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Illyés Gyula:
Naplójegyzetek 1929-1945

Illves Gyula naplói sorozatanak elso darabja
ez a tizenhat evet átfogó, Domokos Matyás
által sajtó alá rendezett kötet. A kolto életében
megjelent több muben (Magyarok, Itt élned
kel/) is olvashattunk már ezekrol az evekról,
de ebben a gyujtemenvben a hagvaték érto
gondozoja a könvv alakban még nem publi
kalt naplójegvzeteket, rádióeloadásokat. ki
sebb folyoiratcikkeket, levélrészleteket. aforiz
makat teszi közzé, kiteljesítve e másfél évtized
mozgalmas torténetét. bepillantást engedve
egy nagy irói szellem alkoto munkajat kiséro
folyamatos muködesébe. Nem rendszeres na
P' feljegyzesekboi formálódik tehát ez a kötet,
hanem igen valtozatos mufaju, évenként na
gvon kulonbozo mcnnviségu írások füzere. A
"OI.OS bennük az Illyés más muveiből megis
mert gondolatiság, érdeklodés, elkötelezett
seg, fegyelmezett szenvedélyesség. A minden
napok torténésci, az érzelmek alakulása, hul
larnzása, a vívódó orielemzesek helvett a ma
gyar kultura, szellemi élet és a nemzet erköl
CSI felemelkedéséért folytatott eszmei és iro
dalmi harcuk fordulatait kovethetjuk a lapo
kon, s csak néha-néha vall a szerzö baráti kap
csolatairól, kislányához fűzodo szeretetérol 
szemérmesen. visszafogottan. Ha valaki csu
pan ebbol a kotetbol kiván tájékozódni Illyés
szervezo rnunkájáról. nagy visszhangot kiváltó
kotetemek keletkezési korülménveirol. fran
ciaorszagi kapcsolatairól, a Válasznál és más
folyóiratoknál betöltott szerepérol, háborus
elményeirol - a tobbi művekhez képest vi
szonylag keves újat tudhat meg, hiszen jelen
tos könyvek sorában örökitette meg legfőbb

gondjait, mondanivalóit. A szerzoról alkotott
kepunk azonban szárnos új árnyalattal, meg
erósíto mozzanattal egésztil ki az érdekes 01-
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vasmanyt nvújto NaplóJegyzetekböl, örömmel
állapuhatjuk meg a kesobb versekben, esszék
ben, regényekben és drámákban kiteljesedo
gondolatok elso felbukkanását, nyomon ko
vethetjük a vázlatosan rögzített útiélménye
ket, Illyés kapcsolatainak és magatartásának
fobb elveit és fordulópontjait. Nemcsak fontos
irodalomtorténeti dokumentum tehát ez a kb
tet, hanem egy nagy személyiség önvallomása
is. (Szépirodalmi)

R. T. O.

Újhold-Évkönyv 1986/1

Negyven évvel ezelótt jelent meg az akkori
fiatalok lapjának, az Újholdnak elsó száma. Te
vékeny, rernénykedo korszak volt, amely a
szellem újjáépítését is igyekezett megkezdeni,
részben azáltal, hogy részvevoi újragondolták
azokat az alapelveket, melyek a két világhá
ború közötti irodalom mozgatói voltak. Mert 
mint erre az Újhold legnagyobb hatású kolto
je, Pilinszky János figyelmeztetett - a második
világháború tapasztalatainak birtokában im
mar nem lehet úgy írni, mint azelott.

Két év, nyolc szám - ennyi volt az Ujhold
törtenete. Ám a valóság érvényessegének tar
tomanyát meghosszabbítottak a legendák. Az
Ujhold létezésének ténye hovatovább az új
magyar Irodalom idöszámításának kezdete
lett. Bizonyára maguk a lap írói tiltakoznak e
tény ellen elószór, hiszen további rnukodésük
bizonyítja, hogy nyitottan és készségesen fo
gadtak be az övéktól eltéro szellemi irányokat
is. A valóság mégis azt igazolta, hogy egyfajta
szellemi és muvészeti irányzatnak valóban ez
a folyóirat jelképezi a kezdetet.

Régen rendszeresen jelentek meg évköny
vek. Mára e szokás - sajnos - ritkább lett. An
nál nagyobb örommel udvözolhetjűka volt uj
holdasok évkönyvének első példányát, s ben-
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