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„Szegényebb lenne a magyar munkásmozgalom története, ha nem 
tárnánk föl azt az önzetlen, önfeláldozó, sokszor igen rögös úton járó 
tevékenységet, amit azok a kommunisták folytattak, akik komoly segít-
ség nélkül könyveket, folyóiratokat, újságokat és röplapokat adtak ki és 
ilyeneket terjesztettek . . ," 7 7 

VARGA SÁNDOR 

BALÁZS BÉLA:A CSEND 

FILOLÓGIAI NYOMOZÁS 
EGY NEM LÉTEZŐ NOVELLÁS KÖTET ÜGYÉBEN 

„Nézzük egymást, nézzük, 
Regénket regéljük, 
Ki tudhatja honnan hozzuk, 
Hallgatjuk és csodálkozzuk, 
Urak, asszonyságok" 

(Regó's prológusa A kékszakállú herceg várából) 

A Balázs Bélával foglalkozó szakirodalom egy része Balázs müveinek 
bibliográfiai adatait közölvén, megjelöl egy bizonyos A csend című 
novellás kötetet, amely 1911-ben, egyikük szerint a Nyugat kiadásában 
jelent meg. Ezt a kötetet még soha senki nem látta. Könyvtári kataló-
gusban nem szerepel, recenziót nem ismerünk róla. Mindazonáltal még a 
Balázs Béla életével és munkásságával foglalkozó nagymonográfia biblio-
gráfiai jegyzékében is szerepel.' 

A rejtély megfejtése: ez a könyv nem is létezik. Az alábbiakban ezt 
kívánjuk bizonyítani Balázs Béla és Hajós Edit Lukács Györgyhöz írt 
levelei, valamint Balázs Béla naplófeljegyzései alapján. A levelek az MTA 
FI Lukács György Archívum és Könyvtárában (jelzet nélkül), a napló-
füzetek az MTA Kézirattárában (MS 5 0 2 3 / 1 - 2 1 . ) találhatók és hozzá-
férhetó'k. Végül megkíséreljük annak magyarázatát, hogyan alakulhatott 
ki ennek a nem létező' novellás kötetnek a szellemképe. 

7 7МММ Irattár 4 3 8 8 sz. 
1 L. K. Nagy Magda: Balázs Béla világa, Bp. 1973. 401. L. még: 

Gulyás Pál .Magyar írók élete és munkái I. Bp. 1939. 1 1 6 6 - 6 7 . -,Révai 
Nagy Lexikona II. 1 9 1 1 , 4 8 7 . 
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Balázs Bélát 1910-ben kezdte foglalkoztatni egy novellás kötet össze-
állításának gondolata. Ekkor már nem kezdő' író, mögötte a Doktor 
Szélpál Margit megjelenése2 és előadása,3 doktori dolgozatának, a 
Hebbel Frigyes pántragizmusa c. dolgozatnak a megjelenése,4 és túl van 
már az eredetileg Georg Simmel berlini szemináriumára írt Haláleszté-
tika kötetben való megjelenésén is.5 Ez utóbbit Deutsch Zsigmond és 
társa adta ki. A kettejük közötti jó együttműködés hozhatta létre a 
novellás kötet kiadatásának gondolatát. Erről először Hajós Edit tudósít 
1910. február 11-én Lukácshoz írott levelében. így ír Balázs novella-
illetve verskötet-tervéről Lukácsnak: 

„Deutsch kínálta neki, hogy kiadja a meséket és novellákat ősszel. A 
csend, Ibolya, Embermese, Mariann országa és a még megírandó tavaszi 
novella volna a kötetben. Kétségei vannak [Herbertnek] (Herbert: 
Balázs Béla - L. J.), hogy elég-e ez egy kötetre. Beszélt a versei kiadá-
sára nézve Ignotussal, aki azt mondta, beszél majd Hatvanyval, aki 
Pesten van, és hogy nincs kizárva. Ha nem akarná a báró kiadni, akkor 
Herbert a saját költségén akarja olyanformán, hogy a Nyugat kiadásá-
ban jelennék meg és az esetleges deficitet ő fedezi. Tehát a Nyugatnak 
nincs rizikója." 

A felsorolt novellák mindegyike megjelent már folyóiratban,6 a 
megírandó tavaszi novella pedig nem más, mint a régóta tervezett 
Logody utcai történet, amelyet végül nem tavasszal, hanem 1910 nya-
rán írt meg Balázs.7 Lukács válaszlevelében, talán Hajós Editnek arra a 
megjegyzésére, miszerint Balázsnak kétségei vannak, kitesz-e ez a 
néhány novella egy önálló kötetet, feltehetőleg arra tett javaslatot, hogy 
Balázs misztériumaival bővítsék az anyagot. Balázsnak ekkor két miszté-
riuma volt, A tündér és A kékszakállú herceg vára,8 amelyet éppen 

2 Balázs Béla : Doktor Szélpál Margit. Bp. (1909]. 
3 Bemutatta a Nemzeti Színház 1909. IV. 30-án. 
4 Bauer Herbert: Hebbel Frigyes pántragizmusa mint a romantikus 

világnézet eredménye - Egyetemes Philologiai Közlöny, 1909. 4 1 - 5 5 , 
1 3 2 - 1 3 9 . 

5 Balázs Béla : Halálesztétika. Bp. [1908]. 
6A csend Nyugat, 1908/1. 7 4 8 - 7 6 5 . Ibolya - Renaissance, 1910/1. 

1 7 1 - 1 8 6 . Embermese - Nyugat, 1909/1. 1 9 0 - 2 0 2 . Marianne országa, 
- Renaissance, 1 9 1 0 / 1 . 4 1 4 - 4 2 7 . 

7 Történet a Logody-utcáról, a tavaszról, a halálról és a messzeségről. 
Renaissance, 1910. II. 1 1 0 - 1 2 8 . 

'A tündér Nyugat, 1910/1. 1 1 7 - 1 3 3 . ; A kékszakállú herceg vára.-
Színjáték, 1910. 3 0 1 - 3 1 6 . 
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ezekben a napokban fejezett be. Hajós Edit következő' levele már erre a 
javaslatra reagál február 17-én: 

„Amit az Embermese kihagyásáról és a misztériumoknak a mese-
kötetbe való belevételéről írt, azt Herbert megfontolás tárgyává fogja 
tenni. Köszöni a hozzá való jó szívét és meleg érdeklődését." 

Négy nappal később végre Balázs is megszólal, 1910. február 21-i 
keltezésű levelében röviden érinti a témát. „A Nyugattal okvetlen meg 
lehet kötni azt az üzletet, melyet Edith megírt. És az nem is lekötele-
zettség, még csak nem is kölcsön, mert a kiadásnak egy roppant gyakori 
üzleti formája. A mesék és misztériumok kiadásáról még beszélünk, ha 
megjössz. Averzióm van a potpourri9 könyvek ellen. Szegényesnek, 
stDtelennek érzem. Lesz még egy misztérium és 1911-ben jöhet az." A 
„még egy minisztérium" A szent szűz vére, amelyet ez év végén, a 
következő év elején fog megírni.10 A novellás kötet dolga egyelőre 
láthatólag nem sürgős neki, a misztérium befejezése után egyre-másra 
írja a verseket, novellákat, tárcákat, de hogy nem feledkezett meg róla, 
hogy nem altatta el egészen az ötletet, azt május 11-i levelének egy 
rövid bekezdése mutatja. Mosolygó Tündér Ilona meséje című legújabb 
novelláját illetően kérdezi Lukácsot: „A tündér Ilona hogy tetszett? Be 
lehet venni a kötetbe."1 1 

Aztán májusban kitört az Ady-Petőfi-botrány. Deutsch Zsigmond 
és társa, Kemény Miksa megbízta Adyt egy Petőfi forradalmi verseiből 
álló kötet összeállításával. A forradalmár Petőfi című könyv meg is 
jelent, Ady Endre szerkesztésében és előszavával. A kötetet azonban 
olyan támadás-sorozat fogadta, hogy Kemény összeszedette és bezúzatta 
az összes példányokat. Ezek után írja Hajós Edit Lukácsnak 1910. 
június 18-án: „Deutsch az Ady-kudarc (a forradalmár Petőfi) óta abba-
hagyta a szépirodalmi művek kiadását és így a Herbert kötetét se 
adja ki." Ugyanerről számol be 20-i levelében Balázs is: „Deutsch-
Kemény a forradalmár Petőfi ügyön elkeseredve kijelentette, hogy soha 
többet szépirodalmat ki nem ad, tehát a meséimet sem adja ki.'M J 

Az ötlet azonban, úgy látszik, már gyökeret vert, Balázs most már 
hosszan foglalkozik a témával, június 25-i levelében. Soraiból kiviláglik, 
Lukács felajánlotta neki, hogy a saját költségén kiadja a könyvet. Erre 
reagál az alábbiakban: „Ami a könyvet illeti. Nézd Gyuri. Én nem 

9 pot-pourri (francia) - kevert, eltérő műfajú művekből összeállított. 
1 "A Szent Szűz Vére. Nyugat, 191 l/II. 4 6 5 - 4 8 4 . 
11Mosolygó Tündér Tlona meséje. Világ, 1910. ápr. 23. 
1 2 Az ügyről részletesen 1.: Ady Endre Összes Prózai Művei, X. Bp. 

1973. 3 4 - 3 6 . , 6 1 - 6 2 . , 2 9 4 - 2 9 6 . , 3 1 4 - 3 2 5 . 
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örülhetek annak, hogy te kiadod. Nem kicsinyességből. Ha milliomos 
volnál talán egyenesen hozzád fordultam volna. Értesz? Tudod, hogy 
én úgy érzek, hogy nem rólam van szó, hanem egy asztalfiókban heverő' 
könyvről, melyet ki kell adni ahogy lehet. Szóval én belemennék azért 
ebbe. Csak azt szeretném, ha úgy tudnád megcsinálni, hogy ne te adjad 
ki, hanem valami gazdag zsidó ismerőseidet kapacitálnád rá, hogy azt az 
500 koronát amibe a könyv mindenestül (szétküldéssel stb.) kerülne, 
előlegezzék. Belemehetnek mint üzletbe is. Mert tegnap tudtam meg, 
hogy a Szélpál-ból 276 példányt vettek meg készpénzért, és még 80 van 
bizományban és esetleg eladva. Pedig 180! tiszteletpéldány lett szét-
küldve, amiből legalább 100-an megvették volna ha én nem adtam volna 
nekik. (Nem is értem ezt a számot. Azt gyanítom, hogy itt egy kis 
svindli vagy tévedés történt.) Szóval a Nyugat még a Szélpálon is 
nyert! - És most már bizonyos, hogy a következő könyvem tűrhető 
üzlet lesz. Mondd Gyuri nem lehetne réveden a Franklinnal megcsinálni 
a dolgot? Mert még ha mi adjuk is ki, ott talán valami alkalmasabb 
közbenső szerződést lehetne kötni. Belemennék abba, ahogy ők a 
Szélpált akarták kiadni. Ök előlegeznek mindent. Én kapok 40%-ot, ha 
deficit lenne fedezem. Bár ez könnyelműség volna. Mert a most már 
valószínű nyereséget evvel nagyobbrészt nekik juttatnám. Erről írd meg 
véleményedet. Hogy melyik könyvet adjuk ki? - Azt hiszem, hogy 
csak a novellákról lehet szó. T.i. a Nyugattal nekem már van megállapo-
dásom a versekre. Az melyet ismersz. Előlegezés és deficit fizetés. 
Mivelhogy ők ilyen dologban tisztességesek és nagy deficittől tartani 
már nincs okom (Jobban reklamírozni mint ők, nem lehet) - nem volna 
értelme, hogy tőlük a kötetet elvegyem. Viszont én Deutschal többet 
nem akarok szóbaállni. Ismered az én „nehéz természetemet". Azon-
kívül sok komisz és piszkos dolgot hallottam róla. Mondják, nem 
tanácsos vele összeállni. Szóval úgy gondolom, hogy a novellákat adjuk 
ki. Most már, a te dolgod is lévén, igazán rád bízom, mert magam sem 
tudok határozni, hogy mi legyen a kötetben. Sokáig nem akartam a 
misztériumokat belevenni, mert nem szeretem a keverést, szegényesnek 
tartom. Másfelől nagyon hatalmasodna a kötet, és lehetne egy föltétlen 
könyvet csinálni. De nem volna túl sok is? - Ezt már egészen rád 
bízom. Te vagy a filologus. írd meg, hogy mit gondolsz." Ehhez csak 
annyit kell hozzáfűzni, hogy azért lehetne Lukács révén kapcsolatot 
teremteni a Franklin Társulathoz, mivel náluk éppen ezekben a hetek-
ben volt kiadás alatt Lukács esszékötete, amelynek nyomdai levonatait 
Hajós Edit korrigálta. Az összeköttetés azonban ebben az esetben nem 
hozott eredményt, néhány hónapra a novellás kötet ügye is eltűnik a 
levelezésből. November 12-én új változatban merül fel újra, Hajós Edit 
kutyájával kapcsolatban: „A kis kutya már nagy kutya és mindent 
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megesz. Legutóbb a Herbert összeállított novelláskötetét tette tönkre." 
Az utalást Balázs körülbelül ezekből a napokból származó levele konk-
retizálja: „A Renaissance ki fogja adni karácsonyra a novellás köny-
vemet. Nem fizetek érte semmit. De nem is kapok — csak a jövedelem-
ből. Ez is valami. A csend — nem lehet a címe, mert Bársonynak már 
van egy ilyen című könyve. 1 3 Embermesék - jó lesz? " 

Sajnos azonban a Renaissance kiadásában tervezett novellás kötet 
sorsa sem alakult olyan egyszerűen, mint ahogy ekkor látszott. Decem-
ber közepe táján a Palermo kávéház díszes levélpapírján Balázs a követ-
kezőképpen kezdi levelét: „Kedves Gyuri - Zigányt várom itt (Zigány 
Árpádot, a Renaissance szerkesztőjét - L. J.), ami kétszeresen kellemet-
len szituáció. De majd csak elmúlik. Azért várom, hogy levonatokat 
kapjak a novella könyvből és végre szerződést lássak. Egy hét múlva 
meg kellene jelennie, állítólag meg is fog és még semmit sem tudok a 
könyvről - sőt szerződést sem láttam még. Most már csakugyan arra 
vagyok kíváncsi, hogy ebből micsoda brigantiság fog kisülni." Balázs 
rossz előérzete nem csalt. Egy január végi levélben ismét egy rövid 
utalás: „A könyvem még mindig nem jelent meg." Ha pedig eddig nem, 
akkor később sem, mert a Renaissance februárban megszűnt. 

A Deutsch- és a Renaissance-fejezet után a novellakötet élettörténe-
tében most egy feltételezett Aurora-fejezet következik. Ha 1910-ben a 
Renaissance volt az a folyóirat, amelyhez Balázs és az ő javaslatára 
Lukács csatlakozott, és amellyel rövid együttműködés után 1910 őszén 
már szakított, most az 1911-ben indult ugyancsak rövid életű Aurora 
vette át a helyét. Jellemző, hogy Balázs ennek felszámolását sem várta 
meg, bizonyos sérelmek miatt velük is szakított májusban és visszatért a 
sokszor elhagyott-megtagadott Nyugathoz, amelyhez mindannyiszor 
újra meg újra hazatalált. Nos, a Lukácshoz írt levelekből úgy tűnik, 
mintha a Renaissance által kiszedett kötetet az Aurora kiadásában 
tervezték volna megjelentetni. Legalábbis ennek szerkesztőjéhez, Cserna 
Andorhoz került a kézirat, sőt talán a már kiszedett levonat egy része is. 
Csakhogy Balázs 1911 nyarán egy évre külföldre utazott, nem tudta 
dolgait személyesen irányítani, ezért egyre kétségbeesettebben küldöz-
geti információkérő leveleit Lukácsnak. Július 14-én így ír Bernből: 
„Menj be egy délután л Palermoba 4 óra tájon . . . Ha ott találod 
Csernát vele is beszélj. írtam neki, hogy adjon végleges választ. Nem 
felelt. Nála van a könyv első íve, azt vissza kellene szerezni." Úgy 
látszik, Lukács nem találkozott Csernával, mert augusztus 4-i levelében 
ismét felveti a kérdést: „Cserna nem felel a leveleimre. Nem tudom mit 

1 3 Bársony István: Csend. Bp. é. n. Légrády Testvérek Kiadása. 
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csináljak a novelláskötetemmel." Szeptember elsején a mélypont: „Csak 
az az alávaló gazember Cserna ne csapna be. Sem könyv, sem honorá-
rium a Húszéves találkozóért, sem egy sor felelet 4 levelemre. És még a 
kézirat egy része is nála van. Legszívesebben perelném. Csak ne volna az 
messziről olyan komplikált." A húszéves találkozó az Aurorában meg-
jelent novellája Balázsnak.14 Cserna pedig valószínűleg azért nem fize-
tett a novelláért, és azért nem válaszolt a könyv ügyében, mert ezekben 
a napokban már az Aurora sem létezett. 

Úgy látszik, négy nap elegendő volt a lehiggadáshoz és a kudarc 
visszafordíthatatlanságának tudomásulvételéhez, mindenesetre szeptem-
ber ötödikén már így ír Lukácsnak: „Volna egy kérésem is. Az ember-
mesék és tündérmesék-ről van szó. Nem lehetne azt Franklinnál (esetleg 
deficit biztosítással) kiadatni? - Nem kérheted meg apádat, hogy 
járjon közbe? Ez talán a legfontosabb. Vagy gondolod, hogy békibe 
kellene már hagyni, miután annyi mindenfélére kértem már. Kérlek 
szépen ha a könyv kiadására vonatkozólag valami eszedbe jut - egysze-
rűen azért, mert mégis Pesten vagy, inkább juthat valami eszedbe -
kérlek írd meg. Én egyelőre egész tanácstalan és tehetetlen vagyok. 
Pedig szeptember lévén ideje volna már vele törődni. A Nyugat a 
Misztériumokra kell és többet két könyvnél egy szezonban nem kíván-
hatok tőle." Ez a legutolsó hír a novellás kötet tervéről. Az említett 
másik Nyugat kiadású könyvről egy pár nappa! korábbi, augusztus 16-i 
Balázs-levél tudósít. „A Dialógust különben kiadja ősszel a Nyugat a kis 
Nyugatkönyvtárban." Balázs három részből álló filozófiai párbeszédéről 
van szó, amely három különböző időpontban jelent meg a Nyugat-
ban.1 5 A misztériumkötet mellett tehát ez lenne Balázs másik 191 l-re 
tervezett Nyugat-könyve. 

A Renaissance-kudarcról és arról, hogy a novellás kötet éppen a 
Nyugatnál semmiképpen sem jelenhetett meg, Balázsnak egy Fenyő 
Miksához írt levele is tanúskodik. Ebben a levelében 1911 októberében 
a misztériumok kiadatását kéri Fenyőtől, s kudarcait - köztük a 
novellás kötet kudarcát is - épp e számára legfontosabb mű, a miszté-
riumkötet megjelenése indokául hozza. így ír Fenyőnek Párizsból: 

„Igen tisztelt Uram, mellékelve küldöm három egyfelvonásos misz-
tériumomat azzal a kéréssel, hogy „Misztériumok" címén adassa ki a 
Nyugat kiadásában. . . . Ez az egyetlen reménységem. Egy kötet novel-
lám már hever korrektúrában a fiókomban. (A Renaissance kiszedette, 
aztán megbukott és 10 ív szedést szétdobált a Márkus nyomda.) Az 

14A húszéves találkozó. Aurora, 1911. 2 6 7 - 2 7 0 . 
15Dialógus a dialógusról. Nyugat 1908/11. 1 1 4 - 1 2 2 . ; 1909/1. 

1 2 5 - 1 3 5 . ; 1 9 1 1 / 1 . 5 6 5 - 5 7 6 . 
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„Utolsó nap" című darab hever Tóth Imre fiókjában elfogadva.'6 Most 
itt vagyok és dolgozni akarok. Milyen kilátással? Mindig a fióknak? 
Kérem, ha lehet, vigye keresztül, hogy ezt az árva könyvet legalább 
kiadja a Nyugat, ha másképp nem lehet legalább költséget előlegezve. 
Ugye nem kérek túl sokat? '" 7 Balázs nem kérhetett túl sokat, ezért 
nem fordulhatott 1911-ben semmiképpen sem a Nyugathoz még egy 
prózakötet kiadása érdekében. Amikor 1912. október végén arról érte-
síti Lukácsot, hogy „a misztériumkötet talán megjelenik november-
ben", hozzáfűzi: „a Dialógust januárra ígérte". S bár a misztériumkötet 
novemberben valóban megjelent,18 a Dialógus a dialógusról kiadása a 
Nyugatnál meghiúsult. Ezt a művet végül az Athenaeum adta ki . 1 9 

Balázs novelláinak történetéhez még két érdekes adalékkal szolgál a 
Lukács-levelezés. A misztériumok megjelenésével egy időben, éppen e 
kötetet kísérő levélben számol be Lukácsnak a legújabb „irodalmi 
hír"-ről: „a Logody utcai történet meg fog jelenni a Modern Könyv-
tárban külön, egy számban. Ennek örülök. Más volt, mint a többi 
novellám és külön szerettem. Egy hét múlva az is kijön."2 0 Ezek után 
érthető, hogy az 1910-es eredeti terv végképp létjogosultságát vesztette. 
A misztériumok megjelentek önálló kötetben, megkímélvén Balázst egy 
stíltelen potpourri-kötet összeállításától; és a legfontosabb novella is 
önálló kötetet kapott: a maradék valóban nem alkotott önálló könyvnyi 
anyagot. Ehhez az egész anyag átszervezésére, kiegészítésére volt szük-
ség. Ehhez viszont idő kellett. Csak 1914 tavaszán került rá sor. Ekkor 
találunk egy rövid utalást egy Lukácshoz írt levélben: „elküldtem mesé-
imet Tevannak". Hogy Tevan mit válaszolt, nem tudjuk. A novellás 
kötet ügye két évre ismét eltűnik a dokumentumokból. 1916-ban 
azonban újra felmerül egy novellás kötet terve, Balázs naplójában számol 
be róla:21 1916. május 6-i bejegyzés: „Átírom majd most a régi mesé-

1 6 Tóth Imre a Nemzeti Színház igazgatója. Az utolsó nap című 
Balázs-darabot 1913. X. 3-án mutatta be a Nemzeti Színház. 

1 7 Balázs Béla levele Fenyő Miksához, in: Feljegyzések és levelek a 
Nyugatról, Bp. 1975. 3 1 4 - 3 1 6 . 

1 8 Balázs Béla: Misztériumok. Bp. 1912. 
1 9 Balázs Béla: Dialógus a dialógusról. Bp. 1913, Modern Könyvtár 
2 0 Balázs Béla: Történet a Logody-utcáról, a tavaszról, a halálról és a 

messzeségről. Bp. 1912. 
2 1 Balázs naplójában itt találkozunk először a novellás kötet ügyével. 

1910-ben nem vezetett naplót (legalábbis nem maradt fenn), az 1911-es 
külföldi út alatt írt feljegyzései pedig nem foglalkoznak ezzel a témával. 
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imet a Nyugat számára. (Nem a verseim fognak megjelenni, hanem a 
mesék. Ha igaz.)" Hozzá is lát a munkához. Május 21: „átírtam a 
Csendet (új végit írtam neki) és kicsikét megjavítottam a muzsikus-
mesét2 2 arra az esetre, hogy a Nyugat mégis kiadná. De nem bízom 
benne." Már jelentkezik a konkurrens kiadó is: Június 26: „Voltam 
Gyomán Kneréknél. . . Tervek: jövőre egy kötetemet, a novellákat." De 
úgy tűnik, még a Nyugatnál sincs veszve egészen az ügy. November 17: 
„ . . . most komolyan ki akarják adni a meséskönyvemet." Balázs bizal-
matlansága azonban ebben az esetben sem indokolatlan. Soha többé 
nem jelenik meg műve a Nyugat kiadásában. A mesék - és a további 
Balázs-kiadás-ügye végleg Gyomához kötődik. 1917. február 11-i be-
jegyzés a naplóban: „Kner valóságos szerelmes levelet írt a meséskönyv-
ről. íme van egy kiadóm életre-halálra!" Most már sínen van a novellás 
kötet ügye, látszik a kibontakozás, bár még egy évnek kell eltelnie a 
megjelenésig. 1918. február 21: „Kner megjött katonáéktól. Két hét 
múlva kihozza a meséket." És végül a május 10-i bejegyzés: „megjelen-
tek a mesék". Vagyis a Hét mese című novellás kötet.2 3 E hét közül 
három őrzi az 1910-estervemlékét :zMuzs ikusmese ,A csend ésMosolygó 
Tündér Ilona meséje. 

Annak bizonyításához, hogy Balázs Bélának nem volt 1911-ben A 
csend című novellás kötete, bizonyos hiányok, negatívumok is hozzá-
járulnak. Az például, hogy az említett időszak Lukácshoz írt levelei nem 
számolnak be e novellás kötet megjelenéséről. Pedig a levélváltás ebben 
az időszakban igen sűrű, Balázs minden munkájáról részletesen be-
számol Lukácsnak, valamint arról is, hogy az egyes fórumokról (kiadók, 
színházak, főleg Németországban) milyen válaszok érkeztek Balázs be-
küldött müveivel kapcsolatban. Ismerve Balázs egyéniségét, és azt az 
intenzív figyelmet, amellyel kötetei és művei sorsát kísérte, nyugodtan 
állíthatjuk, hogy ha ebben az időszakban kötete jelent volna meg, 
amelynek előkészítése ügyében ráadásul annyit leveleztek egymással, 
annak nyoma lenne a levelezésben. Nyoma lenne másrészt a sajtóban. 
Balázs műveivel - részben az ő saját ez ügyben kifejtett aktivitása 
eredményeképpen - ha mások nem, az ismerősök és feltétlen ellenségek 
foglalkoztak. 1 9 1 0 - 1 1 táji novellás kötetről nem ismerünk beszámolót. 
Nyoma lenne harmadrészt a Lukács-életműben. Nincs olyan szép-
irodalmi kötete Balázsnak ebben az időben, amelyről Lukács ne írt 
volna. Kapcsolatuk legintenzívebb évei ezek. 

22 Muzsikusmese: az Embermese új címe. 
2 3 Balázs Béla: Hét mese. Gyoma, [1917], Kner Izidor kiadása. 
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Ennyit a novellakötet „objektív" sorsáról. A fentiek igazolják, hogy 
1. Balázs Bélának 1911-ben semmiképpen sem, de még 1912-ben 
(esetleg 191 l-es datálással, volt erre példa a korabeli könyvkiadásban) 
sem jelent meg novellás kötete; 2. ha megjelent volna, akkor sem a 
Nyugatnál jelent volna meg, mert a tervezett misztérium- és dialógus-
kötet megjelenésének biztosítása érdekében nem fordulhatott hozzájuk 
Balázs, 1916-ban pedig nem tervezte volna a Nyugat egy A csendet 
tartalmazó kötet kiadását, ha már 1911-ben kiadta volna; 3. ha a kötet 
mégis megjelent volna, akkor sem lehetett volna A csend a címe. 

Most már csak az a kérdés, hogyan alakult ki és vált oly szilárddá 
Balázs e novellás kötetének tévképzete, hogy még a legmodernebb szak-
irodalomba is beférkőzött. A magyarázat egy bizonyos értelemben az 
írás hatalmában rejlik. Ha valamit egyszer leírtak, az - nem létezőként is 
- sajátos létre tesz szert. Ez történt ebben az esetben is, a fázisok 
pontosan elkülöníthetők. Hogy a Balázs-monográfiába hogyan került az 
adat, azt konkrétan nem tudhatjuk, csak feltételezésünk lehet róla. De 
az bizonyos, hogy a gyakran használt és bárki által hozzáférhető iro-
dalomtörténeti alapműben, Gulyás Pál alapvetőnek tekintett Magyar 
írók élete és munkái című kézikönyvében már szerepel. A Gulyás-
lexikon minden említett mű után zárójelben felsorolja a művel foglal-
kozó recenziókat, ismertetéseket, a rá való utalásokat. Balázs Béla 
egyéb művei után is részletezi ezeket. A csend után azonban mindössze 
ennyi áll zárójelben: Emi. Révai. Azaz: említi a Révai Lexikon. A 
Révai-Lexikon Balázs-szócikke valóban említi A csend című novellás 
kötetet mégpedig Balázs kötetei kronologikus sorrendjében az utolsó 
helyen, tehát utolsó műveként, 191 l-es évszámmal jelölve. Az a lexi-
kon-kötet, amely ezt a szócikket tartalmazza, impresszuma tanúsága 
szerint szintén 1911-ben jelent meg. A szócikk tehát egyidős az említett 
novellás kötettel, amelynek 1911 elején még - a fentebb be-
mutatott levelezésből kitűnik - reális esélye volt a megjelenésre. 
Balázs 1910 végén nyugodtan nyilatkozhatott a Révai Lexikon 
szerkesztőségének - friss adatokkal kívánván szolgálni, nehogy a róla 
szóló szócikk már a lexikon megjelenésének pillanatában elavuljon - , 
hogy 1911-ben megjelenik A csend című novellás kötete. Arról már a 
lexikon nem tehet, hogy a kapott információ az irodalmi és gazdasági 
élet forgandósága folytán tévessé vált. A később felhasználók viszont, 
bízva a lexikon nagy tekintélyében és pontosságában - ellenőrzés 
nélkül átvették a benne foglalt adatokat.2 4 

2 4 Ezt a gondolatmenetet egy jóval a dolgozat elkészülte után a 
Lukács Archívum birtokába került levél is igazolja. Balázs nagyváradi 

11 Irodalomtörténet 82/3 
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Most már csak arra kell választ keresnünk, hogyan került a monog-
ráfia bibliográfiájába az az információ, amely szerint ez a kötet a 
Nyugat kiadásában jelent volna meg. Erre ugyanis egyetlen A csend 
című Balázs-kötetról mint létezó'ró'l beszámoló forrás sem utal. Feltéte-
lezésünk szerint itt egyszerű félreolvasásról lehet szó, ha helyes az a 
hipotézisünk, hogy a Balázs-monográfia szerzője Révai, ill. Gulyás alap-
ján vette be bibliográfiájába ezt a kötetet. (Más magyarázatot nem 
találunk.) Révai nem közöl topográfiai adatot, csak évszámot, Gulyás 
viszont a megjelenés helyét is megjelöli. Nem a kiadót, hanem a várost. 
A Gyoma megjelölés tehát egyértelműen Knerre utal, a Budapest vagy 
Bécs megjelölés azonban számos kiadót takarhat. A városnevet Gulyás 
első előfordulása alkalmával írja ki, az ezt követő esetekben csak 
annyit jelez: Uo., tehát ugyanott, ugyanabban a városban. Balázs vala-
mennyi 1911 előtti műve Budapesten jelent meg, a tervezett novellás 
kötetet közvetlenül megelőző A vándor énekel című verseskötet a 
Nyugat kiadásában. Ez sincs odaírva, de köztudott. Az ezt követő A 
csend cím után ez áll: Uo., 1911. Ezt az „ugyanott"-ot értelmezhette a 
monográfia szerzője ugyanazon város helyett ugyanazon kiadóként, így 
jutván arra a következtetésre, hogy A csend c. novellás kötet a Nyugat 
kiadásában jelent meg. 

Balázs Béla novellás kötetének kalandos sorsa - de csak az ő élet-
művében még a dialóguskötet kalandja is - illusztrálja, mennyire -
finoman szólva - mobilis volt akkoriban a könyvkiadás. Napok alatt ki 
tudtak hozni egy könyvet, de még a kiadásnak közvetlenül a megjelenés 
előtti fázisában is meghiúsulhatott egy mű közzététele. Ami a fél évszá-
zad múltán visszatekintő kutatót arra figyelmezteti, hogy nem szabad 
minden tervet, minden említést készpénznek vennie, megvalósultnak 
tekintenie. Mert a filológia nem elégedhet meg a regék „hallgatásával és 
csodálkozásával", a „honnan? "-ra is választ kell találnia. 

LENKEI JÚLIA 

nagynénjéhez írt levelében beszámol róla: „Bejutottam a Révai Nagy 
Lexikonba." Ez a levél nem tartalmaz dátummegjelölést, de a szöveg 
tartalmi jegyei alapján pontosan behatárolható, hogy A vándor énekel c. 
kötet megjelenése, tehát 1910, októbere után és 1910. karácsonyi ber-
lini utazása előtt íródott. Akkor tehát, amikor a Renaissance kiadásában 
éppen készülőben volt az 191 l-re tervezett kötet. 


