
IJJAS ANTAL:

BALLA BORISZ
(ARCKÉPVÁ.lLAT)

Ez a Franciaország több volt, mint Páris s a Iranera vi
dékekről és a francia múltból is több volt, mint amit a ma
gyar köztudat eddig számontartott belőle. Balla Borisz
új élményeiben a forró Földkösí-tengeri szél járt az. édes
és aszkétikus délfrancia tájak felett, vagy történelmi apátsá
gok sárga barokk. épülettömbjei aludtak fáik között. A Loire
menti templomtornyok harangjai széltak. Valamelyik francia
város felett aranyban állt az édes francia alkony. A magyar
Irodalmi és szellemi köztudatban idáig csupán az ismert, a
régi francia vonal szerepelt: XVIII. századi felvilágosodás,
francia forradalom, annak szellemi eszményeit továbbter
jesz.tő romantikus irodalom, naturalizmus, az érzéklet vilá
gát,' vagy ösztönök démonját kifejező francia líra és modern
francia irodalom. Az a Franciaország, amit Balla Borisz mu
tatott meg az egyik egyoldalúsággal szemben egy másik egy
oldalúsággal: az. a Franciaország volt, ahol a forradalom
előttizárdákbanmég tovább élt a misztika s ennek lelke tíss
tán villog még a forradalom alatti kivégzésekben, majd pedig
később 'egy bízonyos francia lelki típus és néhány mísztíkai
közösség. Itt az 1200 éves kereszténység hatása alatt alakult
francia táj még' mindig épen őrzi Szent Johanna hagyomá
nyiait, s ma is jelentkezik néhány íróban. Egyszóval és ro
viden: a keresztény és misztíkus nyugat ébred Balla Borisz
írásaiban. Ezek kezdettől 'fogva egy körötte induló irányra
hatottak és váltak annak igazitóivá.

S megjelentesZlmei világának egén s válott annak hosz
szú ideig középpontjává a normandiai Martin Teréz, a kor
szentje, aki alig tett életében mást, mínt egy normandiai
karmelita-kolostor hideg folyosóin, celLáiban és templomában
járt-kelt, imádkozott, néha folyosót sikált s szerte az egész
vílágon dömok épültek emlékezetére. Nem közönséges ön
állóság és bátorság kellett ahhoz, hogy akkor éppen 6t akar
ja valaki egyéniség eszménnyé tenni a magyar glóbuszon.

IV.

Ezzel a szereppel egyidöben jelent meg aránylag rövid
közzel elválasztva egymástól két regénye, a Früegeni Le
genda és Niczky Növendék.

A Früegeni Legendában benne van a fiatal író első re-
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gényének minden vakmerősége s ami színtén az első regé
nyek sajátja: az író egész egyénisége és eszmevilága. Vagy
inkább: életnézéte és problémái.

Valaki felérkezik az alpesi üdülőhelyre. Fiatal, disztin
gvált ember. Az élete külsőleg már rendben van, van pozící
ója, felesége, társadalmi helyzete; de sajátmaga számára is,
környezete számára is van benne valami megoldatlan kérdés:
az a homályos elégedetlenség, amivel hivatala felé, társadalmi
állása felé van, jövője felé, ami vár rá s azok lelkivilága
felé, akik közvétlenül körülveszik. De anélkül, hogy tudná,
mindenekelőtt önmagával elégedetlen. Itt az Alpok magassá
gában, ahol állandóan köd van vagy eső, a köd lágy szürke
ségén és az eső nedvességén is átszivárog hozzá valamiféle
lelki uUraviolasugárzás: a magasságok spirituális hangulata.
(Az akkori összes kritikák kiemelték e hangulat érzékelteté
sének finomságát s rendkívüli írói eszközeit. Valóban, ennek
a regénynek mindenekelött ez máig is maradandó értéke.)
Ez a sugárzás' hozza valami különös módon megzavart és
oldott állapotba lelkének egész helyzetét, amikor találkozik
valakivel. A Iínom asszonyi lényből a szláv származás a
sorstól való megviseltség bája árad, valami megnevezhetet
len vonzás, az 'Olyan léleké, akinek alkata mintegy a valóságon
túli dolgok felé van elsősorban beállítva, ezen. az egyénisé
gen, ezen az asszonyi esendő egyéniSIégen elömlik az a báj,
amit a magas hegyek közt élő egyik szerzetes így nevez meg
a főhős előtt: "sourire chrétien", keresztény sugárzás. Való
ban az. A két ember vonzalmából természetesen semmi sem
lehet, a férfinek felesége van, az asszonynak valakiie; s el is
kell, hogy tűnjék a férfi elől. - Érzi a férfi, hogy azokból
a romokból, ahova érzelmi élete jutott', megpróbál magának
felépíteni egy lelki jövendőt. Ez súlyos kataklizmát jelent
eddigi egész világával, még feleségével szemben is. A meg
oldás, ahova az író e fiatalkori első könyvében eljut,
egy ponton érezhetően hiányos, A regény a kegyelemről szól
s úgy tűnik fel, mintha nemcsak ennek a csodálatos princi
piumnak "ubi vult, fiat" működését akarná megmutatni,
hanem mintha azt hirdetné, hogy a kezyelemmel érintke
zésbe lépni egyúttal alkatnak is dolga. Viszont még dogma
tikai szempontból is jelentős volt egy olyan alkotással való
kísérlet, amely pontosan arról a principiumról szól - a kegye
lemről - amelyet a transcendentáliáktól, mint nemlétesők
tól elfordult irodalom a maga anyagából annyira kíiktatott,
hogy végül íróknak és olvasóközönségnek egyaránt sejtelme
sem volt róla, mint a fennálló világban mégiscsak létező s
az emberi életre a maga csodálatos eszközeivel ható prinei
piumról. A modern katolikus francia irodalom ezt a príneí
plutnot műveíbe belevonta; a legnagyobb mértékben és ha
tással természetesen Claudel a maga korok felett álló és
áradó mísztérium-drárnáival. Ennek a francia irodalomnak
kétségtelenül volt Balla Boríszra hatása, de ez csak olyan
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öntudatra ébresztő megmozdítás volt, mint amilyen a Baude-
laire-é és Verlalné-é Adyra.

A Früegeni Legenda egyelőre inkább az irodalmi világ
ban, az irodalmi életben résztvevők között keltett feltünést.
A tovább folytatódó novellák és tanulmánycikkek már szé-
lesebb közönségréteg figyeimét is megmozgatták. Az elég
zártnak mondható katolikus közönségrétegek felé kultúrpolí
tíkai szempontból eléggé meg nem becsülhető volt 1929-től,

30-tól kezdve a Magyar Kultúra akkor új fiatal szerkesztójé
nek, dr. Nyisztor Zoltánnak cselekedete, amellyel Balla Bo
risz írásainak és a már néhány őhozzá csatlakozott fiatal nak
a jelentős folyóirat hasábjain teret adott. Ezzel nevük és új
gondolataik továbbterjedésének, a spirituális Franciaország
és modern katolikus irodalom megismertetésének, a misztika
életértékelés és életstílus hirdetésének, azután egy éles tár
sadalom- és kultúrakritikának: igen előkelő fórumot bizto.
sított és hivatalos egyházi részről is a maga szeméilyével s
ha kellett rokonszenveis és bátor kiállásával : bízonyos szánk
cíonálást is adott. Hogy a legnagyobb példányszámú és a
mögötte álló hatalmas rendnek és egyéniségnek P. Bangha
Bélának működése révén vezetőszerepet betöltő katolíkus
folyóirat hasábjaira vette ezeket az írásokat és ieszméket, an
nak a modern magyar katolikus irodalom fejIődésénekl ese
ményei között irodalomtörténeti [elentösége van. Ezt mindkét
részröl: később sem és semilyen véletlen rövid ideig tartó
ellentétek miatt sem feledték el.

A Magyar Kultúra hasábjain jelent meg felismero kriti
ka Balla Borisz ragyogó művészetű regényéről, a Niczky Nö
vendékekről is, amely könyv azóta négy kiadást ért el.

A Niczky Növendékben már sokkal határozottabban a
kegyelemnek a világi élet erőin át való jelentkezése a téma.
A regény höse fiatal katonanövendék. a banális kamasz-tő

megtől elütő típus, ideges, büszkén érzékeny alkat. De az,'
hogy felneszelt az evilági valóság k~egeinát neki küldött
titkos mAgi jelekre, az nála sem pusztán alkati adottság, an
nak oka és tényezője van; egy fínom asszonyi léleknek, any
jának ráhatásaí és imádsága. Van valami megdöntőerejű ab
ban, hogy az a kegyelem, amellyel a Niczky növendéknek
dolga van, milyen erővel szövődik bele sorsába. Lezuhan és
meghal, mielőtt elkövethetné Forstet bárónővel a bűnt, amit
bironyáraelkövetne, mert fiatal és szerelmes s a szerelern és
magány erői végzetesek körülötte. A Niczky növendék már
igen nagy feltűnést keltett; a magyar irodalom egy klassziku
san szép ékszerrel gyarapodott. Írójának személye és eszme-
világa mellett ekkor már más egyéniségek és programmok is
keresték a kapcsolódást és egy fiatal mozgaíom hovatovább
nemcsak készült indulni, hanem folyóiratok hasábjain el is
indult.

Nemcsak a középkori és karmelita misztika szélesebb kö
rök számára VMÓ közismertebbé tételéről volt szó, hanem a
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magyar társadalom eszményeinek világáról is, nemcsak mú
vészi alkotásokról, hanem arról is, hogya magyar katolicis
mus, miután sokáig kizáróan a német katolicizmus egyesület
seervezésí eszményeinek hatása alatt állott, most ismerje
meg a nyugati-latin katolicizmus szellemét. a francia spiritu
alizmust is. S a szocíális kérdések ugyanakkor elementáris
erővel nyomultak előtérbe. A fiatal katolikusok az akkori
forrongó politikai idők sodrában (30-as évek eleje) termésse
tesen politikai harcokba is keveredtek, ellentétes csoportok
keletkeztek, folyóiratok, s egy-két esztendeig zajos, tempera
mentumos párviadalok is folytak. Ez a mozgalmak fiatalságá
val és eszmei forrongásával együtt járt.

A 30-as évek kezdete volt, a magyar társadalomban le
folyó nagy lelki átalakulások elindulása, politikai válságok;
az 1931-től 1935-íg terjedő viharos öt év. Ebben az időben je-
lent meg az előző években írt legjelentösebb tanulmányaiból,
cikkeiből összeválogatott valóban reprezentáns kötete Balla
Borisznak, a "Lélek útjai". Néhány mutatvány és részlet [e
lent meg abból a készülő regényéből is, ami később "A meg
sebzett' eimén jelent meg. Balla Borisznak ez a nagysítlű al
kotása lassan íródott, folyóiratait átadta barátainak, őmaga

"nyugati vándorként" már ismét útnak indult, autóján több
ször beutazta Európát, s figyelt életet, országokat, társadal
makat,

"A megsebzett" aztán megjelent, háromévi hallgatás
után, s mi elolvastuk. Várakosásunk igazolódott: a legszebb
és legmerészebb alkotás volt. Nagy mű.

V.
A "Megsebzett" jobban, mint bármelyik más műve: a

tn.'tokzatos, transzcendens össseíüggéseknek az emberi élet
sikján bonyolódó regénye. Benne a magyar Stail báró a fő

hős, mellette Solange de Naíllac, tele a test és báj varázsla
tos édességével, azután egy karmelita apáca, s egy különös
francia arisztokrata, az asszony szeritéletű férje; a párisi és
londoni első társaság s antitézisként a karmelita kolostorok
magánya. Ez a csodálatos könyv nem egyszer a kegyelemtan
legbonyolultabb théziseinek határkérdéseit érintik. És mégis:
a legszigorúbb dogmatikai elemzések sem találtak benne te
ológiai tévedést. Idéznem kell itt Juhász Vilmosnak, Ba1Ia
Borisz egyik legelmélyedöbb kritikusának sorait:

Mi az, amit a "Megsebzetf' az irodalom számára jelent?

"A Megsebzett" ezen a ki nem mondott tételen épül föl. A
regény szereplőinek egyes cselekedetei, gondolatai, rezdülései, leg
alább annyiszor erkölcstelenek, mint erkölcsösek, vaLlásellenesek,
mint vallásosak. De ez a regény nem egyéb, mint annak a meg
érzékítése, hogy minden tett és szenvedély Benne függ össze. Ö
.a végső vonatkozás közöttünk - megint utalnunk kell az alig ki
fejezhetőre, hogya regénynek Ö, a Teremtő, a Megváltó és Meg-
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szentelő az igazi hőse és középpontja és a reg-ény minden mozza
nata, szereplőinek minden tette és gondolata a létezés egyenlő tá
volságában van tőle. Ezért nincs egyetlen "erkölcstelen" sora a re
génynek, holott a világ, különösen a .n.agyvilág" minden kelésé
felfakad benne. Amit erről a világról a "társaság" világ-áról meg
tudunk, teljesen érthetővé teszi a nemes kalandor, "megbízhatat
lan" es ezért nem egészen e világról való Staíl báró vágyakozását
a "felbomlás mámora" után. Ennek a világnak egész élete, mes
terkélt örömeivel és titkolt kínjaival már nem egyéb, mint a "fel
bomlás mámora"; levegőjét a rothadás gázai telítik. Maurica de
Hautjean, ez a "széplelkű állat" és Camille Funer, a nag-y kapita
lista jellegzetes nádi farkasai ennek a mocsárnak. Azoknak a vi
lága ez, akikben a Középpont vonzása, a lélek szárnycsapdosása
már teljesen megszűnt. Rody Sta i! az ő világukba való, de valamit
őriz; a gyermekkori szárnyakat, a lélek megmagyarázhatatlan és
számukra, a társaság számára értelmetlen és ellenszenves vergő

dését, a Középpontnak azt a sejtelmét. amely minduntalan meg
nyit vahahol egy ablakot a hiúságok, érdekek és kitaposott szen-
vedélyek tömlöcfalán . . . .

A tengerparton, a szelíd déli szélben: vagy az országúton, hal
vány dombok és öreg tornyok között, a tavaszi napfényben: egy
pillanatra Rody Stail körül és .őbenne megáll .minden, a mulandó
változások külsö és belső kergetőzéss elakad. És helyt ad a teljes
csöndnek. III magányosságnak, amelyben megszűnik a "belül" és a
"kívül".

Az író nagy világossága így oldja fel szándékosan és teszi
üressé és értelmetlenné magát a világot. Mit jelent az egész földi
történet az érdekek és. célok hozzá fűződő kusza szövevénveível az
isteni történet bizonyossága mellett, amely úgy bontakozik ki be
lőlük, mint II hegyóriás a gomolygó kődökből? Az isteni történet,
amely e sorok külső változásaitól függetlenül érvényesül, változat
lan, holott minden változás körülötte és bizonyos értelemben benne
történik. Benne van valahol a változásnak, a látszólagos személyi
céloknak, magánérdekeknek, egyéni kívánságoknak az értelme is.
g a szegény a maga emberi akaratoktól kijelölt időbeliségében egy
másik síkon feloldja önmagát. Mintha az idő azt moridaná: az
egész játéknak egyetlen értelme, hogy valami van mözötte, ami
nem történik, ami nem érdekes, nem változatos, csak egyszerűen

van, és mégis minden ettől függ.

Az 1940-ig terjedő 15 év alatt az európai tájak és az eu
rópai kultúrélményeknek több más utasa is akadt' a magyar
irodalomban. Elsősorban a kiváló Máraí Sándor, akinél fe
ledhetetlenül .és szellemesen .tündökölnek éppen Páris és a
,,napnyugati őrjárat" alatt bejárt tájak tónusaí, De Márai
egyetlen mű",ébensem mond le a maga sajátos nagypolgári
vílágérzéklési módszeréről : számára a világ csak az érzékle
tekben, az érzékletek anyágán túl legfeljebb hangulatokká
és ősztönszerű megérzésekké való összetevódéseiben jelent
kezík. Számára a világ kívülrtJl míndössze az az anyag, amit
egy csomó érzékeny érzékszerv s eg-y neuraszténiásan fínom
polgári idézet felfoghat; ugyancsak Márai számára a világ
belülrtJl: mdndössze az, amit ez a neuraszténiásan érzékeny
idegzet a számára szállított érzéklebekből Ieldolgoz, Az, amit
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Balla Borisz, - a nyugati, főleg franciás műveltségű magyar
gentry - a ",Megseb~U" eímű művében az irodalom szá..
mára meghódított: egy csomó lelki táj; szereplők egész so
rának be1ső univerzum-rajza. Az olvasó az összes felmerülő

egyéniségek belsejében úgy mozog, mínt valami valóságosan
és általa álomszerű biztonsággal érzékelt univerzumban. Me
röben más a belső morfológiája Stail István lelkének, D1.lÍS
Solange-zsének, a magyar huszártiszt feleségének Sziney An
nának, más Jacques de Naíllac-nak, más a fiatal karmelita
apácának és más az öregnek. A "Megsebzett" Írója a lelki
tájak ábrázolásának ezzel a készségével és eredményeível
nemosak a magyar, hanem az európai irodalom számára is
meghódított valamit, műve ebben a legjobb értelemben eu
rópai [elentőségű alkotás is. A világ mulandóságának érzete
pedig, szépséges melankóliája, a külső világból mínduntalan
beszüremkedik és elönti a lelki tájakat ...

A "Megsebrzett" után Balla Boriset a Szerit István Aka
démia rendes tagjának választották meg. Azután hosszabb
ideig ismét hallgatott. Kivéve a fiatal katolíkus moegalmak
három-négy esztendejét: azelőtt is, utána is távol tartotta
magát az irodalmi körök és zajlások világától. De amikor
1939-ben a míníszterelnökség kötelékéből átlépett a külügyi
szolgálatba, s nemsokkal a második világháború kitörése
'előtt a brüsszeli magyar követségre helyezték, az események,
a kitörő háború megszólaltatták. A diplomata életnek, a fla
mand tájaknak és művészetnek, majd a Belgiumra induló
1940-es háborúnak napról-napra való feljegyzéseit adja ez a
könyv.

A "Brüsszeli Napló" már igen nagy távlatokat jelent:_a
világesemények távlatait, azok rohanó árnyékait, ahogyan
azok a brüsszeli magyar követség életének eseményei között
1939 nyarától 1940 nyaráig jelentkeznek. Világesemények és
örök dolgok varázslatosan fonódnak a lapokon együvé. A
napló végén írja az író - aki a dunkerque-i borzalmas csa
tatérre kerül - azokat a szavakat, amelyek a feljegyzett re
alitás eseményein túl a világ szenvedéseinek egyetlen vígass
taló motívumára utalnak:

"Miközben elhagytuk Dunkerque-t, a halott franeía ka
tona sisakja néha megzörren kocsinkban. Arra gondolok
néha, hogy szomorú életünk, melyen idelent át kell halad
nunk: nem lehet az igazi élet.

Ez a katona úgy ébredt fel talán odaát, mint aki már
csak csodálkozni tud egy különös, méltatlan állapoton, ame
lyet Dunkerque-ben hagyott el s amelyből most már örökre
kilépett."

VI.

Igaz, mostani éveink alatt egyszerre vajudnak a világ
összes népfajainak, nemzeteinek problémái, a kontínensek
kérdései éppúgy, mint Európa minden táiáé és minden egyes
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magyar vidéké. A nemzetek sorsát és berendezkedését, a
magyarságét is, az irodalomnál hatalmasabb erők fogják
megoldani, kialakítani és továbbvinni. De ezek mögött is a
"lélek útjai" az egyetemes emberiség lelkének Isten és a vi
lág között ssétágazó útjai és küzdelmei állanak. Hogy ez mi
lyen krízís irodalmi tárgyválasztásra, írásra, mozgalmí és
szellemi programmra, azt valamennyien érezzük. Azonkívül
valamennyiünk felett elmúlt az első ifjúság. Balla Borisz most
38 éves. Mi volt ez, ami eddig ösztönözte? Az ifjúság tün
döklő láza-e csak? A kérdésre az érett Balla Borisz felelhet,
a férfi, akitől indulását és további alkotásait kéri számon a
férfilmr.

A világ egyetemes sorsát megosztva és a saját sorsunkat
élve: kell küzdenünk és a1kotnunk tovább, akármilyen egye
temes az emberiséggel történő események. és fordulatok krí
zÍJS.e, akármilyen nehézségek közé jut a saját sorsunk. S ezen
a helyen talán szabad lesz leírni olyan szubjektív mozzanatot,
ahogy sokszor gondolunk Balla Boriszra, az ír6ra. Akit meg
szoktunk fényes elmének és szellemnek s a míenknél különb
erők és varázsok birtokosának tekinteni l

Ijjas Antal.

TAKÁTS GYULA:

CARMEN LUGUBRE

Beteg, beteg, beteg, beteg ...
a fiiggőórám így ketyeg,
és rézlapján a sárga fény
maga az ingatag remény.

Komol' világ... S a bús idő

mindent oly egyhangúra sző.

És napjaim, mint lenge füst
folynak, mint hangtalan ezüst.

Dermedt vagyok és hallgatag,
mint barokk kolostorfalak.
melyek mögött egy templom ég.
Szívejnnek sehol menedék.

Beteg, beteg ... e furcsa rend
nagy űrben céltalan kereng,
s velünk az óramutató
jár mínt eltévedt kutatö,
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