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EMLÉKEK E G Y K Ö N Y V OLVASÁSA K Ö Z B E N 

(LŐRINCZI LÁSZLÓ: UTAZÁS A FEKETE KOLOSTORHOZ) 
(Kriterion, 1975) 

Lőrinczi László évek óta kutatja a Fekete kolostor írójának, 
Kuncz Aladárnak életét és a noirmoutier-i internáló tábor 
hiteles történetét. Most, összegyűjtve régebbi, e tárgyra vo-
natkozó írásait, tanulmányait, kiegészíti őket újabb megálla-
pításaival, kortársak visszaemlékezéseinek, egykorú naplóinak 
felhasználható részleteivel, Kuncznak a fogságból írt magán-
leveleivel stb., s így mintegy kikerekíti és részletekben is 
pontosabbá, hitelesebbé teszi az internáló tábor lakóinak tör-
ténetét. Számos noirmoutier-i és magyarországi önkéntes 
kutatótársának segítségével igen sok érdekes adatot tár föl az 
íróra, az egykori internáló tábor életére, valamint a tábor 
lakóinak kilétére, jellemzésére vonatkozólag, így mintegy 
kiszélesíti és hitelessé teszi a Fekete kolostor pár évre terjedő 
történetét, és számos részlettel ki is egészíti a szerzőjében oly 
mély nyomokat hagyott élményekben gyökerező regényt. 
S azt hiszem, nem lehet nagyobb dicséretet mondani a ki-
tűnő könyvről, mint hogy bár munkája kizárólag adatokon, 
bizonyítható tényeken épül, és e tényeknek a Kuncz könyvé-
vel való összefüggéseit igyekszik tisztázni, mindvégig méltó 
marad a nagy élményregényhez, azt oly módon egészíti ki, 
hogy egy pillanatra sem billenti ki az olvasót az eredeti mű 
hangulatából, hanem mindvégig ennek sodrában viszi tovább. 
Általa mintegy kiszélesül a Fekete kolostor kerete egy una-
nimista regénnyé, melyben a különböző pontokból elinduló 
sorsok szálai összefonódnak, összegubancolódnak, majd is-
mét szétválnak, szétfutnak, különböző irányokban, az ezer-
féle emberi sors tekervényes útjain. Az egyes érdekesebb egyé-
niségű fogolytársaknak, főleg, akik Kuncz könyvében ki-
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emelten szerepelnek, előéletét, de méginkább későbbi sorsu-
kat világítja meg az a tömérdek adat, melyet Lőrinczi össze-
gyűjtött. Ezekhez járulnak azok is, melyek kiegészítenek és 
történeti pontosságúvá helyesbítenek olyan részleteket, me-
lyekben a Kuncz-féle mű helyesbítésre szorul. 

Mert hiszen Kuncz egyáltalában nem történelmet írt, ahol 
a részletek pontos hűsége jogos kívánalom, hanem, mint 
maga is meghatározza művét, regényt, mélybe markoló sze-
mélyes élményeken alapuló regényt. A fogolytábor atmoszfé-
rájának, illetőleg a tábor kis magyar társadalmának lelkivi-
lága a különféle jellemeken átszűrve, hangulata, vágyai, 
gyötrődése, életkörülményei teljesen hitelesen kerekednek ki 
mesteri ábrázolással a nagyszerű könyvekben, míg a dátu-
mokban, részletekben sok a pontatlanság, esetleg a művészi 
céllal való átcsoportosítás, sőt lényegtelen módosítás is. A 
történeti hűség megállapítása, az eseményeknek és a dátumok-
nak a könyvben elmondottakhoz való mérése a könyv utó-
életének, a filológiának a feladata, és ennek a feladatnak igyek-
szik nagy sikerrel eleget tenni Lőrinczi László. Amint a Fe-
kete kolostort megjelenésekor elolvastam, számos helyen je-
gyeztem meg a margón, hogy én másképpen emlékezem az 
ott előadott eseményekre, ami persze nem sokat jelent a tör-
ténelmi hitelesség szempontjából, hiszen az én emlékezetem 
sem volt megbízható több évtizednyi távolságban, és ma, az 
évtizedek szaporodtával egyre kevésbé az. Az azonban két-
ségtelen, hogy a mű egészében oly tökéletesen ábrázolja az 
ottani, akkori életet, a tétlenség unalmát, a haszontalanság 
gyötrő érzését, a nyugtalan, ideges hangulatot, a bizonytalan-
ság szorongását, nem beszélve a kisebb-nagyobb kényelmet-
lenségekről, az élet lényegtelen, de mégis bántó ineleganciá-
járól, a fogyatékos higiénéről stb., hogy olvasva szinte újból 
beleélem magamat a tábornak a levegőjébe, ott állok az ud-
varon, ahol egyoldalt a németek kugliznak és az udvar kö-
zepén sétálnak az internáltak a szép délutáni verőfényben; 
vagy hallgatom, amint Kuncz Németh Andorral francia tár-
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sadalmi vígjáték jelenetét, párbeszédét rögtönzi az udvar 
egyik sarkában, csak úgy a maguk mulatságára . . . 

A fogolyélet szenvedései között főleg kettő érdemel em-
lítést. Az egyik a bármely természetű női kapcsolatok teljes 
hiánya. Ettől sokan szenvedtek, egyebek közt Kuncz is, még-
pedig erősen. Megpróbálta ezt enyhíteni barátnőinek írt szá-
mos igen szép levelével, melyeket Lőrinczi közöl, és a tőlük 
kapottakkal, ez azonban bármely intenzív, mégis csak gyér 
vigasztalást hozott. Egészen más síkon is próbálkozott (siker-
telenül) felidézve régi kedves emlékeket, pl. egy légyott le-
folyásának adta elő plasztikus, erotikusán színezett leírását, 
természetesen igen szűk baráti körben. 

De még ennél is súlyosabban nehezedett ránk a tespedés, 
a teremtő munka hiánya, de még a szórakozásé is. Változatos 
módon próbáltunk ezen segíteni, hogy legalább az idő vala-
hogyan múljék. Eleinte végtelen kártyacsaták rövidítették 
meg az unalom még végtelenebb óráit, voltak sakkozók is, 
az osztrákok és németek kugliztak az udvaron és Ile d'Yeu-ben 
tenisz is volt, közülünk főleg Kuncz kultiválta. Ám a játék 
sem elégített ki. Sokszor egészen meglepő időtöltésre is fa-
nyalodtunk. így egy időben a szellemidézés járta. Bekerült 
ugyanis a fogolytáborba egy dalmát fiatalember, ki saját elő-
adása szeint a szerb kommitácsik között harcolt, de mikor 
menekülése során Franciaország földjére tette a lábát és nem 
akart belépni az idegen légióba, mint osztrák alattvalót be-
dugták a mi táborunkba. О hozta divatba a szellemidézést, 
melyben ő maga vakon hitt . Kuncz mint új mulatságot, fel-
karolta az ötletet, csináltatott, ha jól emlékszem Varga aszta-
lossal egy könnyű asztalkát, melyben semmi fémalkatrész 
nem volt, és a dalmát fiatalember, kinek a nevére nem e m -
lékszem, talán sohasem tudtam, mert mi csak Bogának h ív-
tuk, valószínűleg mert szavajárása volt Boga mi, kioktatott, 
hogy kell a szellemekkel érintkezni. Minthogy Boga a hor -
váton kívül csak olaszul tudott, én vol tam a közvetítő, én 
tárgyaltam a szellemekkel. Mi magyarok persze rendkívül 
szkeptikusok voltunk e kísérletekkel szemben, bár egyszer 
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egy derék magyar pincérfiú, aki saját kérésére egyszer részt 
vett egy szeánszon könnyekre fakadt, amint megtudta apja 
állítólagos szellemétől, hogy az meg van elégedve a fiával. 
A szellemek persze rendesen badarságokat fecsegtek. (Mikor 
lesz vége a háborúnak? — Tizenegy hónap múlva, volt a 
válasz. Három év múlva, így a másik, és sok egyéb ellentmon-
dó közlés.) A szabály az volt, hogy csak jó szellemmel szabad 
szóba állni, Kuncz azonban egyszer megkért engem, aki tol-
mácsi minőségemben a szóvivő voltam, hogy ne küldj em el a 
rossz szellemeket, a jók nagyon unalmasak, hátha amazok 
mulatságosabbak lesznek. A kísérlet meghiúsult, mert amikor 
szóba álltam egy rossz szellemmel, megszólalt izgatottan a 
mellettem ülő Boga: Mandatelo via! (Küldje el!) s amikor 
mégis tovább folytattam a társalgást, az izgalomtól reszketve 
kiáltotta: Mandatelo via, о io butto tutta la tavola ! (Küldje el, 
vagy felborítom az egész asztalt!) Abba kellett hagyni, a 
dühöngő őrület határán volt. — Máig sem tudom, ki m o z -
gatta az asztalt, előzőleg mindenkitől ünnepélyes Ígéretet 
vettünk, hogy nem teszi, de nem hiszem, hogy mindnyájan 
megtartották az Ígéretüket. Kuncz, Németh Andor, magam, 
Boga és talán Dudás meg Neufeld vettek rendszeresen részt a 
szeánszokban, amíg tartottak s mások alkalmilag. 

Voltak azért ennél szellemesebb szórakozásaink is. Össze-
ültünk, és mindenki elmondta, ami magyar verset könyv 
nélkül tudott . A mi nemzedékünk még sokat tudott betéve, 
mert az akkori középiskolában sokat kellett tanulnunk, és 
ezért gyakorlatunk is volt a verstanulásban, szinte magától 
ragadt meg a ritmizált szöveg emlékezetünkben. Sajnos, a 
mai fiatalok nem ilyen szerencsések, sokan küzülük a Himnusz 
első versszakán kívül esetleg semmit sem tudnak. 

Aztán itt volt az olvasás meg a tanulás. A kezdeti elzártság 
után megengedték, hogy könyveket rendeljünk. Ám a forte 
íeíe-ekként számon tartottaknak és általában véve azoknak, 
akik ha nem is grata personák, de legalább indifferensek nem 
voltak, nagyon megkeserítették a könyvbeszerzés örömét. 
Ezeknek a könyveit megérkezésük után elküldték a prefek-
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túrái cenzúrára, még ha Molière vagy Racine művei voltak is, 
és onnan esetleg egy év múlva jöttek csak vissza. A párizsi 
könyvkereskedő, akinél legtöbbször rendeltük a könyveket, 
nagyon előzékeny volt, például, minthogy én többször spa-
nyol könyveket rendeltem, a nekem szóló küldemény belső 
csomagolására spanyol újságokat használt. Az ezekben ta-
lált hírek, ha nem voltak is egészen frissek, mégis sokat jelen-
tettek nekünk, semleges forrásból származó tájékoztatást; 
bizony m o h ó n vetettük rá magunkat. 

A borkimérés tulajdonosa, Coulinot úr (én ugyan mindig 
csak Colinet-nak hallottam a nevét, mint könyve végén Lő-
rinczi is említi ezt a változatot) meghallva nehézségeinket föl-
ajánlotta, hogy a könyveket nantes-i irodájába fogja rendelni, 
onnan saját hajójával áthozatja Noirmoutierba és egy üres 
hordóban becsempészi a táborba. Ezt valóban meg is tette, 
csak az utolsó könyvrendelésem veszett el, mert közben 
minket átirányítottak Ile d'Yeu-be. (Azért említem meg ezt 
a részletet, mert Coulinot úr egyike volt a legjobb lelkű, 
leghumánusabb franciáknak, akikkel dolgunk akadt.) 

Többen megpróbáltak dolgozni. Kuncz egy francia re-
gény fordításában kezdett, írt egy-két novellát is és essaik-
tervével is foglalkozott. Dudás az aviatikában keresett éle-
tének tartalmat. Volt egy igen rokonszenves cigány muzsiku-
sunk, aki bámulatra ragadta zenei érzékével a német zene-
szerzőt (vagy virtuózt?). Ez csinált magának cimbalom he-
lyett jobb híján egy sylophont, de bár cimbalmos volt, egy-
szersmind hegedűvel kísérte első hallásra kifogástalanul a 
német művész játékát. N é m e t h Andor, aki ekkor a katolikus 
miszticizmussal kacérkodott (nézetem szerint ez csak szerep-
játszás volt), egy drámán, talán még nem dolgozott, inkább 
csak tervezgetett. Egyébként néhány jó verset is írt, melyek 
azonban elkallódtak. Köztük egyebek közöt t Pisztrángról. 

Mások, mint magam is, tanultunk, én spanyolul, és olaszul, 
voltak akik törökül tanultak vagy valami más téren bőví-
tették ismereteiket. 

Feledhetetlen emlékül maradtak bennem egyes nyári éj-
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szakák. Én ugyanis, harmadmagammal egy negyedik emeleti 
toronyszobában laktam, a háztetővel egy szinten. A négy-
szegletű lakótoronynak a sarkain négy karcsú kerek torony 
emelkedett. Ezek közül egyikben a lépcső vol t : 250—300 
lépcsőfokon jutottunk el a mi szintünkre. Amikor a lépcsős 
toronybór kiléptünk a háztető magasságában, meg kellett 
kerülni a háztetőt egy keskeny, nyitott folyosón ; ennek egyik 
oldalán a háztető emelkedett, a másik oldalát kőmellvéd al-
kotta, mely voltaképpen a lakótorony falának a felső széle 
volt. A toronyszobánk a lépcső-toronnyal átlósan ellentett 
sarkon emelkedett. A lépcsős toronynak és a mi tornyunk-
nak volt sisakja, de a másik két toronynak nem, azok lapos 
tetőben, mellvéddel határolt teraszban végződtek. A tető fö-
lött laktunk tehát, távol az egész tábortól és zajától, elszigetel-
ten. Túlságosan is, mert ide hozzánk nem volt szabad feljön-
nie senkinek, kivéve a szolgánkat, Lugert, egy derék vorarl-
bergi fiút, ezzel a föltétellel kaptuk meg ezt a csinos, kerek 
kis szobát. 

Kuncz Dadi, aki kitűnően csellózott, csináltatott magának 
Varga asztalossal egy csellószerű furcsa jószágot, egy három-
szögű alapon épült ferde gúla formájú valamit; ennek a nyaka 
csinos női aktban végződött, Max von Bergen német szob-
rász műve. (Nem tudom, a „cselló" meg van-e még és hol, 
vajon Kuncz haza hozta-e, vagy elhagyta-e valahol. Ha haza-
hozta, amit valószínűnek tartok, mi lett vele?) 

A csellónak halk, zümmögő, de egyáltalán nem kellemetlen 
hagja volt. Gyönyörű nyári estéken Kuncz felhozta a csellót, 
és a magasabb csonka torony teraszán játszott, miközben 
Luger kávét főzött és mi éjjel kettőig, háromig hallgattuk a 
zenét. Ilyenkor már nem kellett félni a tilalom áthágásának a 
fölfedezésétől, a cselló halk hangja nem hallatszott el messze, 
a faluban aligha vették észre. A courtine-on, vagy ahogyan 
Lőrinczi nevezi, a rempart-on föl s alá járkáló őr ugyan biz-
tosan meghallotta, de attól nem kellett félni, a katonákkal 
jóban voltunk, nem árultak volna el bennünket. 

A langyos éjszakában a csodálatos holdfény fodrozva tük-
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röződött az enyhén, szelíden ringó tengeren. A mesebeli óra 
bűvölete szinte önkívületben, irreális, n e m földi valóságba 
siklatott át. Az ilyen csodálatos éjszakák nem voltak gyako-
riak, részben az időjárás függvényei voltak, bár ez nyáron 
eléggé egyenletesen állandó volt, de főleg tartani lehetett a 
föltűnéstől, az azt követő sugdolódzástól, sőt eset ig árulko-
dástól is. A cselló átszállítása a chambrée-n át, majd fölcipelése 
a tetőre, föltűnés nélkül aligha mehetett végbe. Gyakran meg-
kockáztatni nem lehetett. 

A tespedő unalomtól, a bezártság reménytelenségétől való 
menekülés volt a vízhordás is. Állt az udvar közepén egy óriási 
hordó, s ezt napjában feltöltötték egy lajtból ivóvízzel. A 
fuvarozás költségeit akarva megtakarítani, Chapellier beszer-
zett egy kis, kétkerekű lajtot, melyet emberi erővel el lehetett 
húzni vagy tolni s aztán az internáltak között keresett vállal-
kozókat, akik hajlandók lettek volna a kútra kijárni és haza 
húzni, naponta öt-hatszor a vízzel teli kis hordót. Kívánsága 
óriási felháborodást keltett a foglyok körében. Kuncz azon-
ban könnyen rábeszélt bennünket, hogy vállalkozzunk e 
munkára, hiszen ez annyit jelentett, hogy naponta többször 
ki lehetett járni a táborból, embereket látni, szabadabb leve-
gőt szívni. Igen jól számított. Jelentkeztünk (és ez jó pont volt 
Chapellier szemében, mi pedig napjában többször is elhúz-
tuk a könnyű lajtot a falu végén levő kúthoz, ott vagy egy 
félórára leheveredtünk a fűbe, a kísérő katona kapott egy szi-
vart, s a kirándulás neki is kellemes volt. A kúthoz nők is 
jöttek vízért, beszédbe lehetett elegyedni velük, és rövid 
időre az az illúziónk támadt, hogy újra kapcsolatba kerültünk 
a világgal. Hogy ez milyen nagy dolog volt, azt csak az tud-
hatja, aki végigpróbálta. Kuncz ilyen alkalmakra kiöltözött, 
porcelán nadrágban, jól szabott kabátban és monoklival a 
fél szemén nekirugaszkodva húzta a lajtot. Sajnos, rövidesen 
a többiek is rájöttek, micsoda előnyöket igér e munka, és 
aztán már tülekedés támadt a vízhordás jogáért. Persze a leg-
szájasabb ellenzőiből lettek a leghevesebb követelők, úgy hogy 
már csak ritkábban ju to t t nekünk e corvée-ben való részvétel. 
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Majd, amikor az idő rosszra fordult, a vállalkozási kedv is 
megcsappant. 

Jelentéktelen kis részleteknek látszanak ezek, de akkor na-
gyonis számot tettek: megtörték a fogolyélet egyhangúságát, 
színt és levegőt jelentettek, a megszokott és sokszor nem éppen 
rokonszenves emberek helyett új arcokat hoztak elénk. Egy 
kedves öreg paraszt tubákkal kínált meg, s a nők, a nők több-
nyire vidáman tereferéltek velünk a kútnál. 

Persze, a Fekete kolostor az igen alapos kutatás ellenére 
számos megoldatlan rejtélyt tár elénk. Ami a híres, állító-
lagos szökési kísérletet illeti, azt hiszem, Lőriczinek sikerült 
ezt a kérdést tökéletesen tisztázni. Magam sem a kísérlet előtt, 
sem utána mit sem tudtam e dologról, ez azonban nem jelent 
semmit; ha valóban olyan nagy titoktartás vette körül e vál-
lalkozást, ez érthető. De a tényeket teljesen sikerült tisztázni 
Lőrincziék kutatásaival: ilyen szökési kísérlet nem volt, nem 
is lehetett, csak a vágyakban élt. Hasonló tervezgetésről 
gyakran esett szó, a földalatti folyosóról, arról is, hogy hajón 
el lehetne jutni a spanyol partokra, de ez csak beszédtéma és 
ábrándozás maradt. Azt hiszem, az egész elbeszélés lélektani 
hátterét Lőrinczi mesterileg állapította meg: a vágyálmok és 
a valóság között teljesen elmosódott a határ, és a fogoly pszi-
chózis lázas idegállapotában Kuncz realitásként élte át azt, 
ami szüntelenül foglalkoztatta túlfeszített képzeletét. Azt 
hiszem, ez az epizód Lőrinczi megoldásával le is zárható. 

Egy másik, nehezen tisztázható kérdés a Jungblut—Kohler-
féle síremlék. Hogy itt névcseréről van szó, azt Lőrinczi két-
ségtelenül bebizonyította. Ami a Kohler sírkövét illeti, hatá-
rozottan emlékszem, hogy ezen egy női fej volt. Láttam a 
síremléket Zádory „műhelyében" (a kantin falához tá-
maszkodó széles eresz alatt), mint Zádory munkáját. Ebben 
semmi kétségem sincs. Ami a Krisztusfejet illeti, erről én nem 
tudok semmit, de Kuncz oly részletességgel és olyan alaposan 
ír róla, hogy erről kételkedni nincs okunk. Hogyan került 
azonban e Krisztusfej az Ile-d'Yeu-i temetőbe? Itt csak arra 
gondolhatok, hogy Kuncz, aki gyűjtötte Zádorynak a fog-
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ságban készült műveit, ezt is megszerezte és magával vitte 
Ile d'Yeu-be. Mikor ott egy internáltat temettek, Kuncz fel-
ajánlhatta e szobrot. A faluban csak azt tudták, hogy a fejfa 
a citadellából került ki, s azért vélték, hogy Ile-d'Yeu-i fo-
goly faragta, ám ekkor tudomásom szerint nem volt szobrász 
az internáltak között. 

Az ilyen apróbb pontatlanságok, mint már említettem, 
egyáltalában nem rontják a m ű atmoszférájának tökéletes hite-
lességét, mely a fogsági élettől megbolygatott lélek kollektív 
zavarosságát, a súrlódásai keltette feszültséget oly remekül 
ábrázolja, nem említve a nap nap utáni együttléttel járó sok 
apró idegességet. De ugyancsak remekül állítja elénk a fo-
golytársai és őreik között megismert néhány különleges egyé-
niséget. E portrait-kat Lőrinczi kiegészíti megbízható adatok-
kal. Ezek közül szeretnék néhányhoz egyet-mást hozzátenni. 

Chapellier őrmester, a tábor parancsnoka. A foglyok kö-
zött nagy népszerűtlenségnek övrendett. Pedig nem volt go-
nosz ember, csak kicsinyes, ostoba és az emberekkel nem tu-
dott bánni. Megcsontosodott bürokrata volt, a poglári élet-
ben prefekturai kistisztviselő (commis rédacteur). Tekintélyt 
szeretett volna tartani, sikertelenül. Sokszor odaállt vitat-
kozni a foglyokkal, egy alkalommal egyik odavágta neki: 
Vous n'êtes pas le gouverneur de Madagascar ! (Maga nem Mada-
gascar kormányzója.) Minden megtorlás elmaradt. Része-
ges is volt. Egyszer az internáltak a Vörös Kereszttől kará-
csonyi ajándékot kaptak, s ebben volt 7 (9?) palack konyak. 
Ezt nem adták ki az internáltaknak és sokáig ott álltak az őr-
mester irodájában a polcon, míg egyszer aztán eltűntek. Ezt 
én magam nem láttam, mert nemigen jártam a parancsnok 
irodájában, de közbeszéd tárgya volt. Katonái gyűlölték. 
Egyszer egyikük óvatosan súgta nekem: Embêtez le gros 
cochon ! Vous pouvez le faire. Nous autres, ça pourrait nous 
coûter cher. (Bosszantsák a hájas disznót! Maguk tehetik. Mi 
csúnyán ráfizethetnénk.) Ez kétségtelenül nem jó jel, bár 
része lehet benne a mindig elégedetlen alárendelt lázongásá-
nak. Egyébként a tábort csinosítgatta, a sártenger udvart ki-
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köveztette, az élelmezést igen megjavította (mindennap kap-
tunk vagy húst vagy halat, a legrosszabb esetben két kemény 
tojást a krumpli vagy rizs mellé). 

Három káplár segédkezett neki. Az egyik a caporal jaune 
(mert sárga szemüveget viselt; egyébként ez egy akkor köz-
ismert cigarettadohány-fajta neve). Kishivatalnok vol, eléggé 
jó modorú, szelíd ember, aki megjátszotta az intellectuelt. 
Nem sok vizet zavart; az őrmestertől félt. A másik, a caporal 
Bourasseau falusi pék volt, gourmet, mint a franciák általá-
ban, az udvar sarkában állatokat tartott, azt hiszem nyulakat. 
Egyszer hozzá jutott egy szép hommardhoz, ami nem volt 
könnyű, mert már csak az asszonyok halásztak, és azok kom-
petenciája nem terjedt túl a szardínián; bejött dicsekedni a 
kantinba : Regardez moi le beau gibier ! (Nézzék csak ezt a szép 
vadat!). Amikor megjöt t a parancs, hogy a frontra kell men-
nie, föl volt háborodva. A kantinban dohogott nekünk: 
Je n'y vais pas ! Ils ont beau me chanter de leur répuplique ! J'aime 
ma peau ! Je n'y vais pas. (Nem megyek ! Nekem beszélhetnek 
a köztársaságukról. Ragaszkodom a bőrömhöz. Nem megyek.) 
Persze, hogy elment, de mint hallottuk, katonai pék-
ként szolgált a front mögött , egy biztonságos övezetben. A 
harmadik káplár csendes parasztember volt. Szinte észre sem 
vettük. 

Zádory. A modora, nagyhangúsága eleinte nem keltett ro-
konszenvet, de amint jobban megismertük, szertelenségeit le-
szállítottuk a kellő szintre, megbarátkoztunk vele. Színes fan-
tázia, keresetlen szókimondás és nem kevés színészkedés jel-
lemezte. Kuncz nagyon kedvelte és igen nagyra becsülte, 
mint művészt. Lőriczi nem sokra tartja művészetét, de azt 
hiszem, nincsen igaza, noha életének későbbi sikertelensége, 
mintha neki adna igazat. De nálunk ismeretlen volt, nem volt 
neve, és hiányzott az érvényesüléshez szükséges reklám. Én 
csak a fogságban készített műveit ismerem. Ezeket kifogás-
talan mesterségbeli tudás, féktelenül csapongó fantázia és nem 
éppen sekélyes szimbolizmus jellemezte. Szobrásztársa, Max 
von Bergen is igen nagyra becsülte. 

7 Irodalomtörténet 
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Max von Bergen, a bohém típusú, de alapjában véve a 
lázongó kispolgár szobrász: mindig önmagát ismételte: 
ugyanazt a nőt, barátnőjét ábrázolta változatos pózokban. 
Fából dolgozott, befestette őket feketére és úgy próbálta 
értékesíteni. Becsületességére jellemző, hogy Luzernben, egy 
akkor ott élő gazdag német nő fel akarta karolni, látva bé-
nító nyomorát. Azt az ajánlatot tette, hogy ad neki havonta 
egy olyan összeget, amelyből könnyen meg tud élni. Egy 
évig dolgozzék gondtalanul, tetszése szerint, amit ez alatt 
teremt, abból kiállítást rendeznek, s a patrónusnő kezeskedik, 
hogy ismerősei mindent meg fognak vásárolni. Max von Ber-
gen nem fogadta el, mert mint mondotta, ha neki nem lesz 
anyagi gondja, akkor ő nem fog semmit sem dolgozni, s így 
a hölgyet megcsalná. így a dolog abba maradt. 

Lakatos dr. Semmiesetre sem hiszem, hogy kém lett volna, 
de megértem, hogy ez a gyanú kerülgette. Mint újságíró ki-
zárólag külpolitikával foglalkozott és mindvégig ez a tárgy-
kör érdekelte legjobban. N e m tartom lehetetlennek, hogy a 
háború előtt valamiképpen kapcsolatban állt az osz t rák-
magyar nagykövetséggel, ami azonban nem jelent kérni sze-
repet. Művelt, kellemes ember volt, csendes, visszahúzódó. 
Azt hiszem, mindenki kedvelte. 

Bisztrán (Bistreanu?), mi a táborban csak Pisztrángnak hív-
tuk. Erősen alkoholista volt, nem éppen bolond, de különféle 
titkos szektákról ellesett misztikus tanok, ismeretfoszlányok kis-
sé megzavarták, főleg a szabadkőmívesség terminológiája ha-
tott rá. Már nem emlékszem, ő volt-e a vénérable de la lune, 
vagy valaki más, de ezt sokszor emlegette. Egyébként román 
származású volt, de remekül beszélt magyarul, ízesen, gazdag 
és színes népiességgel. Saját információja szerint Szegeden volt 
huszár, és ott tanult meg igazán magyarul, de a nyelvében 
semmi szegediesség nem volt. (Kuncz többször fordult hozzá 
találó magyar kifejezést keresve egy-egy szóra, fordulatra, 
melyre fordító munkájában szüksége támadt. Emlékszem, 
egyszer Kuncz a bajoue-та. ,lelógó arc' keresett magyar szót. 
Úgy magyarázta Pisztrángnak, hogy két oldalt az orcáról 
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lecsüngő kövérség, s Pisztráng habozás nélkül felelte: Azt, 
testvér, magyarul zsírszakállnak mondják. Kuncznak tetszett 
a szó, de azt hiszem, mégsem használta fel.) 

Dudás, az aviatikus. О valóban dolgozott a műhelyében, 
sőt foglalkoztatta az asztalosokat is. Egyebek között elkészült 
egy hajtócsavar (fából), mely forgatáskor igen erős szívó, 
húzó hatást fejtett ki. Azt egyébként, hogy mit csinál, nem tud-
tuk, de aviatikus pályáját enyhe szkepszissel vettük tudomásul. 

Fürst valóban számos, apró, de akkor igen értékes kedvez-
ményben részesült és az ő révén mások is, magyarok ugyan-
csak hozzájutottak kisebb—nagyobb kedvezményekhez. így 
például neki köszönhettük, Weifert és én a negyedik emeleti 
toronyszobát, de ami jóval fontosabb volt, hogy a magyar 
értelmiségieket, vagy nyolc-kilencünket a szokványos, kato-
náktól kísért és zárt oszlopban végrehajtott kéthetenkénti sé-
tán kívül külön sétára is kivittek, amikor csak az őrmester 
jött velünk (fegyver nélkül). Ilyenkor mi határoztuk meg, 
merre, hová akarunk menni (többnyire a tengerpartra, hol 
apálykor vagy egy kilométerrel is visszahúzódott a víz a szik-
lás fenékről, s hol ilyenkor bő aratás kínákozott a tengeri 
állatokból, kagylókból stb., ha valaki megkívánta őket). 
Ilyenkor gyakran még kocsmába is be lehetett térni. E séták 
tehát nagy ajándékok voltak. Úgy tudom, de hogy milyen 
forrásból, annak nem tudnám urát adni, hogy Fürst nagy-
bátyja és gyámja szabadkőmíves volt, a Vendée-i préfet 
ugyancsak. A szervezet titkos csatornáin át érvényesült az 
az óhaj, hogy Fürst megkülönböztetett bánásmódban része-
süljön. N e m tudom, így volt-e, de igen elképzelhető. 

Még néhány szót a franciákról. Gyakran találkoztunk igen 
humánus, nemesen gondolkodó franciákkal, akik nem az 
ellenséget, csak a szenvedő embert látták bennünk. Említet-
tem már Coulinot urat. Kedves asszony volt a szerény kis 
Madame Mignal. Megtörtént, hogy vízhordó útunkban meg-
állított egy idős bácsi és megkínált bunóttal. De fel kell még 
említenem egy katonát. Mikor 1915 karácsonyakor súlyosan 
megbetegedtem, dr. Güstin, miután megkérdezte, hogy van-e 

7 * 
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pénzem, azt rendelte el, hogy egyebet nem szabad táplálékul 
fogyasztanom, mint tejet és pezsgőt. Ez utóbbi beszerzése 
nem volt nehéz, a tejet viszont egy erre vállalkozó katona 
hozta föl nekem a faluból mindennap megmászva a csaknem 
300 lépcsőfokot, és soha egy cigarettát sem fogadott el. Mi-
kor beszéd közben nevetve említettük, hogy mi indésirables 
vagyunk, mélyen elpirult, és kijelentette, hogy ezt a csúnya 
elnevezést most már nem szabad használni, meg van tiltva 
(ami persze nem volt igaz). Sajnos, e derék ember kilétéről 
semmit sem tudok. Általában a parasztok jóindulatúak, a 
középosztálybeliek inkább gyűlölködők voltak. De ez sem 
minden egyes esetben volt így igaz. 

Csekély kis töredékek ezek még kísértő emlékeimből, me-
lyekkel megpróbáltam hozzájárulni Lőrinczi kitűnő köny-
véhez, mely nemcsak irodalmunk egy remekművéhez visz 
közelebb, számos vele kapcsolatban felbukkanó kérdést tisz-
tázva, de egyszersmind őszinte élvezetet nyúj tó , számomra 
meg éppen élményszerű olvasmány. 

BÁRCZI GÉZA 

ADALÉK A FEKETE KOLOSTORHOZ 

Lőrinczi László érdekes és úttörő értékű könyvét — Utazás a 
Fekete kolostorhoz — olvasgatva emlékek lepnek meg. Hisz ott 
voltam huszonkilencben, harmincban az Ellenzék szerkesztősé-
gében, ahol Kuncz Aladár, — azaz Dadi — az ablaknál húzódó 
rozoga íróasztalán makulatúra papírra fogalmazta a Feljegyzések 
a francia internáltságból oldalait. Hogy még sem ezzel a címmel 
jelent meg azt Hunyady és Lakatos dr. szorgalmazták, mond-
ván, hogy így nagyon lapos. És ott voltam a gépbediktálások-
nál, mint géphibajavító. 
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De most nem is erre emlékezem, hanem arra, hogy az Újság-
író Almanach 1927-es számában, amit az Erdélyi és Bánsági 
Népkisebbségi Újságírószervezet (egyike volt az első világhá-
ború után megalakuló szakszervezeti csoportoknak) adott ki, 
s amit Kuncz Aladár szerkesztett. Grafikai kiállítását Kós Károly 
végezte. Dadi itt egy részt közölt a Fekete kolostor szövegéből 
Felköszönte az igazi Én-re címmel. (Nem érdektelen Kuncz 
Az olvasóhoz címlett zárószövege sem, amiben felemlíti kik 
segítették a könyv szerkesztésében, kiállításában. így Gaál Gábor 
újságíró kollégánk, aki a korrektúra és revízió munkáját végez-
te; Egyed Sándor a tördelést; a kötés Rohonyi Antal munkája 
stb.) Még néhány szó az Almanachról. „Az Almanachban — ír-
ja — az erdélyi irodalom és publicisztika hűséges tükörképét 
találod meg, olvasó . . . úgy reméljük nemcsak altruista célki-
tűzéseinket támogatod, hanem segédkezel egy olyan közked-
velt és magas színvonalú almanach-típus megteremtésében, 
amely méltó képviselője lehet az erdélyi magyar kultúrának." 
Valóban a könyv magas szintű irodalmat, publicisztikát adott. 
Juhász Gyula, Lakatos Imre, Romain Rolland, Janovics Jenő, 
Áprily Lajos, Benedek Elek, Berde Mária, Babits, Móricz, 
Gulácsy Irén, Remenyik, Spectator, Schöpflin, Ligeti, Tabéry, 
Móra Ferenc, Kádár Imre, Szentimrei Jenő, Tompa László, 
Bartalis, Sipos Domokos, Kibédi, Salamon László, Kosztolányi 
Dezső, Tamási Áron, Gaál Gábor, Molter Károly, Krüzselyi 
Erzsébet s mások írásait közölte. Kuncz mint szerkesztő igen 
körültekintő munkát végzett. Az Almanachhal foglalkozni fel-
adataink közé tartozik. Visszatérve Kunc regényéhez az itt 
közölt szöveg és a Fekete kolostor könyvalakban megjelent 
szövege között eltérések vannak, s ezek azt bizonyítják, hogy 
Kuncz a végső szövegezést gondosan végezte el. 

Adalék a Fekete kolostorhoz jelzi a cím. Még valamit hadd 
tegyek hozzá! 

Lakatos Imre, ki a lapnak külpolitikai vezetője volt , kétszer 
is felhozott a szerkesztőségbe egy kis noteszt Dadi kérésére. 
A noteszbe Lakatos Fekete kolostorbeli feljegyzései és nevek 
lapultak. Ezeket egyeztette Dadival. Egy évig voltak együtt az 
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internáló tábor lakói, mért Lakatosnak sikerült Svájcba jutnia. 
О fogadta a menekülteket Svájcban a Magyar Vöröskereszt 
megbízásából, ellátva mindenkit pénzzel. Lakatos dr. a nyilas 
uralom idején halt meg. 

SZTOJKA LÁSZLÓ 


