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Balla Borisz

Alig néhányan kísértük a bádeni temetőben utolsó útjára Balla Boriszt, aki
ebben az évben lenne 90 esztendős. Temetése olyan volt, mint amilyen egész
élete, egyszerű, név nélküli fakoporsóban helyezték nyugalomra, és sírkövén
még sokáig az előd nevét lehetett olvasni.

Balla Borisszal Radnóti Miklós kapcsán abban az időben ismerkedtem meg,
amikor amerikai egyetemi tanársága után Badenbe tért meg. Ez a visszavonulás
nem jelentett passzivitást, otthonában egymásnak adták a kilincset amerikai ba
rátai, de Kovács Imre vagy Varga László sem mulasztotta el az alkalmat, hogy
meglátogassák. Balla Borisz mágnáscsa1ád gyermekeként született, de ki
szakította magát e lehetőségek rafinált, csalogató közegéből. mert nem ezt az
életutat választotta, hanem tudásával, tollával Isten szolgálatát.

A harmincas években egyik alapítója a Korunk Szavának, majd valamivel
később a Vigiliának. Hangzatos jelszavak nélkül küzdött a "konzervatív"
gondolkodásmód, a társaságbeli kereszténység ellen, és az új paptípusról, az
elhivatott emberről elmélkedett. Szóban és írásban harcolt a farizeus, álke
resztény szellem ellen, amely távol tartja az embereket az egyháztól.

Balla Borisz életének óriási lendületet adott a megújuló francia katoliciz
mus. Járta a monostorokat, hallgatta a gregorián dallamokat, csodálta a ko
lostorok több száz éves fenséges elzártságát, a liturgikus élet mélységes ere
jét, amelyből a tisztaság szelleme fakad. Kapcsolatba került a század nagy
francia szellemeivel: Jacques Maritainnel, Francois Mauriac-kal, Paul Clau
dellel, miközben nagy tekintélyű amerikai folyóiratok közlik tanulmányait.
A Korunk Szavában és a Vigiliában éles logikával és csodálatos éleslátással
boncolgatta a harmincas években kultúránk fekélyeit, és világította meg a kor
zűrzavaros problémáit.

Műveiben, például a Brüsszeli naplóban egyformán harcol az emberiséget
veszélyeztető nemzetiszocializmus és a kommunizmus ellen. E harc követ
kezménye volt közel fél évszázados emigrációja is.

1945 után két amerikai katolikus egyetem hívta meg professzorának. Óri
ási tudását, a világ nyelveiben való jártasságát, misztikus lelkületét generá
ciók sora élvezhette. Balla Boriszt úgy ismerték egyetemi kollégái, diákjai,
mint aki egyetlen igazságot ismer: az Evangéliumot, semmilyen más világos
ságot, csak Krisztusét. Először Syracuse-ban a Le Mayne Collegben tanított,
majd innen hívták meg a New York-i St. [ohn's Egyetem történelempro
fesszorának, ahol tizenöt esztendeig oktatott.

Balla Borisz Ausztriában többször találkozott Mindszenty József bíboros
érsekkel. Azok közé tartozott, akik a hercegprímás emlékiratát átnézték, mi
előtt kiadásra került.

Balla Borisz szelleme négy könyvében és számos tanulmányában, cikkei
ben maradt fenn. Ezekből adunk most közre az olvasónak.
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