeľoval slovenských spisovateľov. To si 
musíme uvedomiť v prvom rade.“

*

„Dunaj a všetko, čo nám dáva svojou atmosférou – vlastenectvo Stredoeurópanov. 
Vlastenectvo zrodené v tomto kraji si vieme predstaviť ako emocionálny zdroj náš‑
ho antinacionalizmu a internacionalizmu. Pri každej plavbe Dunajom v človeku 
skrsnú podobné myšlienky – keď sa sediac na palube a pozerajúc na brehy zamýšľa 
sa nad jednomyseľnou a zrkadlovo lesklou hladinou tohto multilingválneho kraja.“

*

„Národ a vlasť nám v každej chvíli predkladajú drobné úlohy. Chopme sa teda prá‑
ce a naučme sa žiť pomaly, pokojnejšie a bez vášní.“

*

„…hodnoty viery, národa a ľudstva zachovávajú osobnosti – a to bez požiadania 
a intuitívne. Pre masového človeka sú neviditeľné.“

*

„Áno, maďarská pieseň európskeho humanizmu je majstrovským dielom – v pro‑
tiklade s barbarským svetom – a silou, akou bola kresťanská morálka a  tradície 
európskej vzdelanosti v dobe historických zmien.“
„Vlákna domoviny sa nedajú pretrhnúť. Sú ako pupočná šnúra, ktorá sa nedá pre‑
rezať – darmo máme pred očami ten veľký nôž a babicu zaslepenú svojim úsilím.“

*
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„Je všeobecne známe, že zachovať si vlastnú národnosť v menšinovom bytí predsta‑
vuje najvyššiu mieru sebaúcty a sebavedomia. Dokáže to len charakterná, čestná 
a veriaca duša.“

*

„Otázka Maďarov a Slovákov bude vyriešená až keď budeme mosty medzi sebou 
stavať a nie páliť.“

*

„…odlíšiť sa od ostatných môžeme len ľudskou kvalitou.“

*

„…kde sa človek najskôr stretne s básnikom? V  jeho dielach. Mojim čítaním sa 
stala celá maďarská literatúra. Moje ľudské uvedomovanie od raného detstva for‑
movali maďarské verše a romány.“

*

„Môj otec pochádzal z Karpát. Bol ako jedľa. Stačilo mu len málo pôdy a prežil aj 
medzi skalami. Bol ako Petőfiho strom výchovy muža, ktorý sa radšej zlomí, než 
by sa mal ohnúť.“

*

„O svoje sa nemusíme báť, ani keď ho vidíme v cudzích rukách. Nezostane tam na‑
vždy. Dôkladný archeologický prieskum a hlbšie skúmanie archívov je modernou 
činnosťou aj v dobe kozmických lodí.“
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