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. . . Nekem jutott az a szívembe markoló bánatos 
feladat,  hogy folytassam  és befejezzem  azt a végtelen 
szomorú „mesél", amellyel alig néhány hete Balogh  Endre 
e lap hasábjain könnyekre fakasztotta  minden olvasóját. 
Még ha szívéhez nem is állottak oly közel, mint én. 

Kicsi lányához írta meséjét, ki életének könnyes 
bánatából fakadt  szenvedésekkel bevetett végső napjai-
nak megillatosítására. A hanyatló nap még egyszer vissza-
mosolygott, bágyadt sugarával átölelte, finoman,  gyöngé-
den és nemesszívüen még egyszer megmelengette azt a leg-
bájosabb kicsi fehér  virágot, mely végső éveinek tövises 
útján termett, s utoljára szorította meg azt az önfeláldozó, 
jóságos áldott kezet, mely oly sok megnyugvást simogatott 
szenvedő, hajótörött életére. 

Akkor is mellette volt „Ő" s 44 év fáradhatatlan 
üldözésében kimerülve bágyadtan tapadt a szívére. Már 
3zzal a szörnyű elhatározással, hogy többé el sem moz-
dul mellőle. „Ő" adta kezébe a tollat, „Ö" pergette le 
előtte életének megrendítő mozzanatait s „Ő" enyhítette 
lelkét arra a megnyugvásra, hogy »„ö" és az Isten egyek. 
Az Isten jó . . . a halál is jó. A halál Isten akarata.« 

Megkönnyebbülve ebben a magasztos megnyugvás-
ban, távozott e földi  életből Balogh Endre, fájdalmas  árva-
ságban hagyva szűkebb környezetén kívül az értékét 
őszinte elismeréssel méltányló erdélyi magyarságot s a 
szívéhez oly közel álló erdélyi magyar irodalmat, mely 
benne egyik legtehetségesebb íróját gyászolja. 

Ez a gyász azonban nemcsak könnyekre indít, de köte-



lességre is sarkal az elhunyttal szemben. Kötelességünknek 
érezzük följegyezni  életének fontos  mozzanatait és az utó-
kor számára megörökíteni munkásságának adatait. Rá-
szolgált arra Balogh Endre, hogy majdan emlékké hal-
kuló nevéhez az erdélyi jó magyar, a becsületes férfi 
jellem, a fáradhatatlan  munkás és a szépért rajongó író 
fogalma  tapadjon. 

Nyárádszentimrei Balogh Endre, Balogh Albert föld-
birtokos és felesége  Sóváradi Sántha Laura fia,  1881 már-
cius 30-án született Marosvásárhelyt. Szüleit korán elveszí-
tette. A hároméves fiút  nagynénje, Balogh Karolina, és 
ennek férje,  Darkó Lajos mezőpagocsai földbirtokos,  fogadta 
örökbe és nevelte föl.  Középiskolai tanulmányait a maros-
vásárhelyi ref.  kollégiumban végezte, amelynek kezdettől 
fogva  egyik reményfakasztó  büszkesége volt. Jogot a kolozs-
vári egyetemen hallgatott, ahol 1906 junius 2-án a jogtu-
dományok doktorává avatták. 1808 október 24-én ügyvédi 
vizsgát tett a marosvásárhelyi ügyvédvizsgáló bizottság 
előtt. Ettől kezdve gyakorló ügyvéd volt Marosvásárhelyt, 
melynek kiváló ügyvédi karában képzettsége és példás 
lelkiismeretessége már fiatal  éveiben tekintélyt szerzett 
számára s a legszebb reményekre jogosító szép jövőt fes-
tette eléje. 1909-ben megházasodott. Nőül vette Kolozs-
várról Nagy Rozáliát, későbbi kálváriás életének minden 
áldozatra kész támasztékát. Marosvásárhelyi szép ottho-
nát hat esztendeig a becsületes munkával kiérdemelt bol-
dogság, a szív derűje s a harmonikus lélek melege sugá-
rozta be. Ezen az időszakon mindig boldogan pihent meg 
a múltba néző tekintete. 1915-ben váratlanul rázuhant a 
betegség s négy hosszú esztendeig emberfölötti  küzdel-
met vívott vele. Ügyvédi gyakorlatát kénytelen volt végleg 
félbeszakítani.  Csupán egészségének élt. 



Rendkívül gondos életrendje reménytelennek látszó 
betegségét legyűrte, úgyhogy 1919-ben már életerősen és 
friss  lélekkel kapcsolódott azokba a nagy feladatokba, 
amelyeket az imperiumváltozást követő időkben kulturális 
téren az erdélyi magyarság maga elé tűzött. Ez irányú 
munkásságát a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Iro-
dalmi Társaság (1920., okt. 31) és a kolozsvári Erdélyi 
Irodalmi Társaság (1922., nov. 27) kitüntető elismerése 
jutalmazta. 

A szervezetét lassan őrlő betegség állandó pihenésre 
és a közélet munkateréről visszavonulásra kényszerítette ; 
így nem lehetett az, amire kiváló tehetsége szánta: harcos 
irányító tényezője a súlyos átmeneti időknek. Utolsó két 
esztendeje már csendes, lassú közeledés volt a sír felé. 
Ezekben a szomorú években minden érdeklődése és szere-
tete majdnem kizárólagosan az erdélyi magyar irodalom-
hoz fűződött,  melynek érdekében csodálatos lelki erővel, 
bámulatos szellemi frisseséggel  dolgozott majdnem utolsó 
leheletéig. Súlyos betegen, ágyban fekve,  ez év januárjában 
majdnemegykötetre való novellát írt még s töprengve csiszol-
gatta egyre nagyobbszabásuvá céltudatos irodalmi terveit. 
Február 21-én kiesett a toll kezéből s utoljára jött Kolozs-
várra, hogy az évtizedes betegségtől felemésztett  életét 
március hó 8-án rajongva szeretett családja körében fejez-
hesse be. Kegyetlen volt vele szemben az élet. Megtagadta 
tőle azt a boldogságot, hogy ő törölhesse le kisleánya 
arcáról azokat a könnyeket, melyeket szomorú sorsa va-
laha fakasztani  fog  az ártatlan gyermekszívből. 

Balogh Endre azon ritka egyéniségek közé tartozott, 
ki az élet mindenféle  körülményei közt férfiasan  állta meg 
a helyét. Egyike volt azoknak a komoly értékeknek, 
akinek jellenlébe és tehetségébe bizton fogódzott  el-
árvult magyar életünk megtépázott reménysége. Férfias 



volt a tíz hosszú esztendő türelmesen viselt szenvedésé-
ben és férfiasan  lépte át a földi  életnek számára keskenyre 
szabott mesgyéjét. Férfi  volt a kötelességteljesítésben s a 
magára vállalt nagy feladatok  becsületes végrehajtásában. 
Ha nem kellett volna állandóan „Vele" viaskodnia, veze-
tésre termett egyénisége a közéletben és az irodalomban 
utmutatója lehetett volna az erdélyi magyarság szizifuszi 
küzdelmének. Az a nagy részvét, mely koporsóját a házson-
gárdi temetőbe kísérte, nemcsak a kiváló jogásznak, a 
tehetséges tollú erdélyi írónak szólott, hanem a talpig derék 
egész férfinak,  a maga után pótolhatatlan ürt hagyó kiváló 
magyar embernek is. 

Munkássága sokoldalú volt, mert sohasem zárkózott 
be az egyéni élet szűk keretei közé. Emelkedett lelke 
és ideális nemes szíve nem magáért, hanem másokért élte 
az életet s keresve kereste azt a tért, ahol legtöbbet hasz-
nálhat magyar életközösségünknek. Valaha tevékeny részt 
vett a politikai életben is. A Désy-Bethlen-Urmánczy-Gál-
féle  marostordamegyei emlékezetes politikai harcoknak 
egyik legtevékenyebb és legszívósabb kitartásu tényezője 
volt, szóval, tettel és tollal egyaránt. Ritka előzékeny kedves 
modora, átható éles Ítélőképessége s mindig férfias  maga-
tartása szerezte meg számára gr. Bethlen István és Désy 
Zoltán kitüntető baráti bizalmát. Az utóbbihoz különös 
meleg viszony fűzte,  akiről meghatóan szép cikkben emlé-
kezett meg (Ellenzék 1924., 101. sz.) magyar földbe  téré-
sekor. Politikai szereplésének emlékét egy egész sereg 
vezetőcikk őrzi, amelyek 1905-től koalíciós, majd Kossuth-
párti, később alkotmánypárti programmal részint az Ellen-
zék-ben,  részint a marosvásárhelyi lapok hasábjain jelen-
tek meg. Ezeknek a cikkeknek bölcs mérséklete, higgadt 
józansága, erős logikája, nemes veretű meggyőződése s 
nem egyszer költői lendülete az átlagon felülemelkedő 



jellemszilárd egyéniség vonásait verik vissza. Amikor az 
imperiumváltozás után a magyarság politikai téren is szer-
vezkedni kezdett, Balogh Endre komoly és értékes neve 
az elsők közt merült fel  azok sorában, kikben a magyar-
ság a kisebbségi életének támasztékát látta. Nyelvtudása, 
politikai iskolázottsága, függetlensége  és szeplőtlen múltja 
valóban vezető szerep betöltésére szánták őt. Tudjuk mi 
azt jól, kik az ő közvetlen környezetében szenvedtük ót 
folyton  hanyatló erejének összeroppanását, hogy mily 
nyomasztólag nehezedett lelkére betegségtől megbénított 
munkaerejének tehetetlensége s mily fájó  lélekkel szem-
lélte azt a testet lelket felőrlő  küzdelmet, melynek alig 
két hónappal ő előtte oly megrendítően esett áldozatául 
Hajdú István, szívéhez közel álló jó barátja. 

Amikor a háború utolsó évében hosszas betegségé-
nek kínzó gyötrelmeitől lekötött energiája újból éledezni 
kezdett, lábbadozásának erőrekapó hónapjaiban új terü-
letet vágott magának folyton  dolgozni szerető tevékeny-
sége. Ezúttal tudományos téren kereste ambiciózus lelké-
nek kielégülését. A házasságjog magyar és külföldi  irodal-
mának áttanulmányozása után több értékes cikket írt a 
perjog reformjáról  és a házassági eljárásról (Jogtudományi 
Közlöny,  Ügyvédek  Lapja  1918. évf.),  amelyeket a szak-
körök méltányló elismeréssel fogadtak.  Ezt a munkásságát, 
mint annyiunk sok szép reményét és tervét, maga alá 
temette a nagy összeomlás. Boldogok voltak azok, kik a 
romok alól kimentett tetterejüket a megváltozott viszonyok 
közé hasznosan tudták beidegzeni. 

Balogh Endre beteg testtel is munkása akart lenni a 
magyarság új életkezdésének. Szerencsésen megtalálta azt 
a területet, amelyet otthonról, íróasztala mellől is művel-
hetett. A szépirodalom munkásai közé állott. Amikor a 
Hajnalhasadás  című novellája a Napkelet  1920. évi pályá-



zatán dicséretet nyert, neve az irodalmi fórumon  meg-
lehetősen újszerűen hangzott. Kevesen voltak, akik ismer-
ték, legtöbben tehetséges kezdőt sejtettek mögötte. Pedig 
már akkor ő régen túljárt a szárnybontogatás évein és az 
első lépések bizonytalanságán. Ifjúkorának  legkedvesebb 
emlékei alá temetett szép álmát kezdte újra álmodni, hogy 
annak karjai közt szenderüljön végtelen, örök álomba. Mun-
kás életének nagyobbik fele  a szépirodalomhoz fűződik  s a 
termelő tevékenységében tátongó nagy hézag (1909—1919), 
az elmélyülés ideje, két virágzó időszakra osztja azt. 

Az Őszi  napsugár  című első novellája 1899 szep-
tember 17-én látott nyomdafestéket  a marosvásárhelyi 
Székely  Lapok  75. számában. Ettől kezdve 1906-ig sűrű 
egymásutánban jelennek meg a novellái (jobbára Sinister 
álnéven) a marosvásárhelyi Székely  Lapok,  Marosvásár-
hely,  Nemzeti  Hírlap,  Székelység,  Székely  Ellenzék,  Kolozs-
vári  Egyetemi  Lapok  hasábjain, ahol Ravasz  Lászlóval, 
Bodor  Aladárral és Gyallay  Domokossal együtt vágott 
neki a sok szép reménnyel kecsegtető írói pályafutásnak. 
Volt idő (1903—1905), mikor a kolozsvári Ellenzék-nek 
legtermékenyebb s legkedveltebb tárcaírója volt. Ebben 
az időben irt finoman  szőtt lírai tónusu elbeszéléseiből az 
irásművészet kibontakozásának akárhány érdemes példá-
ját lehetne kiválasztani. Amikor a budapesti Független 
Magyarország,  a Képes  Családi  Lapok,  az Ország-Világ 
is megnyílt előtte s neve szélesebb kört kezdett befogni, 
önmagával elégedetlenül tette le a szépírói tollat. Ez az 
elégedetlenség őnála a szigorú önkritika volt. Mindig 
súlyos mértékkel mérte önmagát és másokat is. Ez tar-
totta vissza attól, hogy a több mint félszázra  menő ifjú-
kori novelláját kötetbe gyűjtse s így erőszakolja ki magá-
nak az írói névnek járó elismerést. Szigorú mértéke ön-
magával szemben később is megkötötte alkotó erejét, 



mely mindig inkább a művészi magaslatok felé  törekedett, 
mint a mennyiség könnyű gyarapítására. Lelke ebben az 
időben rendkívül érzékeny volt két legtöbbre tartott írójá-
nak, Jókainak és Gárdonyinak hatásával szemben, s mivel 
maga érezte legjobban, hogy szellemi hatáskörükből sza-
badulni nem tud, pihenési időszakot szabott ki írói egyéni-
sége megizmosodására. Maga sem gondolta, hogy egy 
évtizedig fog  tartani ez a szellemi pihenés s amikor ismét 
kezébe veheti a tollat, keserves belső élmények és súlyos 
külső szenvedések zuhatagja csiszolja lelkét fogékonnyá 
a művészi szépségek fölfogására. 

Az erdélyi magyar irodalomnak 1919 utáni nagyszerű 
lendülete Balogh Endrét is magával ragadta s megviselt 
szervezettel, de tettrekész áldozatos lélekkel állt a nagy 
kultúrmissziót teljesítő magvetők közé. Az előzmények 
után nem meglepő, hogy kialakult írói egyénisége a leg-
nagyobb bizalmat keltő oszlopa lett az új irodalmi törek-
véseknek. Örömre derült a tekintetünk, mikor az első 
számbavételt azzal a nyereség-eredménnyel zárhattuk, 
hogy van egy Balogh Endrénk, aki erede i témakörével, 
a lelki élet mélységeinek megkapó rajzával és színes 
stílusával a szerényebb felszerelésű  erdélyi magyar szép-
prózánk tapogatózva megindult útjait fogja  mélyíteni. 
Szépírói munkásságának ez a második virágzó korszaka 
a Zord  Idő  hasábjain indult meg (1921., 1. sz.), a Keleti 
Újság-ban  folytatódott  (1921., 60. sz.) s határozott színnel 
és iránnyal az Ellenzék  (1923—1925) és a Pásztortűz 
(1921—1925) lapjain virult ki. Az előbbihez gyöngéd, 
kedves emlékú vonzalom fűzte  még abból az időből, 
amikor Bartha Miklós kritikája rostálta az Írásait, az utób-
binak több volt mint munkatársa : állandó szíves tanácsai-
val egyik szellemi irányítója. Jelleme tiltakozott az ellen, 
hogy a föltétlen  érvényesülés után törtetve lihegjen, de 



viszont szívesen támogatott minden olyan törekvést, amely 
elvi alapon, gerincesen állta irodalmi programmját. így lelt 
munkatársa a budapesti Napkelet-nek  is, mely komolyan 
számolt értékes tehetségével. 

Nevét a nyilvános elismerés először akkor hordozta 
meg mindazon helyeken, ahol a magyar irodalom fejlő-
dését szerető érdeklődés ápolja, amikor 1922 áprilisában 
Kolozsvárt a Minerva Rt. kiadásában a Hajótöröttek  című 
elbeszéléskötete (nagy 8-r. 139 1.) megjelent. Ennek a könyv-
nek öt novellája és a legszebb magyar írások közé 
sorozható Fehér  rügy  című kis regénye őszinte, meleg 
elismerést váltott ki az erdélyi és a magyarországi kritiká-
ból. A marosvásárhelyi Székelyföld  1923-ban a tárcarova-
tában nyolc folytatólagos  számon át (76—83. sz.) kivona-
tolta érdemi részét annak a 22 kritikának, amely egytől-
egyig avatott, elfogulatlan  tollból eredő dicsérő elismerés. 
A fogadtatás  melegsége után kétség alig férkőzhetik  ahhoz, 
hogy Balogh Endre novelláskötete az erdélyi magyar iro-
dalom legnagyobb erkölcsi sikert aratott egyik könyve, 
írói egyéniségének sajátos vonásait őrzi e könyv. Komor 
színei és lelki problémákat feszegető  törekvései az erdély 
magyar talajból sarjadt br. Kemény Zsigmond és vásár-
helyi pályatársa, Petelei István szellemi együttesébe soroz-
zák Balogh Endrét. Komorságán is állüktet azonban vigasz-
talást nyújtó, enyhülést adó és őszinte megindultságot 
keltő becsületes, nemes szívének dobogása. Művészete 
kerülte a felszínt.  Mindig a mélységekbe ereszkedett, a 
sorstaposott emberek lelki rezdüléseit hallgatta ki és ana-
lizálta emberlátó, emberláttató kitűnő jellemzéssel, vonzó 
elevenséggel és a tökéletesség magaslatait kereső aggo-
dalmas gondossággal. Magyarságával nem hivalkodott, de 
alapsz'neiben époly erős az erdélyisége, mint gazdag 
érzésvilágában, harmonikus tiszta világnézetében, nemes 



fajszeretetében,  színes leírásaiban és modern hangszere-
lési! eredeti székely stílusában. 

Amikor az életrajzíró kegyeletes érzéssel még egyszer 
átforgatja  a Hajó  töröttek-e  t s látja azt a rengeteg csírázó 
ígéretet, amit a halál elsorvasztott, s amikor még egy-
szer átolvassa ezeknek az Ígéreteknek kibontakozásáról 
tanúskodó újabb novelláit, — lehetetlen elfojtania  az 
erdélyi irodalom nagy veszteségén érzett mélységes fáj-
dalmát. Lehangolóan bánatos foglalkozás  lapozgatni azt 
a gondosan összeállított novellagyűjteményt, melyet a Hajó-
töröttek  óta megjelent elbeszéléseiből a budapesti Nap-
kelet  Könyvtára  számára állított össze, vagy rendezgetni 
hátrahagyott kéziratait, amelyeken még frissen  sorakoznak 
lázas izgalommal írt utolsó kézvonásai. A veszteségben 
legfájdalmasabb  a reménység elhervadása. Az irodalom" 
történetnek is legszomorúbb fejezete  a töredékbe csonkult 
művek és a szárnyszegett tervek jegyzéke. Balogh Endre 
itt is megremegteti a szívünket. Az utolsó két esztendőben, 
kényszerű megszakításokkal, gondosan építgette nagysza-
bású regényét, de a sors nem engedte meg, hogy a maga 
lelki gyönyörűségére és az erdélyi magyar irodalom nyere-
ségére tető alá vonhassa. Égő  Csipkebokor  címet szánt 
neki s csak az utolsó simítások hiányzottak róla. Cselek-
ménye 1912 júniusától 1918 karácsonyáig húzódik s 
hatalmas vonásokkal domborodik ki benne ennek a ka-
tasztrofális  időszaknak lelki élete és külső képe. A nagy 
idők nagy eseményei csupán a háttérben húzódnak meg, 
az igazi történet egy jóhiszemű radikális gondolkozású 
és egy konzervatív felfogású  lélekben játszódik le. 
Azt az események csalódottan temetik maguk alá. ez 
a hit és a becsület szilárd alapján még a romok közt is 
bizakodva reméli elvei diadalát. E sorok írója, aki talán 
egyedül olvasta a nagyterjedelmü kéziratot s annak ide-

it 



jén szeretettel vett részt a tervezgetés és a felépítés  fon-
tolgató munkájában, nem tud elég tárgyilagos lenni e rendkí-
vül sokra tartott regény értékének eldöntésében. Azt azonban 
nyugodt lelkiismerettel állítja, hogyha elkészül ez a regény, 
nem csalódott volna az erdélyi magyar irodalom a Balogh 
Endre regényírói tehetségéhez fűzött  igényes reményében. 

Ha kegyesebb lett volna hozzá a sors, ha nem törte 
volna derékba fiatal  életét, ha nem tarolta volna le oly 
korán értékes tehetségét, mennyivel bízakodóbban tud-
nánk szembe nézni aggodalmakba fátyolozott  jövőnkkel. 
Az erdélyi magyar irodalom Balogh Endrében az első 
nagy halottját gyászolja. Ő megtette a kötelességét. Ere-
jén felül  részt kért magának kulturális életünk megalapo-
zásában. Eljön még az az idő, mikor az irodalomtörténet 
valaha számba fogja  venni azoknak a munkáját, akik 
Erdélyben 1919 után tehetségükkel, lelkes odaadásukkal 
a magyar irodalom mélyrehuzódó gyökereit szilárdították 
s vállukon hordták a roskadozó magyar életet. Balogh 
Endre neve és munkássága akkor is értékesen fog  csillogni! 

Legyen áldott emléke az erdélyi magyar irodalom 
első nagy halottjának, a jóságos nemes szívnek, a pél-
dás férfias  jellemnek s vegye körül nevét az a szeretet és 
tisztelet, amellyel ő mindig híven szolgálta magyarságunk 
nagy kulturális érdekeit! 

(Pásztortűz 1925., 6. sz.) Dr.  György  Lajos. 



Soha  se fogtam  Vele  kezet  és mégis  kezet  fogtunk, 
soha  se találkoztunk  és mégis  egy  volt  az  utunk. 

Osztozom  mindazoknak  a fájdalmában,  akik  meg-
siratják,  és emlékét,  mintha  barátom  lett  volna,  kegyelettel 
fogom  megőrizni. 

A „Napkelet"  koszorúját  leteszem  a sírjára  és munka-
társaimmal  együtt  gyászolom  megdicsőült,  nagy  munka-
társamat. 

Tormay  Cécile. 





BALOGH ENDRE. 
Emlékezés az új erdélyi magyar irodalom első halottjára. 

Nem tudom, hogy a magyarországi magyarok látták-e 
őt, s miképen látták, — de megpróbálom most megmu-
tatni nekik Balogh Endrét a saját szívemen keresztül. S 
ilyenformán  talán ki fog  derülni kissé, hogy miképen láttuk 
őt mi itthon, s mit jelentett nekünk, erdélyi magyaroknak. 

Nálunk, ha most arat a halál, s lekaszál egy embert: 
mintha tíz ember dőlne ki, — s ha tízannyi utánpótlás 
volna születésekben, s tízannyi „fehér  rügy", új hajtás 
fakadna  a korhadt, száraz ágak mellett, — az sem meg-
nyugvás nekünk. A mostani, haldokolva is győzedelmes 
nemzedékben még bizonyosak vagyunk, de nem tudjuk, 
mit hoz a jövő és milyen irányban fejlődnek  az új nem-
zedékek, teljesen megváltozott viszonyok kényszere között 
nevelkedve. 

Balogh Endrével életemben alig néhányszor találkoz-
tam. Kétszer Marosvásárhelyt, az ő nyugalmat és tisztaságot 
lehelő kis házában, párszor futólag  Kolozsvárt. Néhány 
levélváltás volt közöttünk. Ennyi az egész. Azonban e 
ritka találkozásokat mélységes jelentőséggel töltötte el a 
bennük megnyilvánuló lélek. Úgy gondolok reájuk, mint 
csendes, elmúlt ünnepekre, hajdani vasárnapokra, melyek-
nek értelme s titokzatos varázsa azonban beleszövődik a 
kétköznapok szövetébe s Isten tudja hol, mikor, újra fel-



csillámlik, s hat tovább, a nemes energia megmaradásá-
nak szellemi törvénye szerint. Utolsó, rövid találkozásom 
vele egy ragyogó, édes-búsan szép őszi délelőtt történt, a 
kolozsvári vasúti állomáson, 1924. szeptember közepén. 
Én elutaztam, ő Vásárhelyről érkezve, a városban kere-
sett, aztán kijött az állomásra. Egy levelet adott át nekem. 
Rövid pár percig beszélgettünk vonat-indulás előtt. Aztán 
szólott a trombita. Csak most tudom, hogy nem nekem, hanem 
neki szólott, ő indult akkor nagyon, nagyon messzire . . . 
Szép, komoly férfi-feje  most is előttem áll, arcán az a 
különös joviális mosoly, mely mögött mérhetetlen szenve-
dések lappangtak és örök melancholia bujdosott. Megérezte 
ezt az ember rajta, bár ő maga soha sem mutatta. Komoly-
nak láttam, — szomorúnak, sötétnek nem. Stoikus jellem 
volt, és egyéniségében épen oly kevéssé lírikus természet, 
mint művészi alkotásaiban. Arcának derűje az erdélyi ősz 
derűje volt: fénnyel  kendőzött fájdalom. 

Mikor az összeomlás utáni kábulatban félig-öntudat-
lanul, a politikai és közéleti passzivitás kényszerült bénult-
sága közepette, az új erdélyi irodalom halk erecskéi kezd-
tek finom,  álomszerű hanggal csörgedezni: Balogh Endre 
az elsők egyike volt. Lelkének álom-ereit kezdte küldöz-
getni a lassanként mélyülő gyűjtőmedencékbe: egy-egy 
szépirodalmi, vagy napilap felé.  Sajátos, komoly, érett 
tehetsége már akkor feltűnt.  Akik csodálkoztak azcn, hogy 
„kezdő" író hogyan jöhet egyszerre ilyen kiforrt,  mély írá-
sokkal, azok nem sejtették, hogy a férfikora  delén túlha-
ladt írót az élet kemény iskolája, intenzív közéleti tevé-
kenység, ügyvédi, politikai, publicisztikai működés, s a 
fiatalkori,  de feledésbe  ment irodalmi kísérletek egész sora 
edzette, acélozta, érlelte sokáig. Mikor én megismertem, 
akkor már valamiképen az élet fölött  állott, bezárkózva 
érzéseinek nemes világába, kifele  az emberi és írói karak-



ter s világfelfogás  rendülellenségével, s már bizonyos szem-
lélődő szellemmel, mely a változások sodrából mindig a 
lényeget tudta kiragadni. Úgy látszik, a nagy magyar tra-
gédia adta meg szellemének, mint sok más erdélyi magyar 
szellemnek is, a végső, döntő lökést a teljes kifejlés,  önmaga 
teljes megtalálása felé.  Könnyen érthető, hogy akiben ere-
detileg gazdag művészi hajlam lappangott, az lelkének betel-
jesedését a gyökeresen megváltozott körülmények között 
épen a művészetben kereste. Az irodalom s művészet élet-
fölötti  világa lett az erdélyi magyar intelligencia nagy része 
számára az egyedül lehetséges világ. Műalkotás és műél-
vezet : nemcsak a nemzeti élet önfentartási  ösztöne, hanem 
a valóság kínzó világából való menekülés vágya is, erre-
felé  sodorta a lelkeket. Én hiszem, hogy ha Balogh Endré-
nek hosszú, kínos betegsége s az áldatlan közállapotok 
nem is tették volna egyenesen lehetetlenné a közszerep-
lést, — ifjúkori,  „aktiv" ideáljait most már úgy sem kereste 
volna. Ha Isten erőt és életet ad neki, talán mind mélyeb-
ben merült volna el művészetének ragyogó, nagyszerű, 
passzív világába, melyből azonban közvetve mégis a magyar 
faj  aktiv élethatalmai sugárzottak ki. 

„Hajótöröttek"  c. könyvének megjelenése után Balogh 
Endréről egészen nyilvánvaló lett, hogy elsőrangú elbeszélő. 
Kötetébe foglalt  kis regénye, a „Fehér  rügy",  tisztán és 
tömören mutatja e tekintetben összes kvalitásait. Kötete 
után elszórtan megjelent hosszabb-rövidebb elbeszélései 
pedig csak megerősítették bennem azt az érzést, melyet 
most leírok: Balogh Endre eddig a legepikusabb  tehetség 
volt közöttünk. Többször hallottuk már az erdélyi irodalom 
hívatott bírálóitól azt a megjegyzést, hogy Erdélynek ezelőtt 
nem volt lírája, hogy Erdély a múltban épen az elbeszélő 
műfajokban  tünt ki. Mások hozzátették, hogy a mai erdélyi 
líra gazdagsága talán épen természetes visszahatás a mult 



lírai terméketlenségével szemben. E megállapításokat telje-
sen jogosultaknak tartom. Sőt hozzáteszem azt, hogy érzé-
sem szerint e nagy lírai reakció rányomta bélyegét a mai 
erdélyi prózára is. Kiváló novellistáinkon lírai rapszodikus-
ság, lírai hév, vagy legalább is lírai eszközök erős alkal-
mazása érzik. Nem kedvezőtlen értékítéletet akarok ezzel 
mondani. Ma, a műfajok  nagy keveredésének idején, mikor 
a művésziségnek egészen más kritériumait kezdjük kutatni, 
mint a régi műfaji  „kellékekéhez való szigorú ragaszko-
dást, — kicsinyesnek találnám e szempontot túlságosan 
hánytorgatni. Csak megállapítom, hogy Nyirő József,  mint 
novellista, formákat  szétfeszítő  robbantó erejű lírikus. Szag-
gatott, sokszor homályba hulló történetei inkább az író 
forrongó  érzésvilágának projekciói, semmint ember-életek 
valóságos darabjai. Berde Mária erősebb elbeszélő hajlama 
mellett is sokszor hajlik az egyénitől az egyetemes, a kon-
krét ábrázolástól a szimbolikus ábrázolás, tehát végered-
ményben szintén lírai elemek felé.  Sőt még a régi írói 
generációból származó Kovács Dezső is legmodernebb 
és legszebb alkotásait misztikus lírai elmélyülésének 
köszönheti. 

Balogh Endre gyökerében elbeszélő tehetség. Való-
ságos emberek valóságos ábrázolása, külső és belső, de 
inkább belső történetüknek feltárása  az ő erőssége. „Fehér 
rügy" című regényében megmutatta, hogyan képes elemezni 
s lefolyásukban  fokról-fokra  kifejezni  a szenvedélyek fej-
lődésmenetét, hogyan képes a történet különböző szálait 
összevezetni és egységes irányba sodorni. Vak katonája 
felejthetetlen  alak. Szerelme, féltékenysége,  eszeveszett 
dühe, tomboló magát-emésztése, végül rezignált megnyug-
vása és magát-legyőző nagylelkűsége az olvasót lelke alap-
jaiban rázzák meg. S annál inkább, mert az egyéni végzet 
mellett, azzal párhuzamosan iramlik egy nép végzete : Erdély 



magyarságának sorsa sötétlik fel  komor kontúrokban Balogh 
Endre regényében. Az első igazán művészi korrajz a vesz-
tett háború utáni Erdélyről. Kortárs szemével látott kép. 
Véres és félelmes.  A történelem perspektívájában, egy 
valaha megírandó históriai regényben lehet, hogy mások 
leszünk. Mi most magunkra ismertünk Balogh Endre rólunk 
rajzolt képében. Kisebb elbeszéléseiben is szívesen nyúlt 
Balogh Endre témáért Erdély mai viszonyaiba. Mint a leg-
több mélyebb lelkű magyarnak, neki is állandó őrlő prob-
lémája lehetett „kisebbségi magatartásunk" mikéntje. S a 
tisztán érzelmi magatartás büszke passzivitásától ő is kény-
telen volt eljutni ahhoz az értelmi, józan attitűdhöz, amely 
nem faji  jogaink megtagadását, de viszont minden lehető-
ség megragadását jelenti, hogy fajunk  érdekében tehessünk 
valamit. Dolgozni és el nem csüggedni: ezt hirdette művé-
szetével, ennek adott megkapó kifejezést  a Pásztortűz-ben 
már halála után megjelent novellájában, a „Gólyák"-ban 
is. Hirdette az anyaföldhöz  való ragaszkodást, s az itthon-
maradást, minden poklokon keresztül. 

Világnézetében Balogh Endre inkább konzervatív 
volt, de nem a türelmetlen fajtából.  Legfeljebb  mosolygott 
a nagyon sietőkön. Politikai és irodalmi radikálizmus egy-
aránt távol álltak tőle. Az osztályöntudat kihegyezésével 
szembe a fajszeretet  s az emberi közösség-érzés és mél-
tányosság kibékítő eszméit állította. Erkölcsi érzése rend-
kívül finom  és fejlett  volt. Nem egyszer r.yult hozzá kényes 
témákhoz („Párnázott ajtók" c. hosszabb elbeszélése a 
legjellemzőbb), de mestere volt a művészi mértéktartásnak, 
s a biztos ízlésnek ezekben a dolgokban, és mindig bizo-
nyos nemes tendenciával érintette őket. Nem „moralizált", 
de magasabb morálja szükségképen, művészi törvénysze-
rűséggel ütközött ki alakjaiból és történeteiből. A bűntudat 
és bűnbánat gyötrő, de néha ujjászülő és megszentelő 



hatalmát gyakran szerette ábrázolni. (Legszebben „Azután" 
c. novellájában). írásainak alaptónusa sötét, komor, de 
ritkán vigasztalan. Bár az is igaz, hogy Gyallay Domokos 
könnyed közvetlensége, üde humora s legtöbbször prob-
lémátlan egyszerűsége teljesen hiányzik belőle. Gyallay 
és Balogh Endre a mai erdélyi irodalomban körülbelül 
úgy állanak egymás mellett, mint a régebbi egyetemes 
magyar irodalomban Mikszáth és Petelei István. Gyallay-
ban mintha Mikszáth derűje, kedélyes életszemlélete csil-
lanna meg néha, Baloghban Petelei szelleme borong. Ezek 
az analógiák persze nem értékazonosságot akarnak kife-
jezni. Balogh Endrét azonban épen komorságánál fogva 
mélyebben erdélyinek érzem Gyallaynál. Erdély tragikus 
föld.  Humort, derűt alig-alig terem. Balogh Endre elemző 
módszerében Kemény Zsigmond, formaművészetében  és 
stílusában Petelei tradícióinak folytatója.  Lelke és művé-
szete legbelső lényegében azonban eredeti, amint eredeti 
és páratlan a mai erdélyi magyar sors, amelyből művé-
szete kinőtt. 

44 esztendő, derékbatört élet, derékbatört mű, befe-
jezetlenül maradt nagy koncepciójú új társadalmi regény: 
ez is erdélyi sors. Mi itt valahogy mindnyájan torzók mara-
dunk. De olyan torzók, amelyek mellett nem mehet el 
gondolkozás és magábaszállás nélkül boldogabb tájak, 
korok és körülmények magyarja. 

Úgy tudom, hogy korán elköltözött írótársam és bará-
tom új, félbeszakadt  nagy regényének azt a címet adta : 
„Égő  Csipkebokor".  Nem ismerem a regényt, de úgy sej-
tem, hogy az „Égő Csipkebokor" a szenvedések tüzében 
égő erdélyi magyar társadalom. Balogh Endre külső stoikus 
nyugalma mögött, fényes  eszmények és kínos szenvedések 
lángjában lobogott el egy drága élet ugyancsak Égő csipke-
bokor gyanánt. De az írás azt mondja, hogy Mózesnek 



Isten jelent meg az égő csipkebokor lángjában. Balogh 
Endrének is megjelent, és benne és általa megjelent 
nekünk is. 

Kolozsvár, 1925 április hóban. 

(Napkelet 1925., 5. sz.) Reményik  Sándor. 



CSÉPLÉS UTÁN. 
— Balogh Endre koporsója felett.  — 

Ésaiás 28. 23-29. 

Balogh Endre elcsendesedett szíve különös szántó-
földje  és cséplőszérüje volt a Kegyelmes Istennek. Eles 
ekevas barázdálta, acélfogu  borona egyengette el. Bot, 
pálca és cséplőszánka járt keresztül rajta. Amennyi meg-
próbáltatást és szenvedést őmaga megírt magáról kislányá-
hoz szóló szomorú hattyúdalában, oh, nagyon elég, hogy 
szívünk mélyéig megrendülve, könnyezzünk felette.  Hát még 
azok, amiket nem mondott, nem mondhatott el ? így, kívülről 
nézve 44 éves rövid életét és csak földi,  emberi szemek-
kel nézve azt, meg kellene rettennünk attól, hogy lehet-
séges ilyen élet is, amely szinte kezdettől végig nem volt 
egyéb, mint fájdalmas  és hiábavaló tusa a halállal. De, 
kérdi alapigénk, mindig szánt a szántó, mindig baráz-
dál és boronál? Nem vet és egyenget is? És még egy 
mélyebb kérdés : mindent cséplőszánkával csépel-e ? nem 
bottal és pálcával is? És amikor hajtja felette  szekere 
kerekét s lovait, szét is töreti ? Kedves testvérünk, Balogh 
Endre szenvedő élete csodálatos bizonyságtétel arról, hogy 
a testi-lelki gyötrelmek nem érthetetlen és föllázító  végzet, 
hanem a Seregek Urának csodás tanácsa, nagyságos böl-
csessége, mert vetés és cséplés vala ez az örökkévaló Isten 
boldog és dicsőséges céljai számára. Mi, emberek, sokszor 
még azt sem látjuk, hogy a szenvedések között külömbség 
van ; könnyfátyolozta  szemünk előtt valamennyi egyformán 



kegyetlen és céltalan. Isten igéje finom  halk figyelmezte-
téssel csendül: van előkészítés áldott magvetésre és áldott 
betakarításra is. Az Isten munkája bennünk: vetés és 
cséplés. 

Testvéreim, az isteni Gazda különös gonddal, nagy, 
, édes szeretettel nézett erre a drága parcellájára az Ő vég-

telen munkamezejének. Balogh Endre szíve jó föld  volt, 
tele titokzatos életerőkkel, Isten szerint való gazdag lehe-
tőségekkel. Nagyon szépet álmodott róla a Gazda, mikor 
az első tavaszi hajnal pacsirtadalos, áradó fényében  meg-
indította rajta az éles, csillogó ekét. Nem is csak egyféle 
magot akart kapni belőle : az aratás napjára tekintve, szép 
rendben látta rajta hullámzani a fekete  kömény, az illatos 
kömény, a színbúza érett tábláit. Terve szerint járt erős, 
bölcs keze alatt az eke, itt-ott csak a felszínen  hasítva, 
itt-ott a mélybe vágva s terve szerint morzsolt és egyen-
getett acélfogaival  a borona. Mi minderre csak egy szót 
tudunk: szenvedés. Ő isteni mosolyával lendítve áldott 
kezét, atyai szívéből a maga helyére szórta a magot: fekete 
köményt ide, illatos köményt oda, színbúzát a mélyre . . . 
Mert nem örökké szántott és boronált: mikor csend volt, 
édes intermezzók, boldogan suhanó évek rövidnek tetsző 
röpte, akkor vetett a Gazda. És a mennyei vetés kikelt, 
felnőtt,  megérett, amint meg vala írva felőle. 

Az utolsó 12 esztendőre a mi emberi nyelvünk megint 
csak ezt mondja : betegség. Pedig ez a mennyei cséplés 
ideje volt, a Gazda álmának megvalósulása, a termés 
betakarítása. Bot veri ki a fekete  köményt, pálca az illa-
tos köményt, cséplőszánka a színbúzát. De egyikkel se 
töreti szét az Ura szívet magát. Nem, hanem megdicsőíti. 

íme, a cséplés is elmúlt. Nagy, áldott, ünnepi csend 
lebeg a megvert, megtaposott szérű felett.  S rajta ki van 
terítve a termés: Balogh Endre szívének boldog áldozata. 



Ott a fekete  kömény: az a bús szívetfacsaró  meg-
rázó világszemlélet, a szenvedő, tragikus emberlelkek mély-
séges szeretettel való megértése és lelkünkbe markoló való 
ábrázolása, mellyel Balogh Endre azt az isteni szolgá-
latot végezte, hogy kemény szívünket részvételre, irga-
lomra, megalázkodó lehajlásra indítsa, amikor hangszerévé .. 
lett ebben a világban némán gyötrődő lelkek fekete  tragi-
kumának s szívszerint való ügyvédjévé a bűn legázoltjai-
nak. Ez a vád fekete  termése, amelyet elénk tár : lássátok, 
ezek vagytok ti, ennyi szenvedést okoztok ti, ennyi néma 
fájdalom  vonaglik önző lábatok alatt. Bizony, bottal verte 
ki Isten lelkéből ezt a tragikus termést, de a bot mi vol-
tunk, emberek! 

És ott az illatos kömény : világlátásának fekete  szö-
vetén költészetének édes illata árad át, nagy szeretete, 
finom,  meleg, simogató szelídsége, édes tisztasága, halk 
reményei, szemérmes hite, — s mily különös! — ott van, 
oly láthatatlanul, de oly bizonyosan, mint a virágillat, az 
élet erős, olthatatlan, sóvárgó szerelme is. Bizony, ezt is 
szenvedések verték ki lelkéből, de finomabb  szenvedések 
suhogó pálcái. És ezek a pálcák Isten kezében azok vol-
tak, akiket szeretett, akik szerették. Vannak édes fájdal-
mak is: a hitves önfeláldozása,  a pici leányka ártatlan 
csacsogása, a rokoni és baráti szeretet: megértitek-e, hogy 
ez is szenvedés lehet annak, aki a halál árnyékában élt? 
Olvassátok el utolsó írását és megértitek. 

Végre ott van a színbúza is : érett, nemes férfijelleme. 
Érték az örökkévalóság számára. Az a jellem, amely igaz-
ságból és háládatosságból volt öltözve, halhatatlan kincs, 
az Isten remeke. Ezt a színarany búzát már cséplőszán-
kával kellett kivernie; a halálos kór szekerének kerekei 
és lovai hajtottak át meg át rajta .. . és a testnek szét 
kellett töretnie ... De nem töretett szét a lélek 1 



Azért ne nézzetek többé a romokra, a letarolt mezőre, 
a megtiport szérűre, nézzetek a lélekre, s áldjátok azt, aki 
magának elkészítette s mennyei csűrébe takarta. 

Ti pedig, akiknek szívéről szakadt le, s akik elmerül-
tetek a gyászban, merüljetek mélyebbre, a gyász alá, az 
édes bizonyosságba, hogy ő most már egészen és változ-
hatatlanul a tiétek lett s Isten általa készít titeket, boldog 
találkozásban, örök céljaira. 

S te szegény erdélyi magyarság, ki test szerint megint 
vesztettél egy drága értéket, szívedbe zárva tartsd meg 
azt, amit lélek szerint kaptál belőle. Olvaszd bele mun-
kádba, szenvedéseidbe, reménységeidbe, hogy megtartó 
erőddé váljon tragikus utadon, amely, ó mégsem a szét-
töretésnek, hanem a mennyei cséplésnek fájdalmas,  szent 
útja a Krisztus által. 

Kolozsvárt, 1925. március 10-én. 

(Az Út 1925., 3. sz.) Makkai  Sándor. 



DR. FERENCZ MIHÁLY ZSIGMOND BÚCSÚBESZÉDE 
MAROSVÁSÁRHELYI KARTÁRSAI ÉS A MAROSI RE-

FORMÁTUS EGYHÁZMEGYE NEVÉBEN. 

Eljöttünk, Dr. Balogh Endre szeretett barátunk, hogy 
utolsó utadra elkísérjünk és a volt kartársak nevében el-
búcsúzzunk tőled. 

Hajlamaid szerint, mit jól tudok, mert gyermekkorod 
óta ismertelek, — az emberi függetlenség  szeretetének 
erős érzése élt benned. Pályád megválasztásába is ez folyt 
be, mert a művelt államok mindenikében az ügyvédség 
egyike a legszabadabb foglalkozásoknak  s az ügyvédi kar 
mint olyan, mindenütt a legfüggetlenebb  testület. 

Ezen a téren érvényesíthetted legjobban első sorban 
azt, amivel az Ür Isten megáldott: nagyszerű szellemi ké-
pességeidet, és azt a közéleti erényt, ami a benned élő 
általános emberszeretetnek, méltányosságnak, jóságnak és 
igazságnak megfelelő  férfi  eréllyel párosult finom  vegyü-
léke, mesés harmóniája volt. 

E képességek birtokában a társadalom minden réte-
gének bizalmát, szeretetét nyerted meg, neved mindenki 
előtt becsülést, tiszteletet parancsolt. Előttünk kartársak 
előtt, kik téged még közelebbről és még igazábban ismer-
tünk, neved fogalom  volt, emléked pedig örök eszmény 
marad. 

Elmúlásod a férfikor  nyarán, mikor szellemi életed, 
életviszonyaid minden vonatkozásban legértékesebb gyü-



mölcseit teremhette volna, nemcsak az ügyvédség csa-
ládjának súlyos csapás, hanem a református  egyházi tár-
sadalomnak is mély gyásza. Ennek is hithű buzgó tagja, a 
református  intézmények egyik tekintélyes oszlopa, a Marosi 
Református  Egyházmegyének tanácsbírája voltál. Ebben a 
minőségedben is búcsúzom tőled. 

Mint az egyházmegyének gondnoka állok most drága 
tetemeid előtt, hogy jelentsem ki az egyházmegye és az 
ősi nemes Marosszék minden reformátusa  nevében, hogy 
mikor a harangok megkondultak, gondolatban valamennyien 
itt vagyunk. Hogy biztosítsalak arról, hogy azt a szellemet, 
melyet te a hitélet ápolásában, intézményeink fejleszté-
sében képviseltél, követjük, megőrizzük. 

így búcsúzom tőled szeretett jó barátom, kartársam 
és munkatársam. 

Isten veled 1 



BALOGH ENDRE 
Búcsúbeszéd ravatalánél, Kolozsváron, 1925. mércius 10-én, 

az Erdélyi Irodalmi Társaság nevében. 

Az Erdélyi Irodalmi Társaság nevében kívánok el-
búcsúzni megboldogult tagtársunktól és barátunktól. 

Búcsúzni jöttem; szomorú tisztességtevésre. 
Nem így képzeltük mi ezt, amikor 1922-ben őt tag-

jaink sorába választottuk. 
Mi azt hittük, hogy azután az értékes és a legszebb 

reményekre feljogosító  könyv után — Hajótöröttek  volt a 
címe —, mellyel 1922 tavaszán egyszerre a legkiválóbb 
erdélyi magyar novellaírók közé emelkedett, nem itt a földi 
elmúlásnak fájdalmas  helyén, hanem Társaságunk felol-
vasó ülésein fogunk  vele találkozni. Azt hittük, hogy azok 
után a kisregények után, melyekből említett kötete drága 
gyűjteményt adott, majd meg fogja  írni azt a nagy regényt, 
amelyet oly régóta várunk erdélyi szépíróinktól, s amelyre 
a megboldogult is oly nagy ambícióval készült. Abban a 
köszönő levélben, melyet taggáválasztatása után hozzám, 
mint az Erdélyi Irodalmi Társaságnak jelenlegi főtitkárá-
hoz intézett, többek közt ezeket írta: „Most már tudom, 
hogy sokat kell élni és sokat kell szenvedni ahhoz, hogy 
valaki regényt írhasson. Én most már olt tartok, hogy 
látom  azt, amit meg akarok írni és tudom,  hogy hogyan 
kellene megírni azt a bizonyos regényt, melyre minden 
íróember reágondolt egyszer. Ha egészséget ad az Isten 
s némi szabad időt a kenyérgondok mellett, — talán meg-



kísérlem én is. Az anyagom kész van hozzá. Székfogla-
lómat szeretném majd csak utána megtartani." 

A regény tollban maradt, a székfoglaló  is elmaradt 
s a baráti és pályatársi üdvözlés helyett íme, búcsúzni 
jöttünk. 

Óh, hogy ennek így kellett lenni! Óh, hogy szomorú 
végzetünk oly megváltozhatatlan kényszerrel nehezedik 
reánk 1 

Mert nemcsak Balogh Endre végzete volt e derék-
ban keltétörés : erdélyi magyar sorsunk képe ez. 

De nem fájó  könnyemet elsírni jöttem én ide. Ami 
porból való, az porrá lesz; ami mulandó, azt fájdalmunk-
nak zokogó sírásai nem ludják elmúlásában feltartóztatni. 

Én nem az elmúló embert jöttem siratni, de köszön-
teni a megboldogultban a távozni kész halhatatlant. 

Mert halhatatlan a lélek. Halhatatlan a jótett. Halha-
tatlan a nemes szándék. 

.És mennyi jótett, mennyi nemes szándék vette körül 
azt a 44 éves életet, mely e hült tetemben megnyugodott! 

Én emlékszem rá még kolozsvári egyetemi éveinek 
mozgalmas idejéből, midőn mint ifjak,  közös eszménye-
kért küzdöttünk. Aztán távoli tanuja voltam annak a nagy-
stílű közéleti küzdelemnek, melyet a megboldogult rész-
ben mint ügyvédjelölt, részben mint marosvásárhelyi ön-
álló ügyvéd, Marostordamegyében Désy Zoltán, gr. Beth-
len István, Urmánczy Nándor és Gál Sándor oldalán az 
1900-as évek végén végigküzdött. Különösen Désy Zolián 
volt Balogh Endrének vezére és eszményképe, kiről az 
Ellenzék  hasábjain nem is olyan rég meleghangú, ked-
ves megemlékezést írt. 

E munkás, nagyratörő élet után aztán elkövetkezett 
Balogh Endrére is erdélyi magyar életünknek egyéni tragé-
diája : egy hosszú és nehéz betegség, mely egyfolytában 



1916-tól 1919-ig tartott s amely nem egyszer oly súlyossá 
vált, hogy szerettei már a katasztrófától  tartottak. 

Ez is elmúlt. Legalább látszólag el. S a nagy beteg-
ségre pár évig tartó gyönyörű, virágzó élet következett. 

Az első kísérletezések rég elfeledt  évei után ekkor 
lett Balogh Endréből erdélyi magyar író. Ekkor írta a Fe-
hér  rügy  c. kisregényt, ezt a sajátságosan erdélyi tárgyú 
elbeszélést. Meg azt a szomorú történetet, hogy: Megin-
dul  az  iroda  . . . Aztán írt, írt szeretettel, ihlettel. S min-
den írásába belevitte erdélyi, székely lelkének végzetesen 
magyar érzelmeit. Témái mind bánatos, szomorú témák 
voltak. Olyanok, mint a mi erdélyi magyar életünk. No-
velláiban az erdélyi magyar középosztálynak apró hajó-
töröttjeit írta le, a mi életünket, kik szeretni már régen el-
feledtünk.  Ebből a ránk, erdélyiekre oly jellemző faji  ko-
morságból fakadt  Balogh Endrének, mint írónak minden 
érzése, minden gondolata, minden meséje. 

Az a nagy regény is, melyet csak vázlataiban ha-
gyott ránk, ennek a derütlen, ormótlan s már-már remény-
telen erdélyi magyar életnek lett volna művészi ábrázolása. 

A sors azt akarta, hogy e nagy regény, melynek 
megírására a mai erdélyi magyar szépírók között épen Ba-
logh Endre volt a leghivatottabb, ne készüljön el soha. 
így abban a pantheonban, melyet az erdélyi magyar gé-
niusz választott magának örök lakóhelyül, egy bevégzet-
len élettej megint több lett. 

De nem folytatom  tovább. Nem részletezem, hogy 
mi mindent veszített Balogh Endrében az erdélyi magyar 
szépirodalom. A fájdalom  elnyomja szavaimat. 

Tavaszi reményeinkről ím, egy erős zöld ág letörött; 
íróink sorát megint egy üresen maradt hely törte át. Fo-
gyunk, egyre fogyunk. 

* 



És most még egyszer megköszönve, elköltöző írótár-
sunk, szép novelláidat; még egyszer elsiratva sok-sok fél-
benhagyott munkádat és tervedet; még egyszer keblünkre 
ölelve mint jó barátot, — mi is elbocsátunk az örök élet 
útjára. 

Isten veled, Isten velünk ! 

(Erdélyi Irodalmi Szemle 1925., 4. sz.) 
Dr. Borbély  István. 



MOLTER KÁROLY BÚCSÚBESZÉDE A KEMÉNY ZSIG-
MOND IRODALMI TÁRSASÁG NEVÉBEN. 

Drága  jó  Barátom,  Balogh  Endre! 

Elhoztam utánad a Kemény Zsigmond Társaság bú-
csúszavait. Elhoztam Neked Marosvásárhely szeretetét, a 
te csendes utcádnak jaját, nyitóit sírod elé azoknak tisz-
telgését, akik bajtársaid voltak a betűben. Akiket felbuj-
tóidnak mondtál, holott mi akkor éreztük először mun-
kánk komolyságát, mikor gesztus és lárma nélkül közi-
bénk álltál. Arcodon pártos indulatot fékező  jósággal, sze-
medben a férfipéldával:  hogy kell a legtöbbről  lemondani 
a lemondás  hazájában ! Pedig hogy lobogott benned a 
teremtő jókedv, hányszor gyulladt fel  benned az a másik 
láz,  melynek magasságmérője csak az utókor kegyelete 
és görbéje Isten meleg fuvallatára  emelkedik. 

Kedves Testvérem, akinek porhüvelye nem bírta már 
az anyagok csatáját, koporsódat felejtve  hadd emlékezzünk 
az erő és finomság  ama kapcsolatára, melyet Balogh 
Endre néven ismertek Erdélyben. Hadd gondoljunk rád, 
ahogy ittál Gárdonyi borából, amint hajolva jártál Petelei 
úr háza előtt, amint színesebbé és szívesebbé tetted Tol-
nai kisvárosát, míg kihajtott törzsedből két legtavaszibb 
hajtás : cseppnyi gyermeked és legszebb novellád, a „Fe-
hér rügy". Hogy erdélyi nagyregényed csupán töredék 
maradt, Te találod most a legtermészetesebbnek, fajodért 



égő Láng, mert hiszen a magyar temető a nagy töredé-
kek temetője. És a te töredéked sziklatöredék, átcikázva 
ugyanolyan ércektől, akárcsak Erdély hegyei. Azért is te-
metünk lélekben hozzád méltóan : perbeszállva a mulan-
dósággal és kultuszt követelve a halhatatlanságnak. 

„— Isten a csapot legtöbbször balra fordítja,  de néha 
jobbra is, a boldogság langyvizére". Ezt az erdélyi prófé-
ciádat elviszem koporsód mellől utolsó izenetedként. Ize-
netként a városnak, mely csak addig marad Marosvásár-
hely, míg nevedet tisztelettel ejti, Erdélyországnak, mely 
hajótörötteidet takarja és minden magyar nyelvterületnek, 
mely soká betűzi homlokodról az írást: „E boltozat mö-
gött az elmúlás is a magyar örökéletet munkálta . . ." 

Túlkorán sírbaszállt társunk, Balogh Endre, Isten ve-
led, a viszontlátásra ! 



BALOGH ENDRE IRODALMI MUNKÁSSÁGA. 
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