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Az arisztokratákat megleste, távoli 
alakjuk kicsiholta izgatott érdeklődé-
sét, exotikumuk felébresztette lélek-
fürkésző kiváncsiságát. Tanártársait 
túlságos közelről kapta, ínye eltom-
pult egyéni ízük iránt, azt hitte, csak 
általános vonások rájukhúzásával te-
heti alakjukat érdekessé. A mágnáso-
kat figyeli, őket felhasználja ; ezek 
jobban idomulnak szándékhoz, ten-
denciához, az igazolni kívánt világ-
nézethez, azok a regény művészi 
egyensúlyát hordozzák. Mert az ala-
kok biztonsága biztosítja a helyzetek 
feszültségét is, mint a pillérek a híd 
merész lendületű ívét. A konferencia, 
ahol a klerikálisnak tartott Szent-
györgyi Tamás váratlanul szembe-
fordul kinálkozó szövetségeseivel, rob-
banó hatásban meg sem közelíti az 
igazáért plebejus gőggel támadó és a 
szeszélyét nagyurasan védő ellenfelek 
összecsapását a kaszinói afférban. 

Hozzáadni — Kuncz Aladár írói té-
vedése. (A Fekete Kolostor nem egy 
szép helyét is így tette tönkre.) Az 
egyén magában kevés ; világnézeti, 
szellemi irányok talapzatára kell állí-
tani. Az emlék szegényes, romaneszk 
túlzásokkal kell szépíteni, hogy re-
génybe illő legyen. Klára, a grófleány 
macabre színjátékban, ravatalon is-
merkedik meg szerelmével, Tamással 
— lehet ennél fájdalmasabb giccs? Az 
emlékezés és a mértéktartás az eré-
nyei, de nem velük, hanem ellenükre 
keresi a nagy effektust. Nem meri 
végig vállalni saját magát. Az ő kép-
zelete csak különös embereket, pom-
pás megfigyeléseket, érdekes eseteket 
raktározott el és idéz vissza. Az igazi 
regényírói fantázia másmilyen lehet, 
megdöbbentő kalandok sorozata szá-
mára az élet, sötéten végzetes szenve-
dély a szerelem, kiismerhetetlen titok 
a lélek. Ösztönei más íróideált állíta-
nak Kuncz Aladár elé, mint tudatos 
művészi érzéke ; csillogó üveggyön-
gyökre cseréli igazgyöngyét. 

Van egy különleges magyar poé-

tika, a féktelen teremtőerő szuggesz-
tiója, amelyből néhány hatalmas, de 
zilált, széthulló és az első elementáris 
hatás után gyorsan kiábrándító re-
gény született. És van egy állandó 
mellékér, meg-megújuló kísérlet a tö-
kéletes belső egyensúlyú alkotásra, 
amely eddig még vérszegény és erőt-
len maradt. A baj talán ott van, hogy 
a «fegyelmezettek» nem tudnak oly lel-
kesen hinni igazukban, mint az «ős-
erősek», sőt lelkük legmélyén maguk 
is hódolnak az uralkodó bálványnak. 
Amit elvben megvetnek, titokban olt-
hatatlan vággyal kívánják ; ezért lesz 
munkájuk felemás. Szegény Kuncz 
Aladár esetében legalább így volt. 

Halász Gábor. 

Dallos Sándor : Betegek. (Dante ki-
adás.) Dallos első könyve nem mutatja 
megközelítőleg sem írójának teljes ké-
pét s fejlődésében némileg túlhala-
dott is. 

A kötet első novellája, a kisregény 
arányú Betegek — amelyről a kötet 
műfaji jelzetét is kapta — hatalmas, 
reálisztikus körkép a szanatóriumi 
tüdőbetegek életéből. Dallos egységes 
mesemenet nélkül, riportszerűen írja 
meg a halálraítéltek életét ; novellá-
jába az ellesett részletek vagy átélt 
élmények garmadáját szövi. Mégis e 
novellája jellemző. A világtól elzárt s 
a belső izgalomtól felszított életek 
«vetületét» írja meg : tehát alapjában 

lelki perspektívára kíváncsi : az ösz-
tönélet titokzatos világára s azon túl 
a lelkek alapformáira, legprimitívebb, 
legszűzibb redőire. A világtól való el-
zártság, az ösztönélet fokozott áram-
lása, a láztól is heccelt vér játékai, 
a rákövetkező apathia rendkívül alkal-
mas helyzetek arra, hogy megmutassa 
alakjai legrejtettebb vágyait, legmez-
telenebb mozdulatait élet és halál sű-
rített szomszédságában, váltakozó 
visszfényében. Csakhogy novellájában 
sok még a földhöztapadt (demonstrá-
ciós) elem. Rendkívül erős fiziológiai 
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élményeit válogatás nélkül, verista 
színekkel festi bele. Sokáig hevert ez 
írása fiókjában : ebben az időben 
kellett még a vaskosabb ösztönök vi-
lága, a testek fekete masszája, hogy 
kielemezze belőlük a lélek legtitko-
sabb rezzenéseit ; kellett még az ellen-
tét sötét háttere, hogy rávetítse, ami 
az emberben a legillóbb, legmegfog-
hatatlanabb s egyszersmind leglénye-
gesebb . . . Ezért tartjuk művészeté-
ben kissé túlhaladottnak. 

Másik novellája, az igen szép Nyúl, 
már abból a fajtából való, amelyet mi 
szeretünk. Megelevenedik benne a 
család — mondhatjuk — a családja 
minden mély ízével s őmaga, az író, 
emberlátása alaprevelációival, melye-
ket ép azért itt, a családban kell ke-
resni. Ámbár ez a novellája sem a leg-
jellegzetesebb, láttunk mi már ránézve 
jellemzőbbet s az ép a Napkelet pá-
lyázatán pályadíjat nyert Szegénység 
volt. Ennek a novellájának a bevoná-
sával a Nyúl mellé, rámutathatott 
volna írói elhivatása alapösztönzéseire 
s a maga rokonszenves, eredeti egyéni-
ségére, akinek meleg, temperamen-
tumos lírája, harcos hite s mély, para-
doxba vágó emberlátása ott kísért 
minden írásán. Úgy látszik, szándéko-
san nem akart magáról kikészített 
portrait-t adni. 

Fejlődése állomásairól már inkább 
tájékoztat. Emberlátása kivetítésére 
először heves összeütközéseket, kom-
plikált tragédiákat eszelt ki ; majd 
hovatovább egyszerűbb ; formában 
igénytelenebb, s eredetiségben zavar-
talanabb lett. Itt a Nyúl közelíti meg 
e stílust, amelyben az apa elnyűhetet-
len jósága, mély embersége igénytele-
nül adekvát formában, élettől dagadó 
történet keretében jelenik meg. A 
Betegek-ben még majdnem kihasználja 
a naturalista «dokumentációt», noha 
koncepciója végső lényegében — mint 
már rámutattunk — végtelenül távol 
áll attól. Másik két novellája hangulat 
megrögzítése. Talán éppen azért adott 

nekik helyet kötetében, mert legköze-
lebb állanak az író legújabb stílusához: 
leginkább mutatják az írásművészet 
önmagában elégségességét sötét vagy 
ájtatos érzékenységű hangulat meg-
rögzítésére. Az egyikben a primitív 
képzeletnek jut szerep ( Azon a napon ) ; 
a másikban pesszimista élményen ala-
puló erős, fanyar disszonánciát szó-
laltat meg (Egy albérlő meséi). 

Dallos bámulatos intuicióval köze-
ledik önmagához. Minek a komplikált 
mesefikciók, az elemzésre alkalmas 
problémaszerűségek annak, aki élet-
érzését önmagában is meg tudja fogni? 
Egy életérzés hatalmát, egy szenve-
dély irreális mindenhatóságát vetíti ki 
újabb írásaiban és ezzel emberlátása 
titkos forrásához, önmaga mélyére ér. 
Ez az a vizió, amely most novelláiban 
darabokra törik ; ebben az irányban 
mutat fejlődése leghosszabb utat. A 
mithikus képzelet működik benne, 
melynek jelenlétét ott érezzük a heves 
összeütközésekben, alakjai tempera-
mentumosságában, irreális vágyaiban 
s gyakran meglepő, őstermészeti egy-
szerűségében s csapódik le látszólag 
egyszerű, igénytelen formában, élet-
érzése salaktalan kifejezésében. Igy 
írja meg a csavargás nosztálgiáját a 
Gomblyukban piros virág-ban vagy a 
maga primitív, a magányosság melan-
kóliájával bevont életörömét a Csilla-
gos ég alatt-ban. 

Dallos első könyve a kiválogatás 
ellen felhozható érvek ellenére is erő-
teljes darabokat foglal magában. Az 
író nem akarta magát egyéniséggé «in-
tegrálni» ! De valljuk meg : kissé sze-
szélyesnek látszó bemutatkozásáért 
nem egyedül ő a felelős. Azok az évek, 
amelyekre írói működése esik, nem 
kedveztek az értékek fokonkénti kon-
zerválódásának, az egyéniség szuk-
cesszív, maradéktalan kifejlődésének : 
Dallos tisztában van a szükségszerű 
veszteségekkel s tehetsége tudatában 
bátran és reszketés nélkül vállalja 
azokat. Hencze Béla. 




