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EMLÉKEZÉS KUNCZ ALADÁRRA

1.

Kuncz Aladár ebben az évben lenne hetvenöt esztendős. A Fekete
kolostor, a két háború közöttí magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb

regénye, harminc évvel ezelőtt látott napvilágot. A kettős évforduló ke
gyeletes hangulatába kesernyés íz vegyül: Kuncz Aladár hosszú időn ke
resztül csak lesüllyedt érték irodalmunkban, neve jobbára ismeretlen az

-olvasóközönség előtt. Nem véletlen, hogy a Fekete kolostor-ról elhangzó
lelkes, bár felületen mozgó kritikáka második világháború küszöbén egy
re inkább elhalkulnak. A háborús téboly, az emberi értékeket megrontó
vandalizmus korában éppen az az alkotás időszerűtlen, amely a humanitás
szel1emében szól az olvasóhoz. Kuncz regénye művészi erejű vádirat a
szellem és a kultúra fejlődését csirájában elfojtó önkényuralom ellen;
elmélyült, megrázó fejezetei a magyar prózairodalom nem avuló értékei
közé tartoznak.

Könyvkiadásunk a kettős jubileumra régi adósságot rótt le: a Fekete
kolostor tetszetős köntösben megjelent, új kiadása minden bizonnyal a re
gény és az író megérdemelt reneszánszát igéri.

2.

Kuncz Aladár életében jól temperált, hosszú időszak után csúcsosod
nak ki az utolsó, termő esztendők. Kezdeti éveiben nem sokban külön
bözik a századforduló túlfinomult művész-típusától, ő is abban a művészi

érzékenységű világban gyökerezik. Már a Nyugat-nemzedék néhány idő

sebb tagjánál megfigyelhető, hogy a széleskörű műveltség megszerzése, a
könyvélmény elmélyítése évekkel megelőzi az írói kibontakozást. Kuncz
íróvá érése rendkívül lassan következik be, fogékony lelkén hiába szűri

át a kor szellemi megnyilvánulásait, hosszú ideig nem találja meg az igazi
megtermékenyítő élményt és az alkotáshoz szükséges kifejező erőt. Meg
újuló nyugtalansága és a kor művészeinek csillapíthatatlan szomjúsága
az enyhet adó Páris után újra meg újra Franciaországba hajtja, utazá
sairól küldött lelkes, majd csüggedő levelei a derűs alaptermészet ellenére
egy vergődő, önmagát nem találó lélek vallomásait tárják elénk.

Az első világháború kitörése Carantec-ben, egy kis breton fürdőhe

lyen találja, ahonnan nincs módja visszautazni hazájába. Lefogják és
számos külföldi állampolgárral együtt végig kell szenvednie a francia
internáló táborok borzalmait. Az ötesztendei szenvedés megtöri szer
vezetet, egészséget aláássa, de az íróval felbecsülhetetlen értékű világot
láttat meg. Nagy mélységekben, minden színével, a jó és rossz tulajdon
ságok özönével nyílik meg előtte az addig kevéssé ismert emberi lélek.
Szinte osak összegeznie kell a szokatlan életkörülmények külső és belső

élményeit és máris kibontakoznak előttünk a valóságot irodalmi színvona
Ion nyújtó remekmű körvonalai. És maga az ember, aki ezideig az indi
viduális magány híve, a kényszerű együttélés hatására egyszeriben meg
látja a közösségben rejlő roppant erőket. Egyre jobban lernállanak róla
az egyéniség cifra díszei, az önzés és az intellektuális gőg, helyüket min
dent átfogó közösségí érzés és mély humanizmus foglalja el. A lázas örö
met, amelyet kortársai hazatérésekor lobogni láttak benne, elsősorban
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ezek az érzések táplálják. E belső tűz ki nem hunyó lángjánál érlelődik

zamatos és tiszta nedüvéa bensejében, erjedő félkész élményanyag is. Al
kotó tehetségét csak későn, egy erősen temperált életszakasz után talál
ja meg, de ez az utolsó pillanatban történő magáraébredés elegendő az
igazi, nagy mű létrehozására. S ami már előzőleg kárpótolj a a meddő,

fiatal évekért, eredményes munkássága a hirtelen felnövő erdélyi iroda
lomban. Kristályosodott formában nyilvánul meg fiatal korában magába
olvasztott európai műveltsége, az élmények súlya alatt öntudatra ébredő

ember tisztánlátása, a magyarság problémáinak mély átérzése és a ke
resztény eszmeiséget magába olvasztó haladó szemlélet, amely olyan
kevéssé található meg a huszas-harmincas évek szellemi életében.

3.

Kuncz Aladár helyes írói ösztöne a fiatal évek útkeresése után a há
ború kitörését megelőző időkben mutatkozik meg először, amikor finom
ösztönösséggel megérzi a világháború véres kataklizmájának előszelét.

Új kor.szak nyílik meg életében, egyre jobban 'táguló világát a Fekete ko
lostor lapjain pillanthatjuk meg' visszapergetett valóságában. A regény
sorai közé egy mondat sem kerül, amely nem az átélt valóságból fakad, de
az író mindezt megfelelő távlat segitségével, helyenként szimbolíkus ma
gasságba emelve nyujtja olvasóinak. A hétköznapok halvány, elmosódó
vonala az író lencséjén át éles képekké varázsolódik szemünk előtt. A
művet különböző erősségű feszültségek hálózzák végig, az egyes fejeze
tek látszólagos nyugalmát a váratlan kisülések szikrái .szakítják félbe.

A bevezető sorok a kis breton faluban még derült levegőt árasztanak:
népünnepély vidám zaja csap a kéklő ég felé, mindenki önfeledten örül
az életnek. Senkisem gondolja, hogy valami megzavarhatja ezt a túlára
dó örömet. Az ösztönök csalhatatlan műszere azonban már megrezdül.
Az esti fáklyásmenet izzó hangulatában hirtelen sötét sejtelmek támad
nak a fiatal író lelkében. Néhány perc múlva közlik vele, hogy Szerbiának
megüzenték a háborút.

... "A vidám, éneklő muzsikaszós menetben zord kijózanítassal ha
tottak rám a szavak. A menet vezetője ebben a pillanatban felnyujtotta
fáklyáját a hallgatag ég felé s ez most úgy égett, mint vérvörös rózsa ...
Abban a pillanatban ösztönösen éreztem, hogyvilágégés jön ..."

Néhány sorban megteremteni a mű alaphangulatát nem könnyű Írói
feladat. Még alig indul meg oa cselekmény és máris olyan fojtónak érez
zük a levegőt, mintha lejjebb zuhant volna az ég és összenyomódtak volna
a házak. Az író akár belső érzéseiről ad számot, akár a Luxembourg-kert
őszi hangulatképét fényképezi le, mindezek mögött ott érezzük a válságos
idők furcsa remegését. A művészi hangszerelés a bizonytalan élet nyug
talan vibrátói után a megpróbáltatások súlyos pörölyének fortissimóját
zendíti meg.

A mondanivaló is egyre mélyebb és elgondolkodtatóbb lesz. A péri
geux-í karantéri első hetei után a Fekete kolostor megkopott, ódon falai
között megdöbbenten vesszük észre a fokozatosan romló körűlmények em
beri szervezetre és lélekre gyakorolt, romboló hatását. Az itt leélt idő
szak sajátságos életformát alakít ki, a külső események színfoltja egyre
kevesebb lesz, annál gazdagabban ömlenek elő a megrázó, belső élmények.
A lelkierő emberfölötti próbái, a nemes emberi gesztusok, a visszatetsző

kinövések és mániák csak zárt helyen és szekatlan életmenetben válhat
nak ennyire jellemzövé. A naptári idő helyett az olvasmányokban és a
képzelet belső síkján alakul ki az élet; ez az egyén ösztönös védekezése a

205



gyűlölt környezet szorongatásával szemben. Az olvasás az esztétikai élve
zeten túl az élet és a természet birtokbavételét jelenti, a rabság hosszú
ideje alatt mindentől elszokik az ember, még a légyzümrnögést és a nap
sütést is könyveken keresztül kell magáévá tennie.

A külvilággal való érintkezés számára csak szűk mesgye nyílik, de
ezen át olyan vonatkozásokat is meglát, amelyek eddig nem ötlöttek a
szemébe. Az író, akit intellektualitása sokáig távol tart az emberektől,

észrevehető átalakuláson megy keresztül. Egyelőre még nem adhat szá
mot a benne forrongó érzésekről, de sejthető, hogya hangulati elemek
re épülő rokonszenv rövidesen az ember és a közösség kapcsolatának mé
lyebb értelmezéséhez vezet. A puha és kényelmes művészemberben bel
ső meggyőződésséérik a "mindenkiért való élés" gondolata, már áldozatot
is vállal egyszerű rabtársaiért. Ez a fokozatosan kialakuló, egyre szoro
sabb közösségi érzés sokban enyhíti a fogság keserű napjait, e nélkül az
évek üresen zakatoló malmai kérlelhetetlenül felőrölnék az embert.

A Fekete kolostor soraiban a humánum és a testvériesség érzése mel
lett a keresztény felebaráti szerétet meleg fénye is megcsillan. A hadifog
lyok életformája nem a csendes szemlélödés, hanem a megpróbáltatások
szakadatlan sorozata; az író forrongó érzesei a vallásos élmény őszinte

vágyát keltik életre. Kuncz Aladár maga sem hitte volna még néhány éve,
hogy ilyen átszellemült sorokat írhat egy kis Mária-szoborról: "Az egész
alak olyan kicsi, talán azért is szeretem. Talán, ha aranytól csillogó ke
retben, fölséges színek pompájában jelenik meg, annyira elvakít, hogy
nem találom meg hozzá az utat. Ez a kis Mária nem ragad ki a végtelen
ségbe, hanem magára ölti a végtelenséget. Foglyok szegény kis sokat
szenvedő Istenasszonya. Törékeny, alázatos kis lényében... megtalálok
mindent, amit keresek, az eget és a földet, vidámságot és szomorúságot,
életet és halált ..."

A zárt élet hátralévő ideje az ne d'Yeu-í citadellaban még néhány
megrázó élményt tartogat az író számára. Az egyik éjszakán csak egy
hajszál választja el a teljes ősszeomlástól. tudata elhományosodik és az
egyetlen gondolatszál. amely összeköti a külvilággal, az őrület fojtogató
rémét szabadítja rá. Erről, majd a spanyoljárvány lázas, önkívületi álla
potáról írt visszaemlékezése ritka, mesteri illusztrációja a lélek külön
böző rétegeiből felszakadó érzéseknek és gondolatoknak. Az egyszeri él
mény homályos és kúszált mozaikképei az író újraélő képessége folytán
eredeti intenzitással élnek a regényben. A tudatalatti tényezők és a szűk

korlátokon átröppenő képzelet jelentősége megnő, szinte szétfeszítik a
börtön falait.

Az író egyéni veszteségeire is rádöbben: ki tudja felmérni, mennyi
mindent hervasztott el ez a pár év - régi élete néha úgy tűnik szél
mára, mintha elbeszélésből hallaná. Ugyanakkor szemébe ötlik a régi
tavasz sugaras horizontja is, az az idő, amikor sokan hinni mertek az
európai műveltség fejlődésében és a nemzetek testvériségében. Ezek az
álmok éppúgy szertefoszlottak, mint a haladó nemzedék legkedvesebb áb
rándja, a demokratikus Európa gondolata.

Az utolsó fejezetekben fokozatosan oldódik a feszültség és a finálé
halk, elcsituló hangjával ér véget ez a roppant nekifeszülésekben bővel

kedő regény. De az élet talán éppen most kezdődik, amikor a közös sors
ban összekovácsolódott fogolytábor lakói megindulnak hazafelé, hogy föl
vegyék életük elmetszett fonalát. Vagy mit sem ér az átélt szenvedés,
mert az egyik fájdalomból a másik, sokkal nagyobb fájdalomba érkeznek
meg?
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4.

A Fekete kolostor utolsó soraiban a rab esztendők fájdalma egyesül
azzal a csalódással, amelyet az író a megromlott állapotok és az elsüllye
désre itelt ország láttán érez közvetlenül hazaérkezése után. Az esztétikai
megnyugváson kívül - mert hiszen a Fekete kolostor a drámai erők jól
időzített mozgatása, a szerkezetí egység, a fejezetek harmonikus lezárt
sága és az egyéni sorsok egyszerű, érzelgősség nélküli, megrázó bemuta
tása folytán a legjobban megírt könyvek sorába emelkedik - az olvasó
ban bizonyos elégedetlenség támad. Az emberi igazságérzet szava ez;
a szenvedések poklában megtisztult 'ember számára jogos elégtételt kí
ván. Kuncz Aladár semmi kárpótlást nem kap szenvedéseiért; a fogság
hosszú ideje alatt az otthonra való emlékezés tölti el bizakodással, élet
erővel; de kiszabadulása utána szertefoszló remények közepett szembe
kell néznie a hálátlan valósággal.

Egy id~g nem találja helyét, a megcsalt ember gyanakvása s a szem
Iélődés köti le minden erejét. Később magához tér és Erdélybe megy,
hogy ottani írótársaihoz csatlakezzék. Sok apró munka mellett itt született
meg Felleg a város felett című posthumus regénye.

Ennek a regényének hőse, Szentgyörgyi Tamás, aki egyenesen Párizs
ból kerül az oltvai gimnázium élére, új állomáshelyén hamarosan meggyő

ződhetik az erdélyi élet sajátságos formáiról. A kívülről mozgalmasnak
tűnő életfunkciók mögött egy történelmi multú országrész alussza narko
tikus álmát, lakói minden új elvetésével görcsösen ragaszkodnak az örö
költ hagyományokhoz. A múltból önelégültséget szívó erdélyi vezetőré

teg csirájában fojtja el a kezdeményezéseket; minden kör, amelynek a
szellemi előrevivést kellene szolgálnia, a passzivitásnak és az elmaradott
ságnak válik szilárd pontj ává. Szentgyörgyi Tamás, ",az új élet gyökerei
ből táplálkozó férfi" ezek ellen veszi fel a küzdelmet és a haladás friss
eszméinek és levegőjének beárasztásával próbál eredményt elérni. Erő

feszítése nem sikerül, de bukása még sem válik teljessé, mert időközben

világosan meglátja a lét nagy, egyetemes céljait és egy jövőbe mutató
kéz által az új élet bíztató arca tárul eléje.

A regény első fele a valóság talajából fakad. Az író közvetlen ta
pasztalatait írja meg Szentgyörgyi Tamás sorsában, csakhogy az ő vál
lalkozását hősével ellentétben siker koronázza. A kezdet sokat igérő, mert
az erdélyi élet és társadalom hű rajza kezd kibontakozni a pontos írói
megfigyelés nyomán, de a későbbiek során a regény egy mallékepizódnak
is vértelen szerelmi történet avult romantikájába süpped. Nehéz meg
érteni, hogy az író, aki másik művében a szövevényes lelki élet ábrá
zolójaként biztosan jár az emberi mélységek fölött, egyszerre osak elté
ved az egysíkú lelkek útvesztőiben. A bíráló kedvezőtlen véleményét a
helyenként csillogó stílus mellett csak az a bátor magatartás enyhíti,
amellyel Kuncz Aladár a világnézeti problémák darázsfészkébe nyúl. Eb
ben az időben korszerűtlennek hat e kérdések feszegetese - a regény
írók a cselekmény testéről gondosan leválasztják a kényesebb társadalmi
beleszövéseket -, Kunez probléma-fölvetése azonban akár a közélet te
hctetlenségét,akár az arisztokrácia körének terhelt, üvegházi levegőjét

mutatja be, tudatosnak mondható.
A Felleg a város felett mindemellett elmarad a Fekete kolostor mű

veszi értékeitöl. A kettétört regény gyöngeséget a szerkezeti zökkenők,

az eseményszővés nehézkessege és a fogyatékos képzelőerő még fokoz
zák. Azok az írói vonások, amelyek a Fekete kolostor lapjainüsztultan
jelentkeznek és művészi formába foglalják a legizzóbb élményeket is, eb
ben a regényben nem találhatók meg.
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5.

Erdélyben a Kós Károly által kezdeményezett írói összefogás csak ki
sebb eredményekkel jár, Kuncz Aladárnak jut feladatul a gyakorlati
megvalósítás. amelynek az Erdélyi Helikon lesz a kifejező eszköze. A lap
profilját Kuncz "Tíz év" című négyoldalas tanulmányában határozza
meg: az írói közösséget abban a szellemben kell tovább vezetni, amely
az évek során az európai áramkörbe kapcsolt erdélyi öntudatot is kiala
kítja,

Kuncz Aladár 1929 nyarán Áprily Lajostól átveszi az Erdélyi Helikon
szerkesztését. Ezen a poszton a régi tervek megvalósítása mellett alkalma
nyílik a szász és a román nemzetiségű írókkal való barátság elmélyíté
sére is. Rendkívül keveset ír, kritikusi szelleme inkább gyakorlatban ér
vényesül, mint megírt ci:kkekben. Különleges érzéke van arra, hogy a
maximumot, a legjobb írásokat csalja ki embereiből. S mindezt nem az
egyéniség megtörésével. hatalmi, szóval éri el, hanem az írómesterség
minden zugát ismerő ember szakértelmével és türelmével.J'A korabeli
lapok többségének irányával és törekvéseivel nem ért egyet. Amikor egy
ízben azt ajánlják neki, hogy szállítsa alá a színvonalat, adjon aktuális
csevegéseket. szakácsrecepteket és szerkesztői üzeneteket, erélyesen visz
szautasítja ezt az akkoriban divatozó mesterségbeli fogást.

Rövid két éves szerkesztői működése alatt széles, átfogó programot
dolgoz ki: nemcsak az egységes kritikai szellemet és a környező népek
szellemiségéhez való közeledést akarja megteremteni, hanem azt a lehe
tőséget is, hogy kulturát, szellemi vezetést adjanak az erdélyi magyar- \
ság mínden rétegének.

·A nagyszabású tervet azonban meghiúsítják a hirtelen megváltozott
viszonyok és Kuncz Aladár halálos betegsége. Amikor legyengült szerve
zetével a Herczeg-klinika eldugott kis szobájában - barátja, Áprily
Lajos megrázó leírása szerint - "férfias, döbbent szemekkel várja a ha
lált a hőségtől ostromolt kórházi ágyon", már jól tudja, hogy elképzelé
seinek csak egy része valósulhatott meg. A Fekete kolostor írói értékeinek
elismerése jóleső érzéssel tölti el betegágyán, de fokozatosan szűkülő ön
tudatában lassan már csak a noirmoutier-i emlékek derengenek. A ma
gyar irók, még azok is, akikkel sohasem volt egy véleményen, egymás
kezébe adják a kilincset, hogy utoljára tisztelegjenek nála. Talán nem
is látják valódi mivoltában, csupán ösztönösen érzik, hogy ez a sötét
areú, tanáros külsejű férfi kivételes pályát fejez be. Nemcsak életének
utolsó szakaszában irt nagy regényével és irodalompolitikai működésével

érdemli ki a mai nemzedék megbecsülését, hanem azzal a tisztult látás
móddal is, amellyel az emberiség és benne a magyar nép válságos évti-
zedeit figyelte. .

HA TUDNÁD ...

Ha tudnád, hogy rádgondolok
kitartó hűséggel, konok
szerelemmel - megértenéd:
ha nem vársz, mért jövök eléd ...

Ha tudnád milyen zord-hideg
éjszakám, ágyam nélküled;
sima mellem betakarom,
remegek, jaj, fázom nagyon ...

S ha tudnád - álmom sem szabad,
örökké rabul tartanak
szépségeid; s ha ébredek,
eltűnsz, hogy megkeresselek ...

Fazekas Lajos

208


