
IllAS ANTAL:

BALLA BORISZ
(ARCKÉPVÁZLAT)

I.

Több, mint tizenöt év múlt ez azóta, hogy először megszélalt.
Ennek az időnek könyvekben jelentkező termése szokványos
mértékszerínt elég kevés. Mindössze pár könyv (A Irüegeni
legenda, Niczky növendék, A lélek útjai nyugaton, A meg
sebzett, Brüsszeli napló, s ezek megjelenése közt eltelt idő

közök' is elég' egyenetlenek; ebbe a másfél évtízedbe a látszó
lagos vagy valóságos elhallgatás évei többször vágnak szaka
dékokat. A kívülről - és tegyük hozzá messziről - szem
lélő számára talán ez Balla Borisz eddigi pályafutásának
egyík -olyan vonása, amire először gondol: "Igen, annyi idő

óta ír! De ritkán!" Noha, akit ő maga is és akármelyik műve

is akármilyen távolról is érintettek, hozzá kell hogy vegyen
ehhez egy másik, még [ellegzetesebb vonást is: Balla Borisz
az emberi és írói egyéniség s míndaz, amit leírt, szekatlanul
nemes anyagból valók. S ő maga - személyes szerepével is,
azonkívül minden írásával - másfél évtized óta a magyar
irodalomnak igazi sugallóerői és hatóerői közé tartozik. E
sorok írója hosszú idő óta tartja súlyos méltánytalanságnak,
hogy erről még hallgatnak. Sez az írás azok nevében szöl,
akik, mínt én, ezt a hatást Balla Borisz egyéniségének és írá
sainak rájuk tett eszmeébresztő és formasugalló hatásait be
csületesen be is vallják. Az igazság néha úgy látszik az alázat
kérdése ís, de ez az alázat most nem esik rosszul, hiszen azt
hiszem, míndnyájan, mint ifjúságunknak, szellemünk ébre
désének legszebb, legmozgalmasabb szakára emlékezünk
vissza azon időre: amikor Balla Borisz első írásai megje
lentek.

Ezek az írások különös és idegen színekben jelentkez
tek, valami egészen új áram ismeretlen és pompázó víllogá
sában. Novellák voltak, cikkek és tanulmányok, vagy a no
vella és a tanulmány eszköooiből létrehozott új műfa], már
formájában is forradalrnían és izgalmasan hatók; s hatott
azonkívül a nyelvnek, a stílusnk és a képzeletnek választé
kosságávral és a mondanivaló, különösen az értékelés új sze
rűségével. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a huszas évek
középén vagyunk. A Nyugat még Ignotus Hugó nevét viseli
homlokán és a lapnak még Fenyő Miksa és Gellért Oszkár a
szellemi vezérei. Nyugat irodalmát legközvetlenebb szomszéd
ságunkban, az akkori Bécs, Prága és Berlin irodalmi kávé
házai jelentik, a marxista Bécsé, a szabadkőművességben
egységesen cseh-német Prágáá és a weimári Berlíné, Ennek
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a közvetlen szomszédságunkban "nyugati" irodalomnak Ste
fan Zweig, Jacob Wassermann, a pályafutásának első felé
ben álló Franz Werfel és Thomas Mann a csillagai. Róluk és
műveikről szólva majdhogy nem mint hazai szerzőkröl s
könyveikről mint hazai művekről emlékezhetünk. meg, hiszen
amit írnak az azonnal megjelenik magyarul is, és az a világ
amit jelentenek, a magyar olvasóközönség számára is közvet
len és markáns, hatással élményvilág. Ebben az élményvilág
ban ott párolog és izgat míndaz, amit Zweig mutatott meg az
eltévelyedett szenvedélyekről, a stefinzweigi akvárium a ma
ga lelki hüllöivel a nemcsak szeretete és ösztönös érzése,
de érzékei szerint is anyján csüngő fiatal fiúval, (Első él
mény) a trópusok mészfehér ege alatt fehér izzásig hevülő

szenvedelmű férfival, (Ámok), a saját neme felé forduló ér
zésű fiatal német diákkal. Ugyanebben az időben Werfel
még nem írta meg a "Paulus unter den Juden" darabját,
sem pedig "Musa Dagh negyven napját"; Barbarája már
megjelent ugyan, de az irodalmi kíváncsiság ebben is az
összeomlás utáni Bécs kávéházi és' társadalmi alvilágának
homályos jeleneteket elfüggönyöző és feltáró füstfelhöit néz
te kíváncslan. Ugyanebben az időben [elent meg - nagyjá
ból egyidőben németül és magyarul - Thomas Mann Va
rázshegye s benne Mann rettenetes vallomása Európa szelle
mi kultúrájának teljes csődjéről és iránytalanságáról, a fáj,da
10m és érzékek zavarai közé való fulladásáról. Annak, aki
valaha meg fogja írni a két világháború közötti Magyarország
történetét. vagy akár csak irodalomtörténetét is, nem lesz
szabad majd megfeledkeznie arról a hatásról, amit ebben az
idő!1en a magyar fordítóírodalom anyaga jelentett a minden
osztályból való olvasóközönség képzeletvilágára és érzésvilá
gára a maga penetránsan erős hatásaival. Ott volt még H. G.
Wells, a maga vaskos fábiánus Iél-bolsevízmnsával, egy intel
lektuel világállam eszméjével a terjengős wellsi regények
ben. Franciaország, vagy Páris - már úgy értjük, hogy a
francia írodalom - alig jelentkezett ekkoriban a magyar
irodalmi közönség akármelyik rétegének látóhatárán is; úgy
látszott, hogy a francia irodalom hatása lezárult akkor, ami
kor szelleme és felszabadító ereje oly sokáig s oly fantaszti
kus hatással sugárzott Adyn át és lezárult akkor, amikor
Babits és iskolája s Kosztolányi Dezső lefordították mindazt,
amiről a magyar irodalom elkésett az előző évtizedekben:
Baudelairet si a parnasszista s szimbólista líríkusokat, majd
kiadóink sorra megjelentették legalábbis a Goncourt-díjas
francia regényeket. A lektür-irodalom termékei körzül a nagy
irodalom ál-eszközeivel hódított a hazaiak között Erdős Re
née. Ezekben az években volt szenzácié a báró Herzfeld Cla
ríss és a Meetelen táncosról írt trilógia. A magyar írodalom
nak legösztönösebb és legsajátságosabb utakat követő próza
ír6-tehetsége, Mórícz Zsigmond, ekkoriban még csak próbál
gatta azokat az utakat, amelyek a későbbi Erdélyi Trilógiá-
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hoz vezettek. Kosztolányi az expresszionizmus hangjait gya
korolta, Babits szellemi fejlődése első szakaszának emlékei
közé menekült vissza a Halálfiában. A magyar Urának az a
népies szárnya, amelyben ma tiszta és kísértetiesen mély
hangon szől a magyar mélyrélegek népi és szocíális érzésvi
Iága még nem volt meg; Illyés Gyula még csak fejlődésének

problémáival vívódott, Erdélyi József hangja pedig ma
gányos hang volt, noha az akkori Erdélyi már egészen a mai.
De összegezzük azt, amit mindezzel elmondottunk: Ime: a
magyar irodalomban jelentkező művek élményvilágából 
lettek légyen azok európai művek, va~y hazaiak - hiányzott
a transcendens elem. Hiányzott egyrészt a transcendencia a ter
mészetfeletti világ örök egei felé és másrészt hiányzott a
transcendencia a népi őslét mísztíkája és érzésvilága felé. Az
a fiatal író, aki Balla Boriszban jelentkezett: a transcendeneia
természetfeletti vonatkozásainak feltárásával vállalt szerepet.

II.

Mint írók, magunkról tudjuk, hogy az induló író mennyi
re ki van szolgáltatva annak a kísértésnek, hogy hatások
után igazodjék. Hatások után, amelyek akár a művekból,

akár a művek nyomán, az irodalmi közönséget képviselő ré
tegek képzeletvilágából indulnak el. Induló író számára alig
ha lehetett volna nehezebb a tájékozódás Magyarországon,
mint ekkor. A Iírában valahogy mutatkoztak már, ha halvány
és ködös fényben is, az eligazító csillagok, de annak, aki a
prózában indult, csupa olyan elv kinálkozott, amik már csö
dött mondtak és nem vezettek tovább: ha társadalmi össze
függéseket akart ábrázolni, akkor valamelyik társadalom-ma
gyarázó rendszer, ha pedig a lelki élet jelenségeit, akkor
freudizmus. Az első nem vezet továbbra a társas tények va
lóságeIlenesen elfogult, propagandaízű leírásánál, a második
a lelki alvilág sekélyes tényeibe torkollik; hátra van még az,
hogy mint Herczeg Ferenc, olyan társadalmi regényeket le
het írni, amelyekben az értékelés a fennálló társadalmi osz
tályokban való adott szereplés adott formáikhoz fűződik,

vagy lehet írni vaskos, vagy kevésbbé vaskos történelmi re
gényeket s ezekben a történelmi szerep, vagy történelmi
egyéniség szerint lehet értékelni, ami még mindíg csak rela
tív értékelésű világ. ~ppen az értékelési szempontoknak a
huszas években zavaros és egyenetlen volta miatt keltett ha
talmas feltűnést, hogy egy fiatal író írásaiban szinte a rönt
genfény átsugárzó hatásaival gyulladt ki valami egészen új: a
transcendens értékrendszer. Hangsúlyozzuk ki, konkrét rész
letekben is a különbségeket. Ebben az időben Herczeg Ferenc
regényinek még mindig ott adódik a megoldása, hogya hős

kiküzdi azt a társadalmi helyzetet, amely a maga alkatának
és jellemének megfelel, vagy megállja az ezt meg-renditeni
próbáló krízist (lásd ,,Á lánszki motor"-t) Kassák Lajos ar-
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ról ir, hogy az az értékrendszer, amihez az emberi jellem
minden formáját, minden emberi sorsot, minden irodalmi,
vaj:ty művészeti tényt bizonyitani lehet, az az értékrendszer
nem más, mint az, hogy ki hogyan érti meg a marxísmus
eszmevilágát és hogyan harcol a proletáriátus felszabadításá
ért. Móricz Zsigmond az ekkoriban már készülődő Erdélyi
TriIógiában egyszerre vall kétféle értékrendszert. a legna
gyobbszerű - vallja a Tündérkertben - ha valaki teljes
mértékben kiéli a maga temperamentumát, mint a fiatal Bá
thory fejedelem, kiéli összes ösztöneit, legyen az kéjelgés,
vagy hatalomvágy; de ugyanilyen nagyszerű - fogja majd
vallani a Nagy Fejedelemben - és igen magasrendű értéket
jelent, ha valaki átérzi és átérti egy népnek, egy kollektívi
tásnak természetes érdekeit és szükségleteít s ezek élére ve
zérül áll, helyettük és érettük megküzd a veszélyekkel s ez
által nagy történelmi szerepet is biztosít sajátmagának.

Igy, akár Balla Borisz, akár más akkor induló író előtt

az élet értékrends,zereirőlszóló ilyszerű vallomások lebeg
tek: a legnagyobb érték a fennálló társadalmi rend, az abba
való beilleszkedés és annak szolgálata; - mondja Herczeg
Ferenc; - legnagyobb érték a proletáriátusnak ma elnyp
mott sorsában kavargó érzésvilág és az abból következett jö
vendő, - amint ezt mondja Kassák és H. G. Wells. Legna
gyobb érték spontán adott temperamentumunk és ösztöneink
világa és ennek kiélése - mondja Móricz Zsigmond. Legna
gyobb érték a nemzeti közösség érdekeihez kapcsolódó él
ményvilág és teremtő akarat - mondja ugyancsak Móricz
Zsigmond; legnagyobb erő és feltétlen urunk: az ösztöneink
től számunkra eleve elrendelt formájú élet és élés - kiáltja
Stefan Zweig s Freudra s Max Adlerre hivatkozik. Legna
gyobb úr és a legnagyobb hatalom a romlás és a bomlás 
vallja Thomas Mann, minden dolog, akár egy nemzet léte,
akár egy társadalmi osztály léte, akár egy szerelem, csak
hasztalan kísérlet szemben a létnek gonosz káoszával. ame
lyen megtörik minden emberi rendezőerő; a világ éppen eb
ből a két részből áll, ebből a rejtelmes, gonosz káoszból és
ugyanilyen rejtelmes, bennünk jelentkező tudatosságból;
Thomas Mann hitvallásának alapdogmája ez, a hirhedt "Wel
tenzweiung", a világkettéhasadás. vagy eleve két részéből álló
abszolutum, amint erre Hans Castorp rájőn a Zauberberg
örületes világában. Legnagyobb érték a szerelem: ezt vallják
a lektürök, Pierre Benoit-tól és Erdős Renéétől akár úgy
tetszik Courts Mahlerig. Semmi kétség, egy induló írónak tu
datosan, vagy tudattalanul valamiféle értékszempontot kell
vallania. S talán nem az a nagy dolog, ha az értékeknek kö
rülötte jelentkező zűrzavarából egyiket sem választja ki, ha
nem valami újat talál, hanem akkor nagy dolog, ha ez az
új, más, a többiektől különbözö érték valóságos érték és való
ságosan alkalmas arra, hogy köréje érvényes világmagyará
zat és értékrendszer épüljön.
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III.

Balla Boriszról szólva nem feleslegesen beszéltünk eny
nyit egy, az életre vetített értékelési rendszerről. öntudatla
nul, vagy tudatosan: Balla Borisz mind a három regényének
hőse ezzel vívódik. A rTÜegeni legenda hősének egyenesen
életsorsára hatóan válaszatania kell: az adott sablonos tár
sadalmí értékelés szerinti életrendet váleztja-e életútjául,
vagy pedig valami mást, egy a köznapitól és a köznapi érté
kelésektól különböző világot. A Niczky növendék fiatal ka
dettja is ennek a világnak sejtelmében él, a "Megsebzett"
ben, Balla Borisz e grandiózus alkotásában pedig úgy kell
megküzdenie báró Stailnak ezzel a világgal s ezzel az érté
kelési rendszerrel, mint Jákobnak az angyallal. Azonban
ezekről a maguk helyén külön akarunk szólni.

Azt, hogy Balla Borisz számára éppen ez a főtéma, egy
trauszeendes értékelési rendszer sugárzásainak felfedése,
már első írásai sejtették; legelső írása, amit e sorole írója
olvasott, - gondolom legelső novellája (1925. első hónapjai
ban) - felejthetetlen színek és hangok közé keveri ezt a
túlvilági zengést. A Városliget szélén vagyunk, közel a vurst
líhoz, amely messzire ontja tarka, ordenáré fényeit s mesz
szire zengeti hangjait; két fiatal leány beszélget, az ekkori
elproletáriálizódott középosztály két irodaleánya. két kis pesti
veréb s abban, amit a vurstli zeng feléjük, a Városliget nyer
sen és tikkadtan párolgó tavasza, az éjszaka és a sors: abban
minden ott van, amit az emberi élet a maguk társadalmi osz
tályának ilyen szociálís és földrajzi perifériáján lévő két ki
csiny lénynek csak kínálhat. Beszélgetnek és abból, amit el
suttognak, kiderül, hogy mindezek, amit az ordenáré zene,
fények és ordenáré sors kínálnak és kínálhatnak míndezek
sekélyek, üresek és keserűek s ezeken túl inthet valami és
zeng feléjük valami titokzatos, valami meghatározatlan, va
lami, ami hangulat és valami, ami több annál, valami, ami
tudatos és különösképpen mégsem lehet tudatossá. Már eb
ben az első novellában egy megnevezhetetlenül fínom érzés
világ és hangulat kísérteties erejű érzékeltelője és szétsugár
zója jelentkezett. Első írásainak főhőseiben és a szeraplök
ben érdekesen nyilvánult meg Balla Borisznak egy bizonyos
egyéniség-formátumhoz való vonzalma. Ezek az emberek
büszkék, s nemcsak modorukban, ruhájukban, hanem lelkük
ben is 'elegánsak, többnyire igen jó társadalmi rétegböl van
nak, szerelmí sikerekre születtek s ellenszenvük tárgya: a
nyárspolgár, a sablon és a kícsínyesség, valamint a neoba
rokk és külsöséges kereszténykedés. Kritikusai és mindazok,
akikben ezek az első írásai ellenkezést váltottak ki, azt
mondták, hogya fölényes szereplökben az író öntudatlanul
önmagát rajzolta. Ez valószínűleg igaz is volt. Fiatal író
azonban általában önmagát és saját társadalmi körét szokta
rajzolni első írásainak szereplőiben. Hogy Balla Borisz is ezt
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tette, az írásainak kétségtelenül jellemző vonása volt, azon
ban még jellemzőbb volt, hogy már a kezdetben, néhány no
vella kapcsán komoly kritikusai jelentkeztek, dicsérők és
hevesen ellentmondók s egyéb mondanivalói épúgy mint no
vellái hőseinek sajátmagából kölcsönzött vonásai heves vitá
kat váltottak kí. Allást kellett foglalni vele, vagy ellene.
Mint ahogy személyes életében is az volt ekkoriban legjel
lemzőbb vonása, hogy bárhol jelent meg, feltétlenül állást
kellett foglalní vele kapcsolatban szintén vele, vagy ellene.

Balla Borisz ekkoriban éppen az élet folyamataival
szemben való programmját kutatta minden területen és azt
tisztázta tanulmánycikkek egész sorában, amely a maga mű

vészi értékének csökkenése nélkül írja meg azt a programm
kutatást és programmtovábbadást. Feltűnő volt ezeknek a ta
nulmánycikkeknek mindenekelőtt a magyar határokon mesz
sze túlterjedő horizontja. Az író lelki típusokat tett mérlegre,
azok. tiszta megvalósulásaiban. Igy tette mérlegre például a
"csavarállkaposú'" bolseviki embert, az európai nyárspolgárt,
az ameríkanízmust. a soítörtípust, S a kritikán túl: ugyan
ezekben a tanulmányokban [elentkezett, az általa ideálnak
tekintett új, másik embertípus alakja és egyénisége, a spiri
tuális ember. A spirituális ember: egy-egy halk és szemér
mes francia leány, egy-egy nyugodt, száraz öreg pap, egy kí
nai hercegnő, Jeanne d'Arcnak egy régi szoborról intő feled
hetetlen mozdulata, egy-egy kartauzi szerzetes nyugalma, ar
ca mögött az Alpesek régióival s a természetfölötti magassá
gok és a liturgia mísztikus levegőjével. A spirituális típuso
kon kívül ezek a tanulmánycikkek még erős fényekkel vilá
gítottak meg egy olyan új világot, ami a maga ílyszerű voná
saiban ismeretlen volt a magyar irodalmi köztudat előtt: fel
tártak az európai régiók közül egy spiritudlis Francíaországot.

Ha pontosan körvonalazní akarjuk Balla Borisz jelentke
zésében azt, hogy mivel hatott és mi volt az az első, amit ön
magából és élményvilágából adott: akkor mindenekelőtt ezt
kell megemlítenünk, ennek a spirituális Franciaországnak
feltárását. Franciaország, a francia kultúra meglehetősen

azétszért és véletlen vonásokkal hatott itt Magyarországon:
bizonyos körökben demokratikus szabadságeszményekkel, má
sokra Párísnak meglehetősen romantikusan értékelt szdned
vel - egyesekre úgy, ahogy azt Ady költészetén át lehetett
sejteni, másokra úgy, ahogy Márai kezdte megmutatni éppen
akkoriban. Voltak, akik előtt mindenekelőtt a művészetek je-
lentkeztek, ez a szó, hogy francia, mások előtt talán az érzéki
romlást testesítette meg', ismét mások előtt szimbolista vagy
parnasszista költészetet. A magyar irodalmi köztudat most
egy új Franciaország képét kezdte megismerni, a spirituális
és mísztíkus Francíaországét,

Véoe következik.
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