A gondolkodásnak különös táplálású logikai bakugrása itt valami sejtelmet szimatolni, s
nem venni észre a történelmi ellensúlyok kitételének tökéletességét. Nem olyan időket élünk, s
nem is olyan felelőtlen társadalmi rendben, ahol gőzös nyilatkozatokkal nemzeti jelképpé
emelkedhetne bárki is. Illyés Gyula mögött egy élet erkölcse áll, a felelősségtudaté; s önmagát
minősíti, aki ezt kétségbe vonja.
Neve mindenesetre a jövőre ütött pecsét sokfelé a világban. Hitele volt és van — mint láttuk — idegen politikusok előtt is, és ott is, ahol legbelsőbb dolgaikról erdei tisztásokon és utcai sétákon nyilatkoznak az emberek. Neki is köszönhetjük, hogy új világunknak vonzása van
más tájakon, s hogy legújabb kori társadalmi tetteink európai fényt kaptak. Hallani ugyan ittott a kövek potyogását. A megkönnyebbülés kövei potyognak más ütemre dobbanó szívekről:
kihunyt egy szigorú figyelmű szempár fénye... Akik előtt a neve eddig sem volt „fémjelzett";
akik a gyászban is igy bizalmaskodtak: „— Nem akarom nagy halottadat bántani, de tudod
az utolsó dobását?" — már megnyugodhatnak. Nem kell a „bús agg Jónás" szemébe nézniük. Vitathatják akár a tényeket is.
A bölcsebbek legyinthetnek: minek rájuk a szó. Illyés örök, az ostobaság múlandó. De
mégis! Mi lesz, ha legnagyobbjainkat se védjük meg az útszéli portól ? Ha nem mondjuk ki a
nyilvánvalót: csak ellenségei voltak, nem pedig ellenfelei? Az érték ugyan önmagát igazolja,
de nem árt vigyázni rá. Mert jaj annak a népnek, kit elhagynak szellemei, de még inkább jaj
annak, aki elhagyja szellemeit.
PÁLFY G. ISTVÁN

Európai nyelven — magyarul
Mióta Illyés Gyula magunkra hagyott bennünket, a ránk maradt szellemi örökség teljes
értelmén tűnődve minduntalan arra kell gondolnom, amiről az utóbbi években talán kevesebb
szó esett a kelleténél, holott az ő számadó életének és művének egyik hatalmas igazsága lobog
benne, ami nélkül az életmű jelentése és példája is csonka volna, sőt: létre sem jöhetett volna.
Arra a mostanában nem elégszer hangoztatott igazságra gondolok, minden magyarhoz szóló
figyelmeztetésre, hogy a „haza a magasban" költőjének, eszmélked'se kezdetétől halála pillanatáig, mindig volt egy másik „megképzelt hazája" is — Európa. Nem pusztán a valóságos,
de a dzsingiszkáni förgetegek, az inkvizíciós máglyák, a harmincéves háborúk, a mohácsi vészek, a Waterlooi és sztálingrádi csaták, a különféle Szentszövetségek és békeszerződéseik
könny- és véráztatta terepasztala fölött az a másik, s ugyancsak a „magasban" — Rouentól
Moszkváig — a szellem egében ívelő, nagyobb európai haza. Az albigensek, vagyis a Kathárok,
s a mindenkori tiszták vértanúhitének Európája; a francia felvilágosodás és Voltaire mindenféle előítélet uralma alól felszabadított Európa-uiópiája; és — aki először megnevezte, a világirodalom szóval ezt a szellemi tartományt — Goethe Európája, amelyben már a nagyvilágot
sem kell másnak éreznünk, mint — az ő szavával — „bővített hazai földnek", ahol a nemzetek, a szellem révén „megismerik valamennyiük viszonyát valamennyiükkel", hogy „az elzárkózás helyett" létrejöjjön „a szomszédsági viszony érzése". Az a szellemvalóság-földrész tehát, amelyhez Illyés Gyula „már szabadon csatázó halottjának", Babits Mihálynak az irodalomtörténete a megfelelő térkép, s amelynek a művészet e századi forradalmárainak — Reverdy, Éluard, Breton, Crevel, Aragon, Tzara, Desnos, Cocteau, Malraux, Supervielle — olykor
testvériesen verekedő gyűrűjében éppen ő, az európai örökségével jól gazdálkodó paysan du
Danube (ahogyan Aragon nevezte az ifjú Illyés Gyulát Párizsban) a továbbrajzolója.
De hát nem vallott-e erről a legszebben, mert a leghitelesebben ő maga, Óda Európához
című, négyrészes költeményében?
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Én láttam csillogásodat még,
bár lázas volt már, mint láz-marta szem,
hallottam biztatásodat még
bár meg-megakadt már öregesen,
midőn eléd álltam a szóra,
hogy örökségem átvegyem,
Európa, oh Európa —
Fennhangon vallom én magam
fiadnak, bárha ma sem érted
szavamat s vallom hangosan
testvérnek mind a népet,
kiket te nemzél.
1937-ben jelent meg ez a vers, annak a folyóiratnak a hasábjain, amelyeken „Európa hazátlanná vált eszméje talált menedéket" akkoriban, a második világháború előestéjén, Babits
Mihály és Illyés Gyula jóvoltából. Ez a viszony: a rokonság „fennhangon" való megvallása,
és az örökség vállalása a rá következő negyven esztendő — s micsoda négy évtized ! — alatt
sem változott. 1977-ben a következő sorokat olvashattuk Ami a palackból még kitelt című
verse végén: „Kinéztem, kinézek, újra — újra / hajókabinomból, mely vitt, visz, tőled és feléd: / Europe égalitaire, toi ma mère adoptive!" így fordult ő, változatlanul, élete végén is,
mint fogadott anyjához, az egyenlők, most is, változatlanul csak a szellem magas egében, az
eszmények szférájában élő Európájához.
Miért terelődnek, már-már kényszerképzet-szerűen, minduntalan errefelé a gondolataim ? Azért, mert ebben érzem az utókorának szóló leckét, s mert erre — elismerem : hihetetlennek tetsző, de számomra mégis természetes — okom is van. Első megismerkedésem ugyanis,
versében és prózájában, Illyés Gyula szellemével, a sorsfordító második világháborús történelemmel érintkező kamaszifjúságom idején, éppen ezeknek a gondolatoknak a jegyében történt. Felszabadító és megnyugtató sugárzással tisztítva már akkor, ifjonti gondolkodásom.
Akkoriban gyulladt ki bennem, a felénk is közeledő háború lángjaival egyidőben szinte az a
szép igézet, amit a Könyvek és az ifjúság elégiájában Szerb Antal szent hit-nek, „az irodalom
elkerülhetetlen, emberileg örök voltában való hit"-nek nevez. A valóságos haza levegőegében
akkoriban már Liberátorok húztak észak felé, Budapest felé, 1944 kora nyarán, megszámlálhatatlan mennyiségű bombázó raj, s pár ezer méterrel alattuk én, a Maros árterét szegélyező
töltésoldalban heverve, Illyés Gyula összegyűjtött verseinek a Nyugat emblémájával díszített
kiadását olvasgattam, és azokat a Nyugat és Magyar Csillag lappéldányokat, amelyek regényes véletlenek sorozatán keresztül jutottak a kezembe, Makón, ebben a viharsarki kisvárosban, tele azokkal a jegyzetekkel, amelyekben Illyés Gyula is éppen ennek a két, de egyként
csak a szellem világában valóságos hazának : a Petőfi- és Berzsenyi-teremtette Magyarországnak, s Apollinaire meg Proust nagyvilágának a még lehetséges, és a földi őrületek közt is egyedül érvényes kapcsolatát kereste, s tette újból a gondolat mérlegére.
Ilyen sorokat olvashattam: „ . . . n e m értem a »keleti vagy nyugati» magyart. Azt jelenti,
hogy a tisztességes magyar legalábbis vagy keleti vagy nyugati; azaz, undok kétlaki, Jézus-kiköpte lagymatag az, aki két népdal között suttyomban ApoUinaire-t is élvezi, aki a nép problémái közben el tud merengeni Proust problémáin is? Mert akkor én vagyok e nyomorult, ha
nem tudom, ha nem fogom is fel bűnömet." (Naplójegyzetek, 1940. január. — Nyugat.)
Ady, Móricz, József Attila s a népi írók könyvein tanultam meg az olvasás igazi értelmét ;
az ő Írásaik eszméltettek magamra s a világra, de persze nem tudtam róla, hogy népi-urbánus
ellentét is van ezen a világon (vidéki kis gimnazistaként honnan is tudhattam volna, mit is jelent valójában Népiek és urbánusok közt című négysorosának keserű szarkazmusa? „Két kulacsom / váltogatom, / kortyolom is, — ha már kérded: — / ebből ürmöt, abból mérget"),
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ezért meglepődés nélkül, inkább a nagy igazságok evidenciájának kijáró, fénylő örömmel
nyugtáztam (amiben különbem erkölcsi bátorítást és életre szóló, később nehéz helyzetekben is
melegítő igazságot is kaptam), amikor Illyés egyik jegyzetében így ismerte el a tudás, a műveltség, a szellemi mindenek felett való voltát. § ebben persze, ma látom csak igazán, a Nyugat
sorsáért, életben tartásáért szorongó Babits Mihály leggyakrabban hangoztatott három szava
— „kötelesség, feladat, felelősség" — kapta meg az illyési gondolattól a maga szinonimáját a
mindenkori szellemi cselekvés méltóságát illetően: „Nyelvünk letéteményese a nép. Ebből
azonban nem következik, hogy célszerű volna az első kunsági legényt állandó döntőbírául
szerződtetni az egyetem vagy az Akadémia nyelvészeti bizottságába. Ősi dalainkat a nép őrizte
meg, de a nem népi származék Bartók szava és érdeme több, mint az előbbi legényé."
A magyar irodalom, méghozzá a 20. századi, nyitotta ki a szememet és az eszemet tehát
(mert ami megelőzte, azt az iskolában úgy megutáltatták velünk, hogy nem is t u d t u k : a kettő
között mély és végzetes kapcsolódás van a forradalmi újdonság mögött). De a szinte azonnal
elkövetkező világirodalmi olvasmányélmények alapján én máris egy elképzelt-megsejtett szellemi Európának a „bővített hazai földjén" szerettem volna nevelődni. Anélkül, hogy tudtam
volna róla, hogy ismertem volna a szót, amit különben Illyés is csak 1955-ben mondott ki az
Óceánok című versében; „szűk magyar voltomból" vágytam volna kitörni én is, egy „levegős,
napfényes j ö v ő " , európai jövő felé — ahogy ezt később nemzedéktársaimban is annyiszor
megtapasztaltam az egyetemen, az Eötvös-kollégiumban, s a fiatal irodalomnak a fordulat
évéig pezsgő életében (s talán ez a szimptomatikus körülmény teszi ezúttal megengedhetővé a
személyes emlékezést). Akkor, ezekkel a kezem és szemem ügyébe a véletlen folytán odakerült
gondolatokkal Illyés Gyula, a nagy európai szellem fogta bennem kézen a kis magyart, s mutatta meg, amire később, egész élete és műve példát szolgáltatott, ahogy fokozatosan megismertem, hogy „szűk magyar voltunk" s földi hazánk gátjait csakis ebben a tágabb hazában
vetkőzhetjük le. Rádöbbentett, hogy a képzeletnek, a szellemnek és a művészetnek ezt a két
csodás tartományát, a magyart és az európait, nemi a végzet, nem valamiféle metafizikai balsors választja el egymástól, csak a provincializmus vasfüggönye, csak a mucsai maradiság aknazárja. Később aztán megértettem azt is, hogy ebben a tanításban őt, a „hű európait" is egy
régi tudás: hagyományaink bizonyossága vezeti. Mert ugyanitt írta le, s ugyanezekben a naplójegyzetekben olvashattam, de már később, Babits alakját idézve, hogy „egy ember legnagyobb emléke a szándéka", majd ugyanezt a gondolatot igy folytatta: „Nevezzük csak szomjnak ezt a szándékot, ezt a hagyományt, amely nem is Vörösmarty, hanem Csokonai, Bessenyei, Zrínyi óta szellemi életünket arra sarkallja, hogy olvasók és értők nélkül is, magára
hagyva és reménytelenül is, az európai szellemiség legmagasabb lángjaival mérje magát, s ne
tudja magát egy nemzetnél sem alábbvalónak." (Naplójegyzetek, 1941. szeptember.) — S később, sokkal később értettem meg aztán azt is, hogy a népi irodalom legjobb szellemei és gesztusai — a művek — azért elevenek időtállóan máig, mert kiállják az európai szellemiség legmagasabb lángpróbáját, mert a testközelből szemlélt-átélt és kifejezett magyar realitás mellett
bennük van, törekvéseikben, az a többlet is, ami iniatt a társadalmi eredettől függetlenül minden jóakaratú szellem kapcsolatot találhat velük: az európai módra demokratikus élet igénye,
a minőségé és a szabadságé, vagy ahogyan Bibó István fogalmazta egy magánlevélben: „egy
olyan szintézis, amelyet azóta is hiába próbálnak megtalálni a világot szétszabdaló ellentétes
világnézetek".
De lapozzuk csak át mai szemmel és mai ésszel ezeket a j ó negyvenesztendős, s történelmi
korszakokkal a mai világunk előtt keletkezett jegyzeteket! Nyomban megtapasztaljuk, hogy
még a történelmi perspektívába helyezett esprit d'escalier: a lépcsőházi bölcsesség szelleme
sem találhat kivetni- vagy visszavonni valót az egykori minősítésen, hogy a két szellemi hazának menedéket adó Nyugat, a folyóirat és a név „évtizedekig bástya volt, az értelem előretolt
hadállása mindazzal szemben, ami homály és köd". § utóda, a Magyar Csillag nemkülönben.
— Azért is kell emlékezni erre, mert a Magyar Csillag, majd a Válasz után most nem marad
ránk örökségéből olyan lap, amely az ő — negyven esztendőn át töretlen — eszménye szerint
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„a magyar szellem szabad parlamentje" volna, „felszólalási joggal minden magyarul írónak,
ha az érték s jó szándék mandátumát bemutatja". (1934. január. — Magyar Csillag.)
No de, kinek van, kinek volna, kinek lelhet felszólalási joga Illyés Gyula szellemi parlamentjében, amelynek „eszközeit nem a taktika adja, hantéin a szellem", s amelyet ő nemcsak
elképzelt, de a Magyar Csillag, majd a Válasz hasábjain, európai szellemi parlamentként meg
is valósított, örök normát adva minden jövendő magyar folyóirat számára? Aki figyelmére
méltatja az ő akkori töprengéseit, ahogyan népünk történelmének legkritikusabb pillanataiban kereste a visszavezető utat „a közös vágyból, hitből lett Eszmehatalomhoz": Európához,
amelyben „váltunk emberek Emberiséggé", akkor a tanulni vágyó, s az ő valódi örökségét
vállalni is tudó író és olvasó azt fogja tapasztalni, hogy a szellemi Európa keresése mindig párban forog, törvényszerűen egyébként, az írás, a szellem becsületére vonatkozó gondolatokkal.
§ Illyés, aki nemcsak hirdette, de hitte is, hogy az irodalom természete nem képes szervülni a
hazugsággal, mert „egy sejtnyi hazugság a legragyogóbb külsejű alkotásban is úgy fejlődik,
úgy dolgozik, mint kukac az almában", ezzel a kényes hittel a szívében tudott szembenézni ekkor is, minden idők minden valamirevaló írástudójának a legnagyobb dilemmájával: „Szabad
beszélni, ha a leglényegesebbről nem lehet? Nem a legbűnösebb félrevezetés ez, a legkiáltóbb
hazugság?"
Tekintsünk végig gondolatban az illyési művön, és ne feledjük el közben a kérdést. Siklassuk végig tekintetünket A puszták népén, a Petőfin, a Haza a magasban, a Teremteni két
testes kötetén, s a nyomukban sarjadt újabbakon, a Minden lehet, a Különös testamentum, a
Táviratok vagy a Közügy gerincén, de ne maradjon ki ebből a hirtelen szemléből — seregszámlából — a drámák és az önéletrajzi regények sora, és a művészet vagy a nemzet sorskérdéseit elemző tanulmányok szinte végeláthatatlan sorozata sem. Gondoljunk aztán, csak egyetlen pillanatig arra is, hogy mint a verseiben annyiszor példaként megénekelt magányos óriásfenyők, hogyan hordja évgyűrűiben ez az élet és ez a mű is a teljes magyar világ mélyrétegeit.
De vegyük észbe azt is, hány történelmi korszak betonfalán törte át magát ez az élet a műve fedezékében — mint az a fenyő, amely a tihanyi „ház előtt oly szépre, délcegre, magasra nőtt",
szétvetve a ciszterna cementjét! Győztesen ? Küzdelmesen, mert ahogy ő maga vallotta: „a
győzelembe vetett hit katonalélek tartozéka, író anélkül is élhet, az ő harca hosszabb, örök".
§ inkább mindig „magas küldetésben" — azzal, „mit rámbízott egy magas sors, talán / egy
nép, talán csak pásztor nagyapám", s mindezt úgy, hogy „a természetességnek a magyar jellemmel való összefonódása Arany János óta nem mutatkozott ilyen sajátos szépségben", ahogyan festő barátja, Bernáth Aurél mondotta róla. S ha elvégezzük ezt a szemlét, akkor ki kételkedhet abban, amit Szabó Lőrinc mondott róla, hogy útján „Illyést nagyobb igazság, okosság, nagyobb országos lelkiismeret vezette, mint talán bárkit a magyar haza szellemi vezetői
közül, akiket ismertem" ? De ha mindezzel együtt még Valéry igazát is el tudjuk fogadni, hogy
az irodalom: nyelv a nyelven belül — akkor maradhat-e mindezek után a tárgyilagos szemlélőben kétely az iránt, hogy Illyés Gyula e két világ: Magyarország és Európa között egyetlen közös szellemi hazáért küzdve-dolgozva, művéből olyan nyelvet is teremtett, amelyen a költő
mindig is felelni tudott a „leglényegesebbre" ?
Bizony nyelv volt, a szó legmagasabb értelmében, a magyarság és Európa történelmén és
szelemén iskolázott nyelv, amelyen hol „a szál fenyők vad pátoszával", hol pedig a játékra a
szürrealizmusig készséges, ragyogó elme iróniájával tudott mindannyiónk életének, közös sorsának roppant tragédiáiban és villámfényű pillanatainak égberagadó mámorában is a leglényegesebbről beszélni. § ebben is európai volt, a legmélyebben. Hogy a 2®. századi ember Létkérdéseit — szorongásait és szenvedéseit — a szép kimondással föl is oldó nyelv volt. Hogy
egy osztály: „száz holt paraszt" igazát „haraggal... harcra szító jeladással" kimondó nyelv
volt „egy történet előtti korban". Hogy egy közösség, az egy-anyanyelvűek szétszóratott közösségének a visszanyelt jajszavát „kőharapó erővel" kimondó nyelv volt. Volt ? De hiszen él
ez a nyelv, beszél ma is, és beszélni fog mindig, örökérvénnyel, azok helyett is, akiket a sors és
a körülmények összjátéka szívnémaságra kárhoztat vagy itél.
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De hát tanúsíthatja hárki, aki ismerte őt, hogy Illyés Gyula a tehetség legnagyobb és legméltóbb próbájának, egyúttal f ő feladatának, leckéjének tekintette, hogy meg tudja-e tanulni, ki tudja-e alakítani azt a nyelvet, amely akkor sem kényszerül hallgatásra, ha a leglényegesebbről kell beszélnie. Minden a fogalmazáson múlik! — hajtogatta örökösen. Amihez a tehetség mellett nem kell más, csak papiros és ceruza, j ó szellem és Európa szabadegyeteme. Mi
pedig leshetjük szorongva, hogy miből, mennyit mulasztottunk.
DOMOKOS M Á T Y Á S

A Számaidlé íáv(D)sá§a
Most már valamennyien Mikessel szólhatunk: „Amitől tartottunk, abban már benne vag y u n k . . . " Árvaságra maradtunk. A hűséges íródeák, a szabadság száműzött fejedelmének
halálát könnyezte így — mai magyarok szivét Illyés Gyula távozása facsarja. Még a toll is reszket, ahogy írni kényszerül: meghalt a magyar írás újabb kori fejedelme. Meghalt egy nép —
egy sokfelé szóródott anyanyelvű közösség — Számadója.
Távozásával igazában már számolhatott volna az elme: nyolcvan esztendő elég nagy idő,
s a költő már j ó két évtizede folytatott párbeszédet a halállal. Mégsem volt, nem lehetett ember, aki gondolni mert volna hamaros távozására. H i t t ü k : Neki még sokáig kell élnie; annyi a
gond, lehetetlen, hogy kihunyjon az eligazító csillag. Ott láttuk, ott akartuk látni változatlanul „a szívnek s égnek mennyboltozatán".
Belenőtt már életében népe szívébe: utolsó évtizedeiben osztatlan szeretettel fordult felé
az egész magyarság s a nemeset, tisztát méltányló nagyvilág. Születése nyolcvanadik évében
bölcsészhallgatók nagyobb csoportjával járhattam szülőföldjén — ifjúsága nyomait kerestük
— : minden faluban, minden házban az iránta való bizodalmas szeretetet tapasztaltuk. Alsórácegrespusztáról — ahol született — virágzó orgonaágat hoztunk neki — szép volt az ősz,
másodszor is virágzott az egykori gépészház sövényéből megmaradt orgonabokor —, D o m b ó várról a régi emlékeket idéző juhásztarisznyát küldték, Cecéről diót és üzenetet hoztunk az
egykori szomszéd lánytól: ha arra j á r , ne kerülje el h á z u k a t . . . Találkozhattam más országokbeli tisztelőivel is: mindenütt testvérként, népe patriarchájaként emlegették; a szegénység, az
igazság követét ünnepelték benne. Nemcsak a kétkezi nép, nemcsak a pedagógusok és a tisztelet esek, de az egyetem és az Akadémia is zászlót hajtott előtte. A legendák és tévhitek korábbi
ködéből felragyogott az igazi arca: az emberé és a művészé; a nagy nemzetnevelőé, akinek
nem kell megtagadni egyetlen sorát és egyetlen tettét sem.
írástudó és népe talán még soha nem találkozott nagyobb egyetértésben, mint az Ő nyolcvanadik születésnapján. A felújított Tiszták bemutatóján csakugyan „hullott rá a virág — §őtér Istváné a kép —, mint Toldi estéjében, a hazatérő ősz b a j n o k r a " . Az ünneplők fölé hajolva
mintha azt mondta volna: csak sose féljetek. Szelíden, nagy idők nyomaival az arcán szinte
sugározta, mint a versében megénekelt Saskörmös fenyő: „hogy megbirkózott! s birkózni fog
még a kopárosító hegyi szelekkel..."
Ezért is hatott oly megrendítően a halálhíre: mintha egy pillanatra a nap is megállt volna
az égen. Úgy igaz: ahogy Ruffffy Péter írta nagy megrendiiltségében: gyász még soha nem hasított belénk mélyebben. Halála napján — 1983. április 15-én —, „a naptártól eltérő, rendhagyó módon Halottak napja borult az országra..."
Temetése már jelezte, mit veszítettünk. Fővárosi temetőben talán csak Vörösmartytól, talán csak Adytól és Kodálytól vettek ennyien búcsút; átláthatatlanul nagy sokaság, mintegy
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