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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
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