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EGY LÉPÉSSEL KÖZELEBB 
ILLÉS E N D R E P O S Z T H U M U S Z ÍRÁSAI 

Az ember kiismerhetetlen — ez a közhely jár a fejemben, amióta 
Illés Endre hátramaradt írásainak kötetét („. . . talpig nehéz hűség-
be", Szépirodalmi, 1988) olvastam, olvasom. Nem személyes emlé-
kekkel akarok előhozakodni, de Illés Endrével jómagam több mint 
harminc esztendeig — a kezdetektől, együtt-dolgozásunktól haláláig 
— j ó barátságban voltam; némi joggal hihettem azt, hogy ismerem. 
Szinte minden prózai írását olvastam, azt hiszem, minden színművét 
láttam — joggal hihettem azt, hogy ismerem. S most, e naplórészle-
tek, útifeljegyzések, gondolat-töredékek olvastán mégis úgy érzem: 
nem, nem ismertem, ez az ember, nem az az ember, pedig, a megté-
vesztésig, tökéletesen azonos a kettő stílusa, látásának sajátossága, 
megfogalmazásának egyéni jegyei. Hát mégis ez az az ember? S ha 
egy embernek két ennyire eltérő arca van, akkor még hány lehet, 
hány lehetett? Vagy rosszul olvastuk eddig műveit s a „pontos", a 
„hideg", a „kegyetlen" megfigyelő szavai mögött ott dobogott ez a 
lávázó, szörnyű energiákat hordó indulat, ez a teljes odaadásra vágyó 
szív, ez a síron túl is társat hívó hang? 

A ránk maradt naplójegyzetek 1944-től 1958-ig mennek. Kezdet-
ben erősebben naplószerűek: az élet számos mozzanatát, alakját, 
szituációját rögzítik az illési megfigyelés ritka pontosságával, meg-
vesztegethetetlenségével. Milyen pontos — és kegyetlen és mulatsá-
gos és jellemző — az első bejegyzés, a 44 január eleji vacsora Bethlen 
Istvánéknál: kész illési egyfelvonásos. (Tényleg, miért nem írt egy-
felvonásost soha?) D e a Cs. Szabóval való találkozások, barátkozá-
sok, Balogh József alakja és halála, Márai vagy a Hitelbank egy 
igazgatósági ülése — mind pontos, mind remeklés, mind olyan tíz-
száz sor, amire az ember felkiált: ez Illés Endre! De ezek a részletek 
— amelyeket megszerezhetnénk még a pincehetek nagyszerű észrevé-
teleivel és számos kisebb horderejű, de nem kevésbé hiteles írói 
találattal — elvékonyodnak, majd jószerint eltűnnek Kádár Erzsébet 
halála után, hogy ne maradjon a napló reflektorfényében csak az El-
tűnt Kedves, a vele való lelki kapcsolat, Erzsébet „üzenetei". 

Eddig olyan félig suttogott, félig kimondott titok volt Illés Endre 
és Kádár Erzsébet kapcsolata. Nagy, pusztító szerelem volt ez, e 
napló rá a leghevesebb bizonyíték; az írónő bele is pusztult. Ma 
már igazán céltalan lenne utána járni, kinek mi része volt benne; 
de Kádár Erzsébet kétségtelen öngyilkosságában a gyötörve-imádott 
és gyötrötten-imádó Illés Endrének minden bizonnyal része volt. 
Erről vele természetesen nem lehetett beszélni. S most kiderül: erről 
ő önmagával sem tudott őszintén beszélni — s ezért több mint tíz 



198 Szemle 

esztendőn át nem tudott szabadulni az árnyékától: újra meg újra 
vissza kellett térnie hozzá, önmagának magyarázva, Erzsébettől vá-
laszt várva. A naplónak ez a része az, amely a legmegdöbbentőbb 
— s amelyben egy új ember ismerszik meg. 

Illés Endre itt sem hűtlen önmagához. A halott felfedezésének, a 
temetésnek pontos, kemény leírása után kevéssel következik első — s 
a napló tanúsága szerint egyetlen — látogatása egy szellemidézőnél, 
aki ismerte Erzsébetet s üzent, hogy megjelent neki. Kemény, pontos, 
kegyetlen leírás: az író egy pillanatra se esik a spiritiszta csapdájába, 
nem hisz neki, kineveti — bár közben kissé szorong is : az ő helyében 
ki ne tenné? D e ettől fogva — ez előttől fogva? — Illés a saját csap-
dájába esik: a szenvedélyes vágytól, hogy ne szakadjon meg az a 
lelki közösség, amely őt Kádár Erzsébettel összefűzte, elkezdi az elhalt 
asszony üzeneteit észlelni maga körül. 

De ez is kétarcú, szinte sosem egyértelmű : amilyen pontos, ameny-
nyire „ül" a találkozások jel lemzések megírása még ebben a periódus-
ban is, annyira hiszékenynek látszik minden olyan pillanatban, ami-
kor üzenetet vél fogadni. De ezt hiszi is, nem is: úgyszólván mindig 
megírja az üzenet hátterét, materiális valóságát — hogy a dupla ablak 
duplát tükröz pl. — s ez nem gátolja abban, hogy mégis valami transz-
cendentálisát olvasson ki belőle. Számomra a legmegragadóbb ilyen 
ilyen kétarcú pillanat a megörökítettek közül az a temetői jèlenet, 
amely azt hiszem kevéssel az asszony halála után következik el. 
Illés kint ül a sírnál, amelyre virágot hozott, s lélekben kontaktust 
keres az eltávozott Kedvessel; de közben félszemmel figyel egy fiatal 
nőt, aki a közelben egy másik sírt gondoz. A szél annak fellebbenti a 
szoknyáját, Illés alálát, felgerjed — s Erzsébetnek köszöni meg a 
küldött látomást. Ebben szinte minden benne van: Illés megveszte-
gethetetlen éleslátása még akkor is, ha önmagáról van szó, heves 
érzékisége és lélekre vágyó társkeresése. Ugyanakkor a villanásnyi 
jelenet nem is illési: egyenesen maupassant-i novella körvonalazott 
nyersanyaga. 

Más tájra visznek a „L ívia" cím alatt közölt 1976-os jegyzetek a 
felesége utolsó napjairól. Persze az Illés-rejtély nem legkevésbé rejté-
lyes része a feleségével, Líviával való külső látszatában oly harmo-
nikus, zavartalan kapcsolata. Hogyan tudta az egyik is, a másik is 
kívül-belül „elszámolni" Erzsébetet és annyi mást, kisebbet-nagyob-
bat? Jellemző, hogy amíg az Erzsébettel kapcsolatos feljegyzések 
tartanak, addig Lívia neve tán egyszer sem fordul elő — hangsúlyo-
san bizonyosan nem. Itt már, 1976-ban, a halálos betegséggel vívott 
egyenlőtlen küzdelemben ilyesmiről szó sem lehet: itt megint az író 
és az orvos egymás kezét fogva készít testi-lelki látleletet egy elhúzódó 
— tehát minden fázisában jól megfigyelhető — agóniáról. Itt a két 
embert a kölcsönös gyöngédség és szavak nélküli megértés fűzi egybe 
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s — tán nem akaratlanul — a nagyobb alakként Lívia emelkedik ki, 
aki szinte elfogyva már, még mindig Endrére ügyel. Alakja ezáltal 
mint a tapintat és önfeláldozó gyengédség szobra vonul be az irodalmi 
asszonyok oly tarka pantheonjába. 

Jellegében is másfajta írás a többi. Az „Útijegyzetek" két — 
1969-es és 1971-es — Líviával együtt tett olaszországi út noteszei: 
kiadási számadások, hirtelen megfigyelt alakok, jelenetek, közérzeti 
tudósítások — szinte félreérthetetlenül megnemírt irodalmi útinap-
lók nyersanyaga, amely minden bizonnyal megsemmisült volna meg-
írattatásuk után. Lényegében ilyenek a „Feljegyzések" címszó alatt 
összegyűjtött jegyzetek — találó mondatok, apró megfigyelések —, 
amelyek szintén nyilvánvalóan írói nyersanyagként készültek, s fel 
nem használtságuk okán maradtak fenn. 

Végül minden korábban említettől elütő és megható irodalmi 
darab az, ami az „Ifjúság — öregkor" címet kapta s amely 1923-ból 
maradt fenn, igazán az induló, a még-nemíró, de már azzá lenni akaró 
fiatalember irodalmias rajongása egy akkori környezetbeli kislány-
ért. Ennek az érdekessége elsősorban az irodalomtörténész számára 
érzékelhető: hogyan küzd már az egyéni látás, egyéni kifejezés a köz-
helyes látással és kifejezéssel az érvényrejutásért. 

E könyvnek — s Illés Endre életének — külön rejtélye, hogy mit 
hagyott meg az utókor számára, mit nem. Mert ebben minden bizony-
nyal nem a szenvedély vezette, hanem a pontos ítélet. Mindenesetre : 
nyilvánvaló, hogy nekünk s jövendő olvasóinak „üzent" a meghagyott 
(és erősen megcsonkított) naplóval: néhány személy s esemény utóla-
gos megítélése dolgában — de legfőként a Kádár Erzsébet-viszony 
dolgában. Mintha még utólag is, még a sírból is azt akarná mondani : 
igazi társa ő volt, ő lehetett volna. Ezt jelenti a túlvilági „üzenetek" 
rögzítése, az a szinte már az eszelősség határát súroló görcsös igye-
kezet, hogy kapcsolatban maradjanak. S talán azt is: hogy egy életen 
át várta Erzsébet üzenetét: megbocsátott, felmenti őt. 

Abban is van valami hátborzongató, hogy valójában irodalmi 
naplóként két, hozzá legközelebb álló nő halálát írta meg. Szinte 
semmi mást. Vagy legalábbis nem hagyott ránk semmi mást abból, 
amit magának megírt. (Mint ahogy a hírek szerint nem maradt meg 
semmi az 1945 előtti levelezéséből, ami, ha igaz, a kor-, kultúr-
és irodalomtörténet pótolhatatlan vesztesége.) Mindez csak az alak 
s lelkivilága rejtelmességét növeli az olvasó előtt, s azt az érzést: azt 
hittük, Illés Endréről már mindent tudunk. Kiderült, hogy szinte 
semmit. Most, hogy elment, újra kell tanulnunk és újra kell értékel-
nünk mindent: az írót, az embert, a gyakorlati irodalompolitikust. 
S talán ha mindezt elvégeztük, azt is meg fogjuk érteni, ami előtt ma 
még értetlenül állunk. 

* 
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A Szépirodalmi Kiadó igen hasznosan és helyesen tette, hogy eze-
ket az írásokat amint lehetett, az író halála után sietve megjelentette. 
Hogy erre mód nyílott, az egyaránt köszönhető az író özvegyének s 
a szövegeket példásan gondozó Kónya Juditnak. Mégis legyen sza-
bad néhány olyan észrevételt tennem, amire általában a kritikák nem 
nagyon szoktak kitérni. 

Ez a könyv ugyanis j ó példája annak, hogy „a pokol útjai jószán-
dékkal vannak kikövezve". Ugyanis e kötet létrejöttében nyilvánva-
lóan, sőt szembetűnően csupa jószándék munkált, mint könyv azon-
ban elhibázott. Illés Endre esetében erről is kell beszélni, hiszen 
ő többek között a könyveknek is szenvedélyes szerelmese volt — 
nem tudom, nem ez a szerelem volt-e élete legtartósabb szenvedélye? 

Tévedés a címe. Kifejezetten anti-illés cím. Ő maga mindig egy-két 
szavas, figyelemfelhívó, de tárgyias, tartózkodó címet adott köny-
veinek, írásainak; idézetet, pláne mástól vett idézetet soha. 

Tévedés a formátuma. Ezeknek az intim írásoknak a formátuma 
(mivel már a tizenhatodrét kiment a divatból) a francia, vágott ötös 
lett volna, nem ez a kissé megnyújtott (és mégis szokványosnak ható) 
B/5-ös forma. Ez a forma sokmindenre való — például emlékkönyv-
nek —, de intim írások intim közlésére bizonnyal nem. 

S azt hiszem, ezzel értünk a kötet alapproblémájához. Ez ugyanis 
hibrid : a testét ugyan Illés előbb részletezett írásai teszik ki, de azok 
körül számos más található. Néhány baráti emlékezés (Borsos Miklós, 
Sőtér István, Vas István, Bertha Bulcsu és Karinthy Ferenc tollából) 
és főként egy elég (de nem elég) terjedelmes, 3 ívnyi képanyag, mely 
végigkíséri Illés Endre életét. 

Nem kétséges, hogy Illés Endre megérdemel egy jelentős emlék-
könyvet — nemcsak a Szépirodalmi Kiadótól, de a magyar irodalom-
tól, a magyar kultúrától. Ez a kötet nem pótolhatja — de félő, hogy 
megakadályozza azt. Pedig Illés jelentőségét — személyes hozadékát 
s ízlésének, elfogultságainak pozitív és negatív hatását — addig iga-
zán felmérni nem lesz lehetséges, amíg barátok és ellenségek, hívek 
és tagadók, felfedezettek és kitagadottak el nem mondják a személyes 
élményüket, ítéletüket. Nyilvánvaló, hogy az író előtt most a pokol-
járás korszaka áll: minden írónak, a legnagyobbaknak is ki kell 
tölteniök haláluk után a purgatóriumi idejüket az irodalmi közvéle-
ményben, amíg végleges helyükre találnak — megnőve vagy meg-
kisebbedve eleven valójukhoz képest. De ettől függetlenül, ezzel 
párhuzamban el kellene kezdődnie az irodalomtörténeti és kultúrtör-
téneti fölmérésnek: mit is jelentett az Illés Endre-jelenség? S ezt addig 
kellene elvégezni, amíg élnek a tanúk: terhelő és mentőtanúk egya-
ránt. Mert utólag késő lesz. 
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