
A Fekete kolostor
írója
Kuncz Aladár sorsa és munkássága példázatosnak tetszik: élete és
egyénisége jellegzetes emberi dráma színtere, azt mutatja, miként
alakul át egy értelmiségi humanista gondolkodása és világnézete a
ránehezedő történelem nyomása alatt, miként váltja fel az élet élve-
zetét elkötelezett szolgálatra, miként szegődik a szépség és az öröm
mellől a közösségi felelősség és munka eszményeihez. Az ifjúság
még az eszmélkedés néhány felhőtlen évtizede volt. Kuncz Aladár
Aradon született 1885. december 31-én, Kolozsváron töltötte gyer-
mekkorát, az ottani piarista gimnáziumban tanult. Kora ifjúságától
fogva a francia irodalomban keresett eszményeket: a romantikusok-
tól leste el az egyéniség alakításának igényét, a századvég raciona-
listáitól a józanság igézetét. Az olvasás életformává vált gyakorlata,
az írás vágya vezette az Eötvös Kollégium diákszobáiba. A Kollé-
gium ezekben az években (1903–1907) vált azzá a pedagógiai mű-
hellyé, amely évtizedeken át írók, tudósok nemzedékeit nevelte fel.
A párizsi École Normale Supérieure példájára alakult intézmény
éppúgy a szellemi elit iskolájának készült, mint francia mintaképe.
Francia írók kedveltették meg vele az esszéirodalom látásmódját és
módszerét. Ők és kedves tanára az egyetemen: Riedl Frigyes. A fia-
tal Kuncz az alkotók egyéniségének, a művek természetének vizs-
gálatát tanulta meg tőle: a lélektan és a műelemzés franciás igényeit,
legfőként pedig az elemzés szubjektivizmusát. A korai tanulmá-
nyaiban kifejezett szellemiség a Nyugat szellemi környezetében je-
lölte ki az ifjú tudós helyét. Kunczot tanulmányíró igényessége, esz-
ményeinek modernsége vezette a Nyugat írói közé. Bírálatai főként
a konzervatív irodalomtörténet-írást vették célba. A modernebb, ér-
zékenyebb és analitikusabb francia irodalomtudomány eszményein
mérte le kortársainak munkáit. Elveit megejtő őszinteséggel, indu-
latosan, gyakran az irónia eleganciájával képviselte.

Otthonra talált a Nyugat táborában és a századelő francia kultú-
rájában, Párizs lelkesült rajongói közé tartozott: ő is a szellemi fel-
szabadulás lelkesítő örömét élte át a Szajna-parti város szellemi iz-
galmaktól vibráló levegőjében. Impresszionista hajlandósága, inkább
élmények, látványok felszívására, mint alkotásra termett ifjú egyé-
nisége igazi otthont talált a párizsi élet mozgalmas sűrűjében. Ren-
geteget olvasott, modern költőkkel ismerkedett, barátságokat kötött,
a Bibliothèque Nationale olvasótermében üldögélt francia emlékírók
előtt, több alkalommal Normandiába és Bre tagne-ba láto gatott, a ten-
gerparti, történelmi emlékekben gazdag tartományok  ban szellemi
otthonára talált. Miként a Nyugat írói, ő is elragad tatással vette bir-
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tokába a francia kultúrát, vonzódott a párizsiak szabad életformájá-
hoz. Az életművész eleganciájával és önfeledt gyönyörűségével me-
rült el a francia életben, illúziókat keresett és illúziókat talált: egy
nemzetek felett álló művelt és haladó európai közösség ábrándját, a
világpolgár és a világfi álmait.

Ezeket az illúziókat sodorta el mindenestől az első világháború;
az útkereső fiatalember élete addig nem ismert kegyetlen kezekbe
került. Kunczot mint ellenséges állam polgárát a francia hatóságok
internálótáborba küldték, emberi sorsa a későbbi borzalmak kísér-
teties előképe volt: marhavagonban szállították a fogságba, elsőnek
egy garázs falai közé, majd egy várkolostorba, végül egy kiürített
tengeri erőd kazamatáiba. Perigueux, Noirmoutier és Ile d’Yeu ke-
gyetlenségében igen tarka emberi sokaság került össze, mindenféle
nemzet és osztály fiai: írók, tanáremberek, munkások, szökött lé-
gionisták, fegyencek, közöttük már régóta Franciaországban élő,
ott letelepedett magyarok, osztrákok, csehek és németek, az úgy-
nevezett „ellenséges” államok polgárai. Belőlük kellett egyféle „fo-
golytársadalomnak” összeforrnia. A társadalomalakulás keserves
útját járták meg: barátságok szövődtek, megszerveződött a foglyok
élete, a szórakozás és a művelődés primitív formái is.

Most derült ki, hogy Kuncz Aladár milyen erős egyéniség; a világ-
fi eleganciája mögött szívós és energikus férfi rejtezett. A fogságban is
igen sokat olvasott, tanult, előadásokat tartott, színházat szervezett.
A bebörtönöztetés természetesen szenvedéssel, csalódottsággal és meg-
aláztatással járt együtt. Kunczot nem annyira a nélkülözés kínozta, nem
a börtönök kényszerű fegyelme, az őrség túlkapásai, nem is a mosto-
ha körülmények — bár ezek sem múltak el nyomtalanul. A legfőbb
gyötrelem a magányosság és az ártatlanul elszenvedett büntetés, e
keserves élmények ifjúságának legfőbb illúzióját foszlatták szét: a Fran -
 ciaország iránt érzett gyanútlan és felhőtlen ragaszkodást. A fogság
évei illúziókat téptek össze, Kuncz nemcsak a francia civilizációban
csalódott, hanem ifjúságának nagy reményében: a humanista Európa
ábrándjában is. Az élettől elzárva, levegőtlen börtönodúkba vetve fáj-
dalmas vizsgálatot kellett tartania eszményei, vágyai felett.

A hazatérés után tanácstalanul nézett szét a megváltozott világban,
zavartan kapkodott biztatás, reményt ígérő szavak után. Újra kellett
építenie és fogalmaznia eszméit és eszményeit: tájékozódására, szel-
lemi átalakulására elsősorban Henri Bergson és Romain Rolland ha-
tott. Bergson legfontosabb művei megelőzték a háborút, nálunk mégis
csak a húszas években váltak általánosan ismertekké. A háború és a
fogság élményei aláásták Kuncz Aladár korábbi racionalizmusát,
az élet értelmének igazolását már a „teremtő fejlődés” gondolatát hir-
dető francia bölcselőtől várta. Tanulmányaiban — Petőfiről, Madách -
ról, Adyról, Dosztojevszkijről — magáévá tette Bergson tanításait.
Külön tanulmányt szentelt a bergsoni intuíciós tan alkotásértékű ta-
nulságainak (Petőfi zsenije), máskor egész karakterológiát épített az
ösz tön és az értelem bergsonista módon megfogalmazott kategóriáira
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(A mi Madáchunk). „Alkotó miszticizmust” kívánt: valami nagy lendü -
letet és tisztító katarzist várt az irracionalizmus francia filozófusától.
Második mesterének Romain Rolland-t választotta: a cselekvő huma -
nizmus francia apostolát. A háború utáni Franciaország nemcsak az
irracionalizmus vigasztaló szavát kínálta a csalódott értelmiségnek,
hanem a humanista elkötelezettséget, ezzel együtt pedig a háborút
megelőző korszak kritikus (és önkritikus) vizsgálatát. Az értelem ellen
lázadó útkeresésnek és a humanista szellemiségnek nem kellett egy-
mással megküzdenie. Kuncz sem érte be Bergson belső felszabadulást
ígérő bölcseletével, ez ugyan megszabadította gyötrő kétségeitől, de
nem adott számára hasznos cselekvési stratégiát. Ezért fordult na-
gyobb vonzalommal Romain Rolland eszméihez: a francia író kínálta
számára (ahogy ő maga fogalmazott) az „erkölcsiség, a boldogság ke-
resése, a szociális nehézségek megoldása” újfajta lehetőségét.

Az a világnézeti fordulat, amely Kuncz Aladár gondolkodásában
és magatartásában bekövetkezett, bizonyára nem választható el azok-
tól a fejleményektől, amelyek az első világháborút követő korszak-
ban — éppen a háborús tapasztalatok nyomán — a keresztény értel-
miség gondolkodásában voltak érzékelhetők. Azt a világnézeti
közömbösséget, amely az élmények kultuszát hirdetve kevésbé élte
meg a keresztény erkölcsiség eszményeit, ekkor váltotta fel az a mé-
lyebben ható gondolkodás, amely az evangéliumi ideálok követésé-
ben fedezte fel a humánum megőrzésének zálogát. Nem csak az imént
említett két francia író esetében figyelhető meg ez, általánosságban is
a nyugat-európai irodalmakban és természetesen a magyar iroda-
lomban: olyan írókra gondolok, mint Babits Mihály, Juhász Gyula, Sík
Sándor vagy éppen az erdélyi Reményik Sándor. Kuncz Aladár er-
kölcsi elkötelezettséget mutató humanizmusa, amely részben az er-
délyi magyarság mellett vállalt önzetlen szolgálatában, részben az
emlékét megőrző nagy művében: a Fekete kolostorban öltött alakot,
mindenképpen a keresztény megújhodás rendjében jelölheti ki helyét.

Kuncz Aladárt a szolgálat igénye emelte ki az irracionális filozó-
fia álomvilágából, ez irányította figyelmét a közélethez és a történe-
lemhez. Az elvesztett régi világ és a semmivé foszlott eszmények
helyett új küzdőteret és új üdvösséget talált: a moralista biztonsá-
gával kívánt szembenézni korával, a társadalom és a lélek válságai-
val. Sorsát és eszményeit a humanista értelmiség háborút követő
metamorfózisa alakította át. A fogság megpróbáltatásai, az emberi-
séggel közös tragikus élmények formálták nála a humanizmus kor-
szerű igényét és morális magatartását. Új feladatra készült, új szol-
gálatra vágyott. Ez az igény vezette vissza 1923 tavaszán ifjúságának
otthonába: Kolozsvárra, hogy eszményeket mutasson fel, mértéket
állítson, a szolgálat szellemében ajánlja fel képességeit és munkae-
rejét a születő erdélyi magyar irodalom számára. Ez az irodalom ek-
koriban a szétszórtság rémével és az állandó intézmények fájdalmas
hiányával küzdött. Kuncz tudta, hogy ez a küzdelem csak úgy lehet
eredményes, ha a születő irodalom tartós szervezeti keretet kap, szö-
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vetségre lép a modern irodalom magyarországi törekvéseivel, és
magába fogadja a kortársi világirodalom ösztönzéseit. Ezért vett
részt a Kemény János kezdeményezésére a marosvécsi várkastély-
ban egybegyűlt Helikon megalakításában, az Ellenzék irodalmi ro-
vatának és az Erdélyi Helikonnak a szerkesztésében, ezért akart kap-
csolatot létrehozni a születő erdélyi irodalom és a Nyugat között,
ezért nevelte világirodalmi tájékozódásra az irodalmi életet. Min-
denekelőtt arra törekedett, hogy a létrejövő erdélyi magyar iroda-
lom, más kisebbségi kultúrákhoz hasonlóan, ne süppedjen bele a
provincializmus mocsarába, hanem valóban a nemzeti irodalom és
az európai kultúra minőségi követelményeinek tegyen eleget.

Annak a szellemi műhelynek, amelynek Kuncz Aladár egyik meg-
alakítója és mindvégig egyik vezető szelleme volt, Marosvécs: a báró
Kemény-család vécsi várkastélya volt a szimbolikus és, mondhatnám
így is: „szakrális” központja és otthona. (Kós Károly mintegy jelkép-
nek szánva helyezte a vécsi vár miniatür ábráját az Erdélyi Szépmíves
Céh könyveinek belső címoldalára.) Kemény János, aki a „helikoni”
találkozók kezdeményezője és nagylelkű házigazdája volt, 1926. jú-
nius 17-én írott levelében (mondhatnám: természetesen) Kuncz
Aladárt kereste fel javaslatával. A marosvécsi írótalálkozók ennek a
kezdeményezésnek a nyomán jöttek létre, az erdélyi, de mondhat-
nám így is, az egész magyar irodalom ösztönző szerepet vállaló szel-
lemi intézményeként. Ebben a tekintetben a vécsi Helikon ugyan-
 olyan fontos küldetést vállalt, mint a huszadik századi magyar
irodalom más rangos műhelyei: a budapesti Nyugat körére és a népi
írók mozgalmára gondolok. Kuncz szerepet vállalt abban is, hogy Ke-
mény János nagylelkű felajánlása és az Erdélyi Szépmíves Céh kiadói
munkája révén 1931-ben a mindmáig leginkább népszerű magyar iro-
dalomtörténet: Szerb Antal klasszikus műve megjelenhetett.

A helikoni íróközösség munkájának szervezésében fontos szerepet
vállaló Kuncz Aladár a kisebbségi magyarság helyzetét egy történelmi
küldetés forrásvidékének tartotta, és ennek a küldetésnek, az ő meg-
győződése szerint, az európai nacionalizmusok és általában a dikta-
tórikus rendszerek tobzódása idején az egyetemes humanizmus,
mondhatnám így is: az európai keresztény értékek fenntartásában kel-
lett érvényesülnie. Ennek a meggyőződésnek a következtében vált
Kuncz Aladár az „erdélyi gondolat”: a transzilvá niz mus egyik meg-
alapozójává, aki mindig öntudatosan hirdette a kulturális együtt-
működés eszményét, a kisebbségi irodalomnak ebben az együttmű -
ködésben kezdeményező szerepet szánva. Általánosságban is igen
fontosnak tekintette azt, hogy a regionális irodalmak beépüljenek a
nemzeti irodalom, mi több, az európai irodalom közösségébe és rend-
szerébe. Úgy gondolta, hogy a kisebbségi irodalmaknak és különö-
sen az erdélyi magyar irodalomnak a sokoldalú kulturális együttmű-
ködés kialakításában, új szellemi és erkölcsi világrend szolgálatában
kell küldetést vállalnia. Az erdélyi magyar irodalmat történelmi mű-
helynek tekintette: műhelynek, amelynek a megértés és együttműkö-
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dés lehetőségein kell munkálkodnia. Ez a meggyőződés hatotta át
Az erdélyi gondolat Erdély magyar irodalmában, Erdély az én hazám és
Tíz év című tanulmányait, ez öltött alakot Felleg a város felett (1931)
című regényében.

Írókat istápolva és az erdélyi irodalomért dolgozva ért meg benne
a végső elhatározás, hogy az alkotás szintjén vessen számot tragikus
háborús élményeivel, és egy könyvben reprodukálja azt a drámát,
amelyre Franciaország kegyelme és árulása, vonzereje és közönye
kényszerítette. Ez a könyv a fogság memoárja: a Fekete kolostor (1931).
Kuncz ebben a művében végezte el személyes önvizsgálatát és szám-
vetését, ebben helyezte mérlegre ifjúságának ábrándjait, benne vallott
új eszméiről, benne értékelte újra mindazt a vonzalmat és csalódást,
amely Franciaországhoz kötötte. Miként társai, ő is sokat szenvedett
a francia politika áldozataként. Az internálás, a táborparancsnokok
durva és kicsinyes bánásmódja, a nélkülözések, a „jeu de représaille”
kegyetlenségei szétfoszlatták azokat a gyanútlan ábrándokat, ame-
lyeknek tükrében korábban a francia társadalommal ismerkedett.
Emlékirata mindezt gyötrelmes őszinteséggel tárta fel. Keserű váda-
kat hangoztatott: a francia vezetőket, a csalódások árán megismert
francia militarizmust haraggal ítélte el, a francia kultúrát és a francia
népet mégsem gyűlölte meg. A Fekete kolostor lapjain gyakran emlé-
kezett vissza azokra az egyszerű franciákra, akik mintegy a hivata-
los embertelenség ellensúlyaként részvéttel fordultak a szenvedő fog-
lyokhoz, elítélték a vérontást és az igazságtalan üldözést.

A franciabarát magyar értelmiség nagy drámáját bemutató könyv
írója a francia mesterek tanítványának bizonyult. Mindenekelőtt
abban, hogy franciás arányérzékkel egyenlítette ki az indulatok vagy
az ábrázolásmódok egymást keresztező áramlatait. Ítélkezését emel-
kedett, etikus magatartása, ábrázolását mértéktartása fegyelmezte.
Szenvedéseinek nem adott tragikus hangoltságot, mentes maradt a
háborús regényekben oly gyakori önvetkőztető szenvedélytől. El-
kerülte a riport, az áradozó líraiság, a pátosz és a könnyed cinizmus
csapdáit. Nem hallgatott szenvedéseiről, őszintén tárta fel a fogság
kegyetlen és emberroncsoló körülményeit, de nem tévedt a natura-
lizmus vagy a romantika pózaiba. Az emberek érdekelték, azokat a
rejtett folyamatokat akarta felkutatni, amelyek a lélek mélyén, az
emlékezetben vagy az ösztönökben zajlanak. A dokumentumok
megszerkesztett elrendezése, az ítéletalkotás humanizmusa, a józan
lélektani elemzések — a beszámoló valamennyi tulajdonsága ará-
nyosságról és egyensúlyról árulkodik.

Vannak a francia irodalomnak tárgyiasabb hatásai is. A Fekete ko-
lostor emlékirat, azt a magyar — és közelebbről erdélyi — emlékíró-
hagyományt képviseli, aminek Bethlen Miklós, a szerencsétlen sor -
sú fejedelem: Kemény János, Árva Bethlen Kata a klasszikusai.
Ugyanakkor ráismerhetünk a francia memoárirodalom hatására is.
A magyar emlékiratok anekdotikusak, prózánk egyik legfőbb ha-
gyománya ez, az emlékezésekben is hat és működik. A francia me-
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moár másfajta epikai módszer szerint készül: portréi analitikusab-
bak, több bennük a gondolati elem. Kuncz nagyszerűen ismerte e
francia műfaj teljesítményeit, olvasásuk iskolázta azt a megfigyelő
és elemző hajlamot, amellyel a Fekete kolostor annyi feledhetetlen arc-
képét rajzolta meg. Más francia hatásokat is megemlíthetünk:
Stendhalét, akitől az apró részletek célszerű epikai felhasználását ta-
nulta el, Bergsonét, akitől a lélektani regény műfajának megújításá-
hoz kapott indításokat, és Romain Rolland-ét, aki a humánus eszmé-
nyek újrafogalmazásának szándékára ösztönözte. A Fekete kolostorban
még egyszer felmutatta azt az erkölcsöt, azokat az igazságokat, ame-
lyeket írója ifjúkorában érvényeseknek ismert, és amelyek a tör-
ténelmi megpróbáltatások tüzében kapták végső szilárdságukat.
A megértés, a türelem, a részvét, a cselekvő emberség parancsait
rögzítette. A fogság könyvét végsőkig meggyötört ember írta: a ki-
állott szenvedést nem törölhették el a múló évek, és a halál túlsá-
gosan is közeledett.

A Fekete kolostor utolsó fejezetein dolgozva Kuncz Aladárt halá-
los betegség kínozta, szinte jelképes is lehet, amit feljegyeztek róla:
ahogy leírta az utolsó szót, kórházba került, ahonnan már nem sza-
badult: Budapesten hunyt el 1931. június 23-án. Az erdélyi magyar
irodalom egyik áldozatos mesterét és példaképét ismerte fel benne,
aki mindig a közösségi felelősségtudat erkölcsét és a művészet fel-
szabadító erejét mutatta fel követendő példaként. A háborús fog-
ság szenvedéseiről és a nyomukban létrejött belső megigazulásról
tanúskodó memoár, mondhatni, egész Európában megmozgatta az
értelmiségi közvéleményt (az idők során német, angol, olasz,
román, török és két alkalommal francia kiadásban is az olvasók elé
került, és ezzel a külföldön leginkább népszerű magyar irodalmi
alkotások egyike lett). A külföldi fogadtatás nem csupán a könyv hi-
telességére és irodalmi értékeire hívta fel a figyelmet, példázatos je-
lentőségére is utalt.

Csupán egyetlen véleményt idézek, a kiváló francia filozófusnak,
Denis de Rougemont-nak az igen befolyásos Nouvelle Revue Fran -
çaise című folyóiratban közölt írását (1937-ből). Nos, itt a követke-
zők olvashatók: „Úgy gondolom, hogy Kuncz könyvének valódi tra-
gikumát éppen az okozza, hogy egy olyan állapotról ad jelképes és
konkrét rajzot, amely nem csupán a valóságos fogoly helyzete,
hanem többé-kevésbé mindenkié, aki valamely őrjöngő kollektivitás
áldozata. (…) Messze történik mindez, de igaznak kell lennie, mert
szenvedünk miatta. Nem lehet tudni róla semmi pontosat, sem a cél-
ját, sem igazi okait. Csak az a homályos és szorongató bizonyos ság
marad, hogy a háború önmagától történik, hogy semmi sem függ
többé felelős személyektől, s mindenki egy szörnyű és lassú végzet
áldozatává válik.” Kuncz Aladár műve így került az európai iroda-
lomnak azok mellé az alkotásai (a francia filozófus Franz Kafkára hi-
vatkozik!) mellé, amelyek a huszadik századi történelem tragikus
botrányaira figyelmeztették a mindig gyanútlan emberiséget.
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