
JUHÁSZ VILMOS:

A "BRÜSSZELI NAPLÓ".RÓL

Évek óta nem olvastam könyvet, amely annyira megrázott és
megrendített volna, mint Balla Borisz Brüsszeli naplója. Ma
gam is nehezen tudom elemezni, hogy mi okozza ezt a mély
séges megrendülést. Egy világ összeomlásának az élménye,
aminek Balla Borisz csodálatosan közvetlen tolmácsolásában
tanuja lettem? Természetesen nem elég, ha az író átéli a
nagy eseményeket, újra kell teremteni azokat, el kell törölnie
a külső benyomásokat és azután az egész tragédiát a maga
lelkéből újra meg kell alkotnia, csak akkor válik élménnyé
számomra, az olvasó számára, aki nem láttam a megsemmisí
tés gépszerűen pontos működését, nem láttam százezrek me
nekülését az országútakon, nem láttam az összeomlott háza
kat és a hajóroncsok temetőjéta tengerparton. Milyen művészi

módszerekkel, eszközökkel, milyen mágikus varázslattal tud
ja Balla Borisz bennem, az olvasóban újra teremteni egy vi
lágrend pusztulásának, a mi világrendünk pusztulásának az
élményét? Ennek a kis könyvnek az a döbbenetes varázsa,
hogy átéleti velem mindazt, aminek a kortársa vagyok, átéléti
velem a nagy változást, amellyel együtt változom - pedig a
kortárs vak és süket. A kortárs benn áll az "események ár
jában", sodortatja magát vele, nem ragadhatja meg benne a
maradandót, a törvényszerűt, az örökkévalót. André Maurois,
a francia összeomlásról írott cikksorozatában szétboncolia az
eseményeket, elemzi a komplex tényeket, rámutat az okokra,
tehát átalakítja a jelent történelemmé. Bármennyire is szem
tanuja volt Maurois a francia összeomlás eseményeinek, amit
ír, az történelem, elmult eseményeknek, egy megtörtént és
bizonyos fokig befejeződött folyamat elemeinek összefogla
lása. Érdekes és tanulságos történelem, de mindenesetre tör
ténelem, nem pedig a felidézett, újrateremtett valóság élmé
nye. Balla Borisz "Brüsszeli Napló"-jának a tartalma nem
elmúlt események többé-kevésbbé lezárt sora. Afölött, ami
történelemmé vált, ami a multhoz tartozik, minden érdeklő

désem és együttérzésem dacára, napirendre térek. Ez az élet
parancsa. Életünk nem egyéb, mint a múltnak temetöje, léte
zésünkben ott rejlik végeredményben az egész eltemetett és
elparentált világtörténelem. Olykor azonban egy-egy nagy gé
niusz megakadályozza, hogy a múlt bennünk el legyen te
metve. Nem engedi, hogya mult fölé rárakódjanak az újabb
emlékek multtá, történelemmé kövesült rétegei. Nem tűri,

hogy a praesensből imperfectum, majdperfectum legyen, a
jelenből múlt, fokozatosan eltávolodott, majd letünt elenyé
szett idő, amely elszáll emlékezetünk horizontján, mint valami
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'könnyű, puha bárányfelhő. Ez a kényszer, hogy az ami meg
történt ne enyésszen múlttá, történelemmé. hanem továbbra
is jelen maradjon bennünk, ez voltaképen az a katarzis,
amely Aristoteles szerint az igazi művészet lényege. Balla
Borisz "Brüsszeli Napló"-jában Belgiumnak és ezzel együtt
alapjában a mi európai világrendünknek az összeomlása nem
kitűnően szétboncolt és elemeiből újra összeillesztett történe
lem, egyáltalán nem történelem, hanem az eltűnő idő vas
törvényszerűsége alól felszabadított tiszta élmény. A régi
Belgium pusztulása é!'l az a tengernyi szenvedés, ami vele
járt, nem megtörtént esemény, amiből kiléphetünk, ami fe
lett napirendre térhetünk. bármennyire is foglalkoztat és iz
gat bennünket. Ez a megsemmisülés, az emberi szenvedés
nek ez az óceánja most történik bennünk, most folyik ben
nünk, nem ért véget és nem is fog soha véget érni, mert az
író arra kényszerít, hogy míndig és minden időkre ez az el
mult és megtörtént szenvedés bennünk jelenné váljon. Ezt
a könyvet nem lehet becsukni, hogy elővegyünk e~y újat, va
lami mást, szórakoztatót és feledtetőt. Ennek a könyvnek az
írója arra kényszerít bennünket, hogy naplójának a lapjai
az emlékezetünkben mindig nyitva legyenek, folyton lapoz
nunk kell bennük akkor is, ha a könyv egyáltalán nincs
előttünk.

Ha a jelen multtá lett, ha az emberi tragédia valahol és
valamikor beteljesedett, akkor ez bizonyos megkönnyebbü
lést vált ki belőlünk. Megtörtént, elvégeztetett, a függöny is
mét legördült, a .történelem függönye, és mi mégis élünk. Ez
a tény kétségtelenül bizonyos örömet vált ki belőlünk, bár
mennyire is együttérzünk a tragédiával, kegyetlen örömet,
amely úgylátszik hozzátartozik a létért való küzdelem ke
mény és gonosz törvényéhez. Együttéreztünk a szereplőkkel,

meghaltak, elbuktak, mí pedig még élünk, nem buktunk
el, - állapítjuk meg bizonyos elégtétellel. A "Brüsszeli
Napló" olvasójának nem lesz része ebben a jóleső érzésben,
ebben a kellemes elégtételben, amely a világ- törvényéhez
tartozik. Nem, ennek a könyvnek a lapjain Belgiumnak, a
legnyugatibb, legeurópaibb kis országnak az összeomlása to
vább tog élni benned olvasó, szüntelenül tovább fog élni
benned és sohasem szabadulhatsz meg ettől az élménytöl,

Pedig milyen egyszerűek, szinte takarékosak Balla Borisz
újrateremtérsének az eszközei. Legalább is egyszerűeknek lát
szanak. A szokványos háborús irodalom '"dinamikus" feszült
ségét, harsány tenorját, rikító színezését hiába keresed eb
ben a könyvben. Ennek az összeomlásnak a jelenetei azért
emelkednek ki a múltból, hogy örökké jelen legyenek ben
ned. Mert a küzdelem Balla Borisz "Brüsszeli Napló"-jában
nem a mi világunkban folyik, a szenvedés, ami vele jár,
metafizikai, természetfeletti. Belgium összeomlásának a tra
gédiája Balla Borisz "Napló"-jának a tolmácsolásában magá
ban foglalja egész emberi és történelmi tragédíánkat, tekintet
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nélkül világnézetünkre, pártállásunkra. elóitéleteinkre és szen
vedélyeinkre. Nem tarthatod pajzsként a napló jeleneteinek ha
tása elé politikai felfogásodat. A politikai pajzs teljesen hatás
talan védekezési eszköznek bizonyul az emberi szenvedésnek
egyetemes és örökérvényű ábrázolásával szemben. Ez a napló
kötelezni fog, bármiképpen is akarsz védekezni ellene, azok
kal a páncéldarabokkal és álarcokkal. amelyek az emberi
részvétlenségnek, az úgynevezett objektivításnak mindig
rendelkezésére állanak. Egészen mindegy, hogy belgák, ango
lok, vagy poroszok pusztulnak el: hogy vallon és flamand
menekülők tömegei lepik el az országutakat, fejük felett,
mint roppant keselyűkkel. a zuhanóbombázókkal; hogy a be-

. omlott műemlékekhez németalföldi nemzedékek hite és te
remtö akarata fűződött, hogya megsemmisítés gépezetének
eszközlői történetesen németek, - le kell vetned politikai
páncélodat és álarcodat és általában minden páncélodat és
álarcodat, amikor ezt a könyvet olvasod. Akaratlanul is le
hullanak ezek rólad, és ember, Isten képmása, emberi vér
tezeted és kellékeid nélkül fogod átélni a tragédiát, meg
fosztva és lemeztelenítve mindattól, amit isteni mivoltod el
fedésére és eltorzítására magadra agattál.

A háborús regények nagy többségében szenvedés és gyű

lölet alapjában egy síkon mozognak, a létért való küzdelem
szenvedélyektől fűtött síkján. Ez az, amit dinamikának ne
vezünk. Balla Borisz "Napló"-ját nem fűti ez a dinamika. A
szenvedés itt nem a gyűlölet és ressentiment egy válfaja.
Remarque a legnagyobb aprólékossággal részletezi a harc
terek nyomorúságát. Ez a nyomorúság, ez a fajta szenvedés
alapjában nem más, mint egy változata a haragnak és gyű

löletnek. Ez a fajta pacifizmus szölal meg ezekben a háborús
regényekben, amely .lényegében nem egyéb, mint sűrített in
dulat és szenvedély. A programmszerű pacifisták emberileg
gyakran a legvéresebb és legkegyetlenebb militaristák, Ha
ezeket a jellegzetes háborús regényeket olvassuk, úgy érez
zük, hogy ami bennük szenved és pusztul, az valóban nyo
morúságra és megsemmisülésre ítélt. A bennük ecsetelt nyo
morúság ép úgy nem rejt magában felemelkedést, mint maga
a győlölet és a harag. Iróik feltörték az emberi nyomorúság
kagylóját és nem találtak benne semmit. Ez a nyomorúság
csupasz váz, az elhalt élet mészlerakódása. Balla Borisz
"Brüsszeli Napló"-ja nem pacifista és nem dinamikus hábo
rús könyv. Amikor az olvasó az első oldalakat lapozza, azt
fogja érezni, hogy szenvtelen, hűvös, elegáns írás. Ebbe a
tévedésbe fogja ejteni a kifejezés csodálatos, szinte lebegő

könnyedsége, a kipoentirozott mondatok eleganciája, egyszö
val, a remekül, szinte gyanúsan jól szabott ruha. Ez a ruha
tényleg annyira [ólszabott, hogy ez meg sem látszik rajta;
igazi elegancia, amely ennélfogva nem tűnik fel, észrevehe
tetlen. A magyar Paléologue - gondolja az olvasó az első

fejezetek nyomán; a maga kasztjának zárt világából szemléli
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a végzetes eseményeket, mint ahogy a modern tengerkutatö
egy acélgömbben száll le a mélységbe, s onnan szemléli és
regisztrálja a tenger lényeinek az életét, az ezerszínű és ala
kú halak villódzását s pontosan feljegyzi noteszébe, amikor
egy kidülledt szemű hatalmas polip roppant tapogatóival ma
gához szív egy aranyhalat. És" aztán az, olvasó fokozatosan
éppen úgy elfelejti az íródiplomata remekbeszabott ruháját,
mint ahogy kénytelen levetni magáról saját emberi és isteni
mivoltának jólszabott ruháit és maszkjait.

Valóban ennek a naplónak a feljegyzéseit nem hatja át
a mai idők jellegzetes dinamizmusa. A naplóíró tollát nem
az indulat és a szenvedély vezette. Az emberi, aminek a
szenvedését átéljük akkor, amikor ezt a naplót olvassuk, való
ban az Isten képmására teremtett lény szenvedése. Ami pusz
tul itt, az szent, tiszta, szép és igaz, és maga a pusztulás is
szentségéhez, tisztaságához, igazságához és szépségéhez tar
tozik. Ezt a tollat nem a dinamizmus, nem a harc akarata,
nem a gyűlölet és' a harag vezette, hanem a szentség és az
igazság védelme, a szerit és igaz emberi sorsának és szenve
désének vállalása. Ez a könyv nem pacifista, a szokványos
pacifista háborús irodalom értelmében, mert az a fojtottan,
titkoltan remegő kéz, amely ezt a tollat vezette, vállal és helyt
áll; vállalja a szenvedő emberi tísztaságot és igazságot és
helytáll míndazért, ami isteni a szenvedő emberben.

"Lassan valami különös fordulóponthoz közeledünk" 
írja Balla Borisz - "társadalmi rabszolgaság, népcsoportok
vándorlása, tortúrák gyakorlata." Vállalnunk kell ezt is és
bizonyos, hogy nem végleges, mert végleges csak az, ami va
lamiképpen lsten országáért és az Isten képére teremtett
emberért történik. "A zsurnaliszta civilizáció sálkultúra le
metszése után azoknak', akiknek hitük megmaradt, megint
csak a gondolat elsőségéért és szabadságáért kell küzdeniök,"
A lélek szabadsága, igazsága és Istennel való azonossága az,
ami ott sugárzik a "Brüsszeli Napló" egymásból és egymás
után következő képei mögött. A japán négysorosokra gondo
lok, amelyek egyetlen mozgást, egyetlen halk, alig észreve
hető átmenetet ragadnak meg - s a pillanatnyi változás meg
rögzítése mögött kimondhatatlanul ott érezzük az örökké
valót, a maradandót, a változatlant. A papírra lehelt mulan
dó és a ki nem mondott, csak jelzett örökkévaló kontrasztja
teszi varázslatossá ezeket a keleti verseket. Ugyanez a mély,
benső kapcsolat, a változó képek és a mögöttük mindig fel
villanó Változatlan mögött, kölcsönöz el nem múló értéket a
Brüsszeli Naplónak.

Juhász Vilmos

24 VtGtllA


