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ILLYÉS GYULA-EMLÉKKÖNYV* 

Kivételes gazdagságú életmű, kivételes szerep egy irodalom életé-
ben: erről hivatott képet adni a kötet. Őrizni az emlékeket, élővé 
rajzolni a nemrégen eltávozott arcvonásait, anyaggyűjtéssel-váloga-
tással segíteni az értékelést, az irodalomtörténeti helykijelölés mű-
veleteit. 

Illyés Gyuláné szép, értékekben gazdag könyvet állított össze. 
Régi, immár klasszikusnak mondható irodalomkritikák váltják benne 
egymást — Németh László és Babits Mihály, Halász Gábor és Sár-
közi György tollából — a későbbi évek vallomásaival: Bernáth Au-
réltól és Cs. Szabó Lászlótól, Borsos Miklóstól és Szabó Lőrinctől, 
Juhász Ferenctől és Vas Istvántól, Illés Endrétől és Baránszky-Jób 
Lászlótól. Bálint György és Schöpflin Aladár egykorú kritikája ta-
lálkozik benne össze Zelk Zoltán és Komlós Aladár visszaemlékezé-
seivel, Lengyel Balázs és Kiss Ferenc műelemzéseivel, Csoóri Sán-
dor, Sütő András és Kányádi Sándor szép soraival. Magyaroké más 
népek íróiéval, művet értékelő írások testközelből szólókkal. Lap-
jain egy Weöres Sándortól Orbán Ottón át Utassy Józsefig érő vo-
nulat lírikusai köszöntik vagy búcsúztatják Illyésben társukat vagy 
példaképüket. 

S közöttük: számos dokumentum. Levélváltások Móricz Zsig-
monddal és Bajcsy-Zsilinszky Endrével, Bibó Istvánnal és Fábry 
Zoltánnal — képek korai, kevéssé ismert publikációkról és barátok 
együtteséről, a költő számára meghitt tájrészletekről és külföldön 
megjelent kötetek címlapjairól. A gyászhír kiváltotta megrendülés 
vallomásai: a „második anyanyelv" országának elnökétől és név-
telenek kézírásos soraiból. S ami legalább ennyire fontos: eddig isme-
retlen naplószerű följegyzések részletei segítenek jobban megérteni 
az író belső világát. Illyés töprengései az igazságról és írói alkatok-
ról, följegyzései drámák készüléséről és irodalmi csoportok küzdel-
meiről — pillanatok benyomásairól és az emberi lét alapkérdéseiről. 
Megismerhetjük egy pályakezdő fiatalember korábban nem ismert 
terveit és szembesülhetünk a halál kapujában talpra segített férfi 
utolsó reménykedéseivel. 

Derűs, elgondolkodtató és megrendítő kötet. 
Tagolása legnagyobbrészt arányos, és egybevág a főbb pályasza-

kaszokkal. (Inkább csak az 56 és 72 közötti másfél évtized hökkent 
meg, illetve késztet tűnődésre anyagának szerénységével és azzal, 

* Válogatta és szerkesztette Illyés Gyuláné. 
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hogy az itt helyet kapó írások között is csak kevés olyan van, mely 
szorosabban kötődne ehhez az időszakhoz.) 

Illyés művészi és közéleti súlyát éppúgy érzékelteti ezáltal, mint 
ahogy közben erkölcsi arcélét is kirajzolja, nem halványítva el köz-
ben mindennapok apróságaiban megjelenő derűs emberségét. 

Bőkezűen válogatott, sokszínű anyagot vehet kézbe a könyv olva-
sója. Legtöbbet akkor ad számára, ha képeit lapozgatva, az egyes 
írásművek között saját tetszése szerint válogatva ismerkedik a sok-
rétűen összetett Illyés-életmű más-másszerű elemeivel. „ . . . ez a 
könyv ( . . . ) a szeretet könyve" — írja róla utószavában találóan 
Domokos Mátyás — az itt közreadott írásoknak ( . . . ) a meg-
értés vágya és a szeretet volt az ihletője". A költő és műve körül 
ismételten föllángoló viták érthető módon nem kaptak helyet a gyűj-
teményben. Talán azt is hozzá kell azonban még ehhez tenni, hogy 
a jellegzetesebben „szakmai", más szóval az egyértelműbben iroda-
lomtörténeti feldolgozás eddigi — egymásnak alkalmanként ellent-
mondó, de mindenképpen bőséges és színvonalas — részeredményei 
sem lettek benne jellegadóvá. Igaz: ezekből is akár külön könyvet 
lehetett volna összeállítani, ahhoz hasonlóan, ahogy a naplószerű 
írások is bizonyára adhatnának anyagot akár önálló kötethez. Más-
részt: ha egy kicsit szigorúbb válogatás bizonyára rövidített volna is 
néhány írásnak a szövegén, egy-két kisebb fajsúlyú rövidebbet pedig 
kihagyott volna közülük, bizonyos, hogy méltatlan írás nem zavarja 
a kialakuló összképet. A kiadott munka fő vonalaiban valós képet 
tud adni arról a lírikusról, aki az avantgardtól indulva, lábát később 
a hagyományok talaján megvetve egy újfajta modernség kimunkálá-
sáig jutott — arról az emberről, aki sokféle küzdelem közepette 
teremtett kapcsolatot művészet és közéletiség, munkásmozgalom, 
paraszti-népi törekvések és intellektuális európai örökség között. A 
korábban Illyés szerkesztésében készült kitűnő Babits-Emlékkönyv 
sem pótolhatta az életmű monografikus feldolgozását, csak megelőz-
hette azt hosszú évtizedekkel; természetes, hogy ez a kötet sem he-
lyettesítheti a kérdéseket is fölvető — és válaszok adását is megkí-
sérlő — tanulmányok megírását és egymással való szembesítését. 
Sem az életmű eddig kéziratban levő részének pubikálását vagy 
az Illyés-pályát kísérő visszhangok egymásutánjának értékelő vizsgá-
latát. 

Az elvégzendő munkák nagysága csak most kezd még kirajzolódni. 
Ahogy Béládi Miklós lényegremutató szavai kimondták: Illyés 

Gyula a maga történelmi feladatát „bámulatos tehetséggel, nem ke-
vés belső kínlódással, alkalmanként megalkuvással és óriási hatást 
gyakorolva látta el ( . . . ) A gyász azért borít árnyékot irodalmunkra, 
mert helye szó szerint betöltetlen marad (. . . ) Nélküle új időszámítás 
kezdődik irodalmunk történetében". 
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Még csak a küszöbén ennek a fájdalmas új időszámításnak — mely-
ről még nem tudjuk: milyen értékviták jegyében fog kialakulni — 
úgy illő, hogy elsősorban köszönettel fogadjuk emlékezéseknek és 
vallomásoknak, egymáshoz szóló üzeneteknek és értékelő szavaknak 
itt kezünkbe adott gyűjteményét. Arra hivatott ez elsősorban, hogy 
betöltse a tisztelgés és a búcsúvétel feladatát — s ennek a feladatá-
nak méltóképpen tud eleget tenni. (Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984.) 

TAMÁS ATTILA 

KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE EMIL: 
ERETNEK ESSZÉK 

Grandpierre Emil 1933-ban a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen 
bölcsészdoktori oklevelet szerzett; értekezése Az olasz ismeretelmé-
leti dráma címmel megjelent az egyetem disszertációsorozatának 38., 
Az Erzsébet Tudományegyetem Olasz Intézetének Füzetei 5. száma-
ként, Budapesten, Gerő Sámuel könyvnyomdájából, 77 lap terjede-
lemben. Kolozsvári Grandpierre Emil tehát voltaképpen kollégánk: 
épp annyira irodalomtudós, mint író; szellemi életünkben — gon-
doljunk Sötér Istvánra, Rába Györgyre — nem ismeretlen típus. 
Könyvének címében esszéinek jelzőjét ezért sem érzem egészen helyt-
állónak. Másutt maga is szakadárnak (447) mondja magát, s bár az 
eszmetörténet tanúsága szerint a szakadárból idővel eretnek lesz, 
a két fogalom mégsem azonos teljesen. Vezetékneve hugenotta ősei-
nek emlékét őrzi, és B. Nagy László szellemes minősítése szerint 
Kolozsvári Grandpierre Emil „jellemében is hugenotta" (Kritika, 
1970. 3. 50.). Kétségkívül nagy dolog az öröklés: „a család — mondja 
maga az író — a legirgalmatlanabb, hatod-, heted-, isten tudja, há-
nyadíziglen ható, sorsformáló erő" (499). Gúnyolódó, jobbra-balra 
vagdalkozó természete tehát talán ilyen családi örökség. 

Mégsem tartom irodalmi és egyéb nézeteinek szabatos meghatá-
rozójául a kérkedő eretnek jelzőt. Petőfi utálta Goethét; Gyulai Pál 
nem szerette Jókait; Kosztolányi Adyt; Móricz Aranyt; Füst Milán 
Tolsztojt, Lukács György Juhász Gyulát — s folytathatnám, hiszen 
az irodalom története tele van ilyen esetleges, önkényes, egyszeri 
ítéletekkel. Semmi különös eretnekség nincs tehát abban, ha Kolozs-
vári Grandpierre Emil nem rokonszenvez Mikszáthtal, Gárdonyival, 
Tolnai Lajossal, Szabó Dezsővel, Németh Lászlóval, Karinthy Fri-
gyessel, Markovits Rodionnal, Veres Péterrel s így tovább. Ehhez 


