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nitás magyar műhelye" címmel jelent meg Út
keresések című könyvében. 1996-ban pedig 
önálló kötetben dolgozták fel a bolt történetét. 
Nyilvánvaló, hogy kötetnek nevezni túlzás: tu
lajdonképpen egy A4-es méretű 28 oldalas fü
zetről van szó. Összeállítója és tervezője Csap
lár Ferenc irodalomtörténész. 

Maga a Mentor meg is érdemli a figyelmet, 
a feldolgozást: nemcsak könyvesbolt volt, ha
nem kiállítóterem, aukciósház, előadóterem, 
vitafórum, művészeti klub, jegyiroda, az újra 
vágyók találkahelye stb. A már említetteken 
kívül oda járt még Vas István, József Attila, 
Borsos Miklós, Dési Huber István stb., és ter
mészetesen Kassák Lajos, aki plakátot, kira
katot, hirdetést tervezett a bolt számára. Nem is 
véletlen tehát, hogy éppen a Kassák Múzeum 
adta ki ezt a tanulmányt: az adatok, levelek, 
fotók stb. nagyrészt itt találhatók meg. 

A munka három részből áll: az első egy 
négyoldalas kronológia, amelyből időrendben 
ismerhetjük meg a bolt történetét, majd a fő 
rész, maga a tanulmány, amelyet a Mentor kü
lönböző tevékenységi körei tagolnak részekre. 
A függelékben pedig az itt rendezett kiállítások 
részletes adatai találhatók. Bőséges a képanyag 
is: nemcsak az itt kiállított alkotások közül 
láthatunk jó néhányat (természetesen fekete
fehérben), hanem például a bolt kirakatairól 
készített fotókat is. 

Csupán egyetlen bekezdés szól a Mentor 
könyvkiadásáról. Úgy tűnik, hogy Csapiárt nem 
nagyon érdekelte a bolt ezen tevékenysége, 
nem igazán nézett utána a kiadványoknak, az 
íróknak, mert e kis rész két mondatával szem
ben is ellenvetések merülnek fel. A szerző 
szerint a bolt kiadványai „ma inkább azt érzé
keltetik, hogy a Mentor szívügyének tekintette 
a pályakezdő fiatalok nyilvánosság elé segíté
sét." Bús Ilona valóban 26 éves volt ekkor, de 
már megjelent egy verseskötete. Enczi Endre csak 
24 éves, de ez már a harmadik könyve. Bródy 
László 29 éves, ez volt a negyedik könyve. 
György Oszkár pedig már 44 éves ebben az 
időben, korábbi verseskötete pedig 1911-ben 
jelent meg a Hétben közreadott verseiből... 
Ezek lennének a fiatal pályakezdők? 

„Elképzelhető" - folytatja Csaplár - „hogy 
a könyvesbolt csak a nevét adta ezeknek az 
esztétikailag többnyire mérsékelt színvonalú 
műveknek a megjelentetéséhez." A mondat első 
felével egyet lehet érteni, de a másodikkal ke
vésbé. A fent említettek közül csak Enczi művé
ről nem találtam recenziót, de a másik háromról, 
valamint a kiadott Verlaine-kötetről igen. Ezek 
közül hármat „bibliofil szempontból is becsed
nek mondanak a Literaturában megjelent kora
beli ismertetések. Bródy könyve például Fáy 
Dezső illusztrációival jelent meg, ebből 100 
számozva, kettejük aláírásával, 25 darab pedig 
kézzel színezve... A kortársaknak tehát általában 
tetszettek a Mentor kiadványai. Ha a szerzőnek 
más a véleménye, akkor esetleg lehetett volna 
ezekről is írni pár sort, és elmondani, hogy miért 
„többnyire mérsékelt színvonalú"... 

Szívesen olvastunk volna - legalább egy 
megjegyzést - arról is, hogy volt-e valami 
kapcsolat a könyvesbolt és a későbbi Mentor 
nevű könyvkiadó között, amely pl. Marx A tőke 
című művét, és néhány verseskötetet jelentetett 
meg. De eszerint ez még további kutatásra vár. 
És egy elírás: Bús Ilona kötetének címe nem 
Napkorong, hanem Napharang: így szerepel a 
Magyar Könyvészetben és a kritikákban is. 

Mindezeken túl - a tanulmány többi részé
ben - a szerző korrekt, alapos munkát végzett, 
a könyve hiányt pótol a hazai könyvkereske
delem e századi történetében. 

BÁLINT GÁBOR 

Molnár Imre: Esterházy János 1910-1957. 
Dunaszerdahely, 1997. Nap Kiadó, 336 1. 

Az igazságtalan trianoni békediktátum kö
vetkeztében Magyarország területének mintegy 
kétharmada más államhoz került. Ezzel együtt 
természetesen színtiszta magyar lakosságú fal
vak s százezres nagyságú népesség is. A sokk 
után felocsúdó, magukhoz térő - immár ki
sebbségi sorsban élő - magyarság először csak 
spontánul, az 1930-as években már céltudato
san és összefogva kereste nyelvének és kultú-
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rajának megnyilvánulási lehetőségeit az új 
állam keretén belül. Ehhez természetesen olyan 
vezető egyéniségek kellettek, akik vállalták a 
nehéz, sokszor mártíromságba vezető utat. A 
Csehszlovákiában rekedtek nagy szerencséjére 
gróf Esterházy János személyében akadt egy 
ilyen férfi, aki kész volt vagyonának egy részét 
feláldozni a közös cél érdekében, s főúri szár
mazásánál, széles rokoni és ismeretségi körénél 
fogva eredményesen tudott harcolni a kisebb
ségi magyarság sorsának megjavításáért. 

Molnár Imre könyve lényegében ezt az élet
utat dolgozza fel, követi nyomon az eddig 
megjelent irodalom (Arató Endre, Ádám Mag
da, Fogarassy László, G. Kovács László, Rom-
sics Ignác, Szalatnai Rezső, Szarka László, 
Szent-Iványi Gábor, Tilkovszky Lóránt, Char
les Vojatsek), a visszaemlékezések (Balassa 
Zoltán, Ladislav Deák, Ferdinánd Duröansky, 
Esterházy Lujza, Gömöri János, Hennyei 
Gusztáv, Janics Kálmán, Popély Gyula, Szege-
dy-Maszák Aladár) és új levéltári források be
vonásával. Magyarán szólva Molnár Imre 
könyve politikatörténet és így érdeklődésünkre 
nem tarthatna számot, ám a politikai harc óha
tatlanul összefonódott a magyar nyelvű hírla
pok és könyvkiadás dolgával. Erre vonatkozóan 
tehát számtalan - igaz, elszórt - adat található 
a könyvben, hiszen Esterházy János ott bábás
kodott a rövid életű Magyar Nap (Pozsony, 
1937), a már nagyobb hatósugarú Felvidéki 
Magyar Hírlap (Pozsony, 1941-44) és Magyar 
Néplap (Pozsony, 1942-44) megszületésénél. 

Esterházy Jánost 1935-ben Kassa és környé
kének magyarsága parlamenti képviselővé vá
lasztotta. Ettől kezdve tíz éven keresztül, meg
szakítás nélkül, hivatalosan szolgálhatta a szlo
vákiai magyar népcsoport boldogulásának ügyét. 
A kezdetben két pártra szakadt magyarságot egy 
pártba - Egyesült Országos Keresztényszocia
lista és Magyar Nemzeti Párt (rövidebb válto
zatban: Egyesült Magyar Párt) - sikerült tömö
ríteni s ezzel súlya is megnövekedett. 

A közvetlen irányítása alá tartozó lapot, az 
Új Hírek kiadását 1939. április 11-én betiltot
ták, a betiltás másnapján pedig házkutatást 
tartottak a szerkesztőségben, ám Esterházynak 

sikerült elérnie, hogy június 18-án újraindult. 
Ugyanakkor előkészítette a magyar kormány
nál a magyarországi szlovákság lapja, a Slo-
venská jednota megjelenését. Vezércikkben 
köszöntötte azt: „napilappá válva szolgálja a 
magyarországi szlovákság ügyét és érdekeit." 

Esterházy János, látva a szlovákiai magyar 
kultúra és a magyar könyvkiadás mostoha sor
sát, megbízást adott Somos Elemérnek, az Esti 
Újság főszerkesztőjének, hogy szervezze meg 
a magyar könyvek szlovákiai behozatalát és 
központi elosztását, „hogy mindnyájan köny
vekhez jussunk". így jött létre a pozsonyi Ma
dách Könyvesház a Hosszú utcában. Ez nem
csak a magyar irodalomnak lett otthona, hanem 
a szlovákiai magyar képzőművészetnek is, hi
szen a Könyvesházhoz csatlakozó szalonban 
magyar festőművészek és szobrászok kiállítá
sainak megrendezésére is sor került. Alig né
hány nappal az ünnepi megnyitás után, 1941. 
szeptember 8-án a szlovák belügyi hatóságok 
máris házkutatást tartottak. A Magyar Köny
vesházban a hatóság emberei 111 indexen vagy 
cenzúra alatt lévő könyvet koboztak el. 

1941 decemberében számos korábbi atrocitás 
és zaklatás után hatóságilag betiltották az Új 
Hírek és az Esti Újság kiadását. Esterházy, mivel 
kijárta Budapesten, hogy a magyarországi szlo
vákság lapja, a Slovenská jednota, napilapként 
jelenhessen meg, új lap alapítására kapott enge
délyt Magyar Hírek címen. Ennek szerkesztősé
gében a korábbi két napilap legjobb újságíróit 
gyűjtötte össze. Szerepe az volt, hogy a magyar 
falusi lakosságot, illetve a szegényebb magyar 
városi réteget olcsó és jó újsággal lássa el. 

Az 1942. év első napjai újabb botránnyal 
kezdődtek. A szlovák belügyminisztérium „bi
rodalmi magyar eszmék terjesztésének" vádjá
val elkoboztatta a Magyar Klasszikusok könyv
sorozat Arany János elbeszélő költeményei és 
balladáiX, valamint a Petőfi Sándor válogatott 
költeményeit tartalmazó kötetét. Válaszul az 
1942. évi Budapesti Könyvnapon, komoly szel
lemi teljesítménnyel, önálló könyvsátorral je
lent meg a szlovákiai magyar kisebbség. A 
könyvsátrat a magyar politikai élet képviselői -
Horthy Miklós kormányzóhelyettes, József ki-
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rályi herceg, Kállay Miklós miniszterelnök, 
Bárdossy László volt miniszterelnök, Hóman 
Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter - és 
sokan mások, közöttük Ján Spisiak, Szlovákia 
budapesti nagykövete is meglátogatták. Az írók 
közül megjelent Herczeg Ferenc, majd Tamási 
Áron vezetésével az erdélyi írók is felkeresték 
a szlovákiai magyar könyvsátrat. 

Az események innen már gyorsan követték 
egymást. A hitleri hadigépezet egyre nagyobb 
nyomással nehezedett a tőle keletre fekvő or
szágokra. Hans Ludin, pozsonyi német nagy
követ, már korábban is kifogásolta a Magyar 
Hírlap szellemét, vagyis az Esterházy és a lap 
szerkesztői között létező titkos taktikai meg
egyezést - a különösen jól szervezett Gestapo 
mindenhová beépítette ügynökeit - hogy a Ma
gyar Hírlap kizárólag kommentároktól mentes 
híranyagot közöl következetesen. 

Egyre nagyobb nyomás nehezedett Ester-
házyra. Egyrészt a németek, másrészt a szlová
kok, harmadrészt pedig az egyre inkább jobbra 
tolódó új magyar kormány Pozsonyban lévő 
diplomatái részéről. Hamarosan elkövetkeztek 
a Magyar Párt végnapjai, majd az orosz meg
szállás után Esterházyt is letartóztatták és Bu
dapesten, Bukaresten, Jasin keresztül Moszk
vába szállították, majd a Gulág poklaiba. 1947-
ben Pozsonyba vitték vissza, ahol kimondták 
rá a halálos ítéletet, melynek végrehajtását 
azonban bekövetkezett halála megakadályozta. 

Esterházy Jánosnak és a szlovákiai magyar
ság két világháború közötti életét, sorsát bemu
tató kötetnek éppen sajtótörténeti vonatkozásai 
érdemlik meg figyelmünket. Az itt közreadott, 
csak elszórtan hozzáférhető adatait bizonyára jól 
tudják majd használni sajtótörténészeink. 

KŐHEGYI MIHÁLY 

Szász, Ferenc: Vielfalt und Beständigkeit. 
Pécs, 1999. Jelenkor Verlag, 162 1. 

A Frankfurtban 1999-ben megrendezett 
könyvvásárra jelentette meg a pécsi könyvkia
dó Szász Ferenc tanulmánykötetét, amelynek 

alcíme jelzi, miféle tárgykörben mozognak az 
értekezések: Studien zu den deutsch-ungari
schen Literaturbeziehungen (Tanulmányok a né
met-magyar irodalmi kapcsolatokhoz). A könyv 
időszerű témát fejt ki a közölt három dolgozat
ban, az elsőben áttekintést kaphatunk a német
magyar irodalmi kapcsolatok jellegéről, kutatá
sának történetéről és jelenlegi állásáról, a má
sodikban Berzsenyi Dániel és a német iroda
lom kapcsolatára derül az eddigieknél több 
fény, a harmadik szintén kapcsolattörténeti ta
nulmány, a Heine-befogadás magyar korszakait 
világítja át a szerző. A könyvet végigolvasva 
első megállapításunk az lehet: pontos, megbíz
ható információkhoz juthat az a német olvasó, 
aki tájékozódni kíván abban, miként alakult a 
német-magyar irodalmi kapcsolatok története. 
Szász Ferenc szemléjéből kitetszik, hogy - bár 
a más részdiszciplinákkal való összehasonlító 
elemzésről le kell mondania - a német-magyar 
irodalmi kapcsolatok a múlt század közepétől
végétől kezdve 1945-ig a komparatisztikán 
belül vezető helyet foglaltak el, míg az 1945 
után bekövetkezett szituáció részint kiegyen
súlyozottabbá tette a magyar (nyelvű) modern 
filológiát, részben a háttérbe szorította a szoro
sabb értelemben vett germanisztikai stúdiumo
kat. A német-osztrák olvasót elsősorban a kötet 
első és harmadik tanulmánya érdekelheti, 
amelyeknek tanulmányozásában az igen alapos 
dokumentáció, a mellékelt bibliográfia segít. 
Itt szükséges megemlítenem, hogy a (könyvtár
szakot is végzett) germanista Szász Ferenc tu
dománytörténeti áttekintésének nem csekély 
érdeme az alaposság, a teljességre törekvés, a 
tudománytörténeti folyamatnak a dokumentá
cióval történő bemutatása. Nem annotált bibli
ográfiát „szerkeszt" Szász Ferenc, jóllehet, a 
megjelenés alkalmi vonatkozásaira tekintettel, 
annak is megvolna a nem csekély jelentősége. 
A német olvasó tájékoztatása azáltal válhat 
teljesebbé, hogy a magyar germanisztika ala
kulástörténete, kiemelkedő tudós személyisé
geknek munkássága „statikusan" és „dinamiku
san" is föltárul: statikusan, lábjegyzetekben, 
majd a dolgozatokat követő bibliográfiai ösz-
szeállításban, illetőleg: dinamikusan, a „főszö-




