
ILLYÉS G Y U L A NAPLÓI 

Illyés Qyula naplóit olvasom, a „Magyarok" című kö
tetben megjelenteket. A vége felé megkapó seregszemlét 
tart ifjúságáról, barátairól, művészekről - a forradalomról. 
Rajta a dátum: Párizs, 1938. augusztus 20., beszélgetés a 
Régence teraszán. 

Kicsit ironikus, kicsit könnyed, de végül is nagyon 
szomorú sorban vonul előttünk egy nemzedék, olyanféle 
megállíthatatlan végzettel, amilyent csak végtelen kato
nasorok egyhangú menetelésének láttán érzünk. A ha
sonlat azért is csábít, mert mindkét menet a halálba tor
koll. 

„ - Gáborral mi lett? 
- Nem sokkal azután agyonlőtte magát. 
- És Sanyi? 
- Kérlek az megbolondult. 
- Tóni? 
- Az is megölte magát, amikor az utolsó pártból is ki

zárták. Párt nélkül nem tudott élni. 
- És a kis Brunei? 
- Meghalt Madridnál. Bandi is ott halt meg. Sokan 

elmentek innen." 
Pereg a film, megállíthatatlanul, új és új kockák, új 

sorsokat vetítenek: Meghasonlás, öngyilkosság, halál. 
„ - István? 
- Öngyilkosság. Méreg. Ok: semmi. 
- Szegény Zoltán is. 
- Ő sem bírta. Pedig neki még ezután is maradt miért 

élnie. Őalóla hiába vonult vissza a tenger, magában is 
meg tudta volna csinálni, amit mindnyájan akartunk. 

- Te tudod, mit akartunk? 
- Ördög tudja... A világ fölé akartunk lépni, az áradat 

fölé, ami a történelem folyása... eszmékbe kapaszkodva. 
Ideáknak akartunk élni, azt hiszem. 

- Gyuri is? 
- Ő is. Ö legkivált, hisz táncművésznek készült. A 

kollektív tudatot akarta eltáncolni, milliós tömeg előtt, 
lehetőleg a Concord téren, háttérben a guillotinnal, per
sze csak díszletként. Ö lett volna a tömeg „testet öltött 
lelke", szavára is emlékszem. Különben mi lett vele? 

- Pénzt hamisított. Ül. 
Iszonyú, mi volt itt. Csupa halott, őrült. K i mérte ezt a 

próbát erre a nemzedékre? Több az áldozat közülünk, 
mintha mi is kikerültünk volna még a frontra. Mintha 
egy hajóra zsúfoltak volna bennünket, amely aztán elsüly-
lyedt. Micsoda dráma." 

Ennyit ízelítőül. 
Megkapó írás, csak dadogni tudok róla. Forradalmárok 

vagyunk vagy sem, ebben az esetben a leírattak jelentősé
gének megítélésénél ez nem sokat számít. De vajon ki 
tudja eldönteni, végső fokon mit számítanak a dolgok, hi
szen az embernek a forradalmárról és az ellenforradalmár
ról egyaránt, csak mint saját szerepvállalásairól lehet tu

domása. Tény, hogy sok ember halt meg a forradalom
ért, a forradalom közben. 

Dc. Majakovszkij írta a hasonló végzetű Jeszenyinről: 
„élni nehezebb lett volna". Aztán Majakovszkij maga is 
öngyilkos lett, s ez tovább bonyolítja a dolgot. 

Kétféleképpen hatott rám ez az írás. Másként a szí
vemre, és másként az eszemre. Először, a friss olvasás iz
galmában, s a vállalt öntudat leple alatt ma is így érzem, 
sajnáltam, hogy nem élhettem egy emberöltővel koráb
ban. Sajnáltam, hogy a forradalom nagy élményét már 
csak másodkézből élhettem át. Hősi nemzedék, bátor, sza
bad akaratú emberek - irigyeltem a spanyolországi hősi 
halálért is, ezt az apám, s talán inkább bátyáim nemzedé
két. 

De körülbelül ez az a pont, amikor a becsületérzés kí
nosan ellenőrzi az embert, feltéve visszavonhatatlan kér
déseit: ezt szeretnéd, közöttük szeretnél lenni? Nem gon
dolod, hogy ez szemérmetlenül kényelmesebb, mint meg
találni a magad útját? Mondd csak, észrevetted már a hősi 
póz mögötti gyengeséget is? Az ő útjukat akarod járni? De 
hiszen látnod kell, hogy nem út volt, hanem útvesztő, egy 
nagy világerzés útvesztője. Egyébként is, a megváltók hő
siességét irigyled, de vajon észrevetted-é a megváltottak 
hősiességét, ezt a csendesebb és szívósabb, nem ilyen 
pompás, mégis ünnepélyesebb hősiességet? Eldöntötted-e 
végül, mit becsülsz többre, a halált-e, vagy az életet? H i -
szel-é abban, hogy egy gyermek felnevelése van olyan hő
si feladat, mint az öngyilkosság? Nem tapasztaltad magad 
is elégszer, mennyire más a forradalmárok „elvont, tételes 
népszeretete" és az a szeretet, melyet az emberiség - a leg-
undorítóbb látszat ellenére is - megérdemel? És vajon mi
lyen út az, melyen a becsületesebbje meggyilkolja magát? 
Vagy az emberekkel is baj volt, nemcsak az úttal? Régi 
hasonlat: a hidat nehéz felépíteni, annál könnyebb fel
robbantani. Míg egy gyermek felnő, az anya beleőszül, no 
és milyen könnyen feláldozzák az anyák fiait. 

A forradalomban - úgy érzem volt valami földhözra
gadt paraszti végzetszerűség, a nagy, lomha katonatöme
gek megfordult dühe, és volt valami felelőtlenül játékos 
könnyelműség, mely éhen haltak milliói fölött táncolta i 
észtornáját, álmait. Ha mindezt figyelembe vesszük, akkor i 
láthatjuk valójában Lenin és még inkább Sztálin érde- j 
mét: megszüntették az éhhalált - és a játékosság rovására. i 
Mégsem méltányolják őket érte? Örül-e vajon a nyomor
gó, hogy a börtönben biztos táplálékhoz juttatják? 

A művészet sajnos játék, még a komoly, nagy, végze- i 
tes művészet is. Igen, a líra meghalt, de van kenyér, s en
nek a ténynek a konzekvenciáit a lírikus valóban az Illyés i 
felsorolta módon volt kénytelen levonni. A forradalmár i 
lírikus, a játszó. 

Mert volt még egy út, Illyésé, s mindazoké, kik az első j 
mámor után kijózanodtak. Nem téphették ki szívükből j 
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ifjúságuk vidám cimboráit, de nem mentek végig az úton, 
mely a vidám cimborától a megrögzött korhelyig vezet. Ez 
az út volt talán a legjáratlanabb, s mégis a legbecsülete
sebb, kísérte bár átkozódás vagy gyanús megértés, dicsé
ret, minden oldalról. 

(Más kérdés az út sikeres vagy sikertelen volta, mert 
mit tehet a szellem a történelem nagy anyagi erői ellen. 
A második világháborúban például milyen kínosan tehe
tetlen volt mindenki. Még az életük puszta megmentésé
hez is sokan gyengék voltak.) 

Mégis talán ez a „harmadik út" az, mely Illyés politi
kai, költői magatartását oly rokonszenvessé, valóban kö
vethető példává teszi. Általában megvetik a középen ál
lót, a külön utat keresőt. Mit okoskodik, dolgozna inkább 
minden erővel a sikerért! Csakhogy nem ilyen egyszerű ez 
a külön út, hiszen jó mércével mérhetjük meg: a hűség
gel. Ez a mérés pedig hibát nem Illyésnél jelez, hanem a 
forradalomnál. A túlságosan rugalmas gyakorlatnak ép
pen ezért kell olyan kínlódva hajlítgatni az elméletet. így 
tehát a néphez való hűségnek ez a „harmadik útja" nem 
elágazás, hanem az egyedül járható út. Természetesen író 
számára, aki ad valamit a becsületére. 

A kérdés pontosabb megfogalmazása: letért-e Illyés az 
ifjan vállalt forradalom útjáról vagy sem, amikor „népi 
író" lett. Nyugodtan állítom, hogy nem. Mert nem a dog
ma hűség dicséri az embert, hanem a kutató szenvedély, 
mellyel a jobb utat keresi. Hűnek lenni ebben a becsüle

tes szenvedélyhez, annyit jelent, hogy hűek vagyunk a 
forradalomhoz. (A forradalom alatt természetesen nem a 
marxista forradalom meghatározást értem.) Ugyanakkor 
nem szabad elfeledni, hogy az a tömörülés, mely „népi 
irodalom" nak hívia magát, elsősorban nem politikai ciő 
volt, hanem irodalmi, és szerepük megítéléséhez Illyés egy 
későbbi hasonlata kívánkozik. „A Hunyadiak és a Damja
nich ok a nemzetet határain védik, a nemzet legbelsőbb 
bástyám a Kukorica Jancsik, a Ludas Matyik állanak, és 
természetesen a Petőfik, Arany Jánosok..." 

Arról van tehát sző, hogy a politikusok, katonák le
hetnek harcosai egy eszmének, lehelnek előőrsei a nép
nek, de az eszme erkölcsi tisztaságát végül is az írók őrzik 
meg. 

(Valójában csak szeretnék megőrizni, de sajnos lehe
tőségeik annyira szűkre szabottak, hogy talán nem is túl
zás az a borúlátó elmélet, miszerint költőt csak költő ért
het meg. Még csak nem is a közoktatás hibája, sok tanár 
tanúskodhatna róla, hogy legszebb törekvéseik csak keve
sekben lelnek visszhangra, a többségről lehullanak, mint 
a falra hányt borsó. Az élet e téren megcáfolja a közmon
dást, miszerint: „jó bornak, nem kell cégér". Az irodalom 
nemes fajbora reménytelenül lemarad az olcsó tömegszó-
rakozás, a könnyű homoki lőre versenyében. Sajnos az 
élet annyira megfekszi a gyomrot - mint a zsíros faggyús 
hús hogy nem csúszik utána csak a könnyebb ital.) 


