
A németországi Freiburgban temették el, abban a városban, melynek diszpolgára volt.
Halála alkalmával VI. Pál pápa a következő részvéttáviratot küldte:

"Hevesy özvegyének. Freiburg
A Szentatya fájdalommal értesült az On férjének, Hevesy Györgynek, a Pápai Akadémia

tagjának elhunytáról. akinek lelkét a Mindenhatónak ajánlja és imába foglalja Ont és csa
ládját.

CICOGNANI bíboros
. vatikáni államtitkár"

Hevesy György halála után a tudományoknak egy névtelen svájci barátja több százezer
frankot adományozott azzal a céllal, hogy minden évben a több tízezer svájci frankot kitevő

.Hevesy-díjet" itéljék oda az atomi orvostudomány legki'válóbb rnűvelőjének,bárhol dolgoz
zék is a világon. Kikötötte, hogya díjnyertes nem lehet negyvenévesnél idősebb és mun
kája nem lehet hosszabb 10 gépelt oldalnál. Ezt a tudományágat Hevesy alkotta meg, bár
nem volt orvos. A freiburgi egyetemnek azt az intézetét, mely ezt a tudományágat ápolja,
róla nevezték el HEVESY INSTITUT-nak. A Frankfurt mellett i Dietzertbach városában
pedig utcát neveztek el róla. Munkáinak nagy része megtalálható a budapesti Országos
Széchényi Könyvtárban, a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában, valamint a buda
pesti és szegedi egyetem könyvtáraiban, összes müveit azonban Koppenhágában őrzik a
Niels Bohr Intézetben.

Szirmai Endre

j IRODALOM

IIlyés Gyula Emlékkönyv

Az í ró müveiben él leginkább, s a földről való távozása után is élnek müvei; hatnak, sugá
roznak az eszméi. Mégis kötelesség - becsület és hüség sugallja -'-, hogya nagy eltávozot
taknak külön könyvben is ál~tsanak emléket a továbbélők. a rokon eszmék jegyében mun
kálkodók; visszavonhatatlan tisztelgésként. Ezért is született emlékkönyv Babits Mihályról
és Móricz Zsigmondról, ezért fontak koszorút Veres Péter emléke köré. S ezért jelentet
hette meg a Szépirodalmi Könyvkiadó most - régebbi nemes hagyományt felújitva - az
Illyés Gyula Emlékkönyvet is.

Csodálatosan gazdag ez az Emlékkönyv: századunk egyik legnagyobb alkotójáról ad
képet, s a század sok-sok irodalmunkat, történelmünket mozgató gondjába enged egy-egy
pillantást. Az emlékkönyv első darabja egy levélrészlet, 1927-bőL Füst MÚán ajánlja benne
Gellért Oszkár figyelmébe <;l fiatalembert, akit személyesen még nem is ismer, de akit,
versei alapján, "rendkívül tehetséges, eszes és rokonszenves" embernek vél, aki "nagy
szerüen tud magyarul s rendkívüli a kifejező ereje". Az Emlékkönyv utolsó darabja egy
Weöres Sándor-vers (Hommage éi Illyés) 1983-ooL A vers arról beszél, hogy Illyés Gyula
már úgy létezik

... A mennybolt hágóiban,
a csillagfény iszalag jaiban,
mindíg il jan, sose vénen,
mint egy Arpád-házi király,
magyar jainak szívében.
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Az Emlékkönyv első és utolsó darabjának a megarasa között 56 esztendő telt el. A kö
tetbe ennek az 56 esztendőnek az írásaiból válogattak a szerkesztők. Rendbagyó hát ez az
Emlékkönyv; nemcsak az élők emlékezését, tanulmányait hozza, hanem az egykori, már
régebben távozott harcostársak. írók és barátok Illyés Gyuláról szóló írásait is; a régi
iskolatárs emlékezését, esszét, verset, tanulmányt; ifjúkori szerelmeslevél részletét, meg
sárgult Iényképeket, s Illyés Gyulenaplójából, s baráti levelezéséből is érdemes, eligazító
részleteket.

Nem a szigorú mérle.gkészítést tekintette az Emlékkönyv - szerencsére - a feladatának,
mellőzte a vitatkozó, többször ellenségesen elmarasztaló í;ásokat, a "gyúlölet habköpéseit"
is ~ inkább Illyés Gyula útját, történelmi jelentöségű eredményeit, s kora alkotói val való
emberi, bajtársi, művészi és történelmi összetartozását igyekszik bemutatni, Ahogy Döino
kos Mátyás mondja utószavában: ez a könyv a szeretet könyve. S igazán értök szer kesz
tették: Illyés Gyuláné, a "gyémántszelídsé.gű" feleség válogatta, és Domokos Mátyás 
Illyés munkásságának kitűnő ismerője -- volt felelős szerkesztöje.

Az Emlékkönyv az Illyés Gyulával szembeni adósság törlesztése is egy kicsit. Illyésnek
minden magyar adósa - legalábbis a Puszták népe megjelenése óta ~, de életében többen
szóltak róla értetlen hűvösséggel is. Nem a kitüntetések hiányoztak ~ 'az "egyértelmü
szeretettel és bizalommal" voltak, mint már Szabo Lőrinc is mondta, leginkább adósai.
Míndazok, akík jó ideig csak fenntartásokkal tudták becsülni s magukénak tek intem, Ez
az Emlékkönyv igazolja: az értők egész pályáján szeretettel kisérték Illyés Gyulát. Látták,
egész fiatalon, vízen járó Krisztusként érkezőnek. Dózsa György szekerén rohanónak. majd
látták hazát teremtőnek a magasban, s népe számadójaként a földi tereken,

Az Emlékkönyv hármas, egymásba rajzolódó körben mutatja föJ Illyés Gyulát. Az első

körben - természetesen mindig az időrend fonál án - ahogy a hazai, magyarországi irás
tudók látták: a magyar vers, a próza megújító óriásának, a magyarság és európaiság össze
kapcsolójának, az Ady utáni nemzedék legnagyobbjáIÍak; többször Kodály Zoltánnal egy
magasságban. A második körben - a szétszóródottságban élő magyarság írói - Illyés
huménumétIátják mindenekelőttpéldának, hogy Illyés nekik is, róluk is beszélve, "a nem
zeti szellemiséget és közgondolkozást az emberiség legjobb erőit képező egyetemes eszmel
mozgalomba kapcsolta be". S rokon mód látják Illyés jelentőségét a' harmadik körben, a
szélesebb nagyvilágban élők: a francia, szovjet, angol, lengyel, szerb és horvát irók -- egy
ként a magyar föld, a magyar nép világirodalmi szintű kifejezőjeként méltatták; már életé
ben is. Az Emlékkönyvet olvasva elZyre meggyőzőbbnek tűnik azok véleménye, akik szerint
a József Attila utáni időket, de legalábbís az elmúlt évtizedeket. akár a "magyar szellem
illyési korszakának" nevezheti majd az irodalomtörténet.

De bármiképpen is dönt az utókor: egy már bizonyos. Illyés életműve - ahogy Váci
Mihály fogalmazta - "seá~dunk társádalmi, művészeti és gondolati jelenségeinek lexi
kona is ... Térkép a huszadik század reményeiről, hiteiről. forradalmi próbálkozásairól
éS bukott Iorradalmaíról, művészí kisérleteiről, szívós ellenállásokról. az, értelem, a humá
num szembeszegüléséről".Az Emlékkönyv Illyés Gyula útjának idézése kapcsán erről a
huszadik századról is beszél. S ott láttatja Illyést az emberiségert cselekvően aggódó szelle
mek: Albert Schweitzer, Bertrand Russel, Sartre és Picasso közelében,

Természetesen, az Emlékkönyv nemcsak a magyarság és az emberiség jövőjéért aggódó,
a Urában, prózában és drámaban új fejezetet nyitó művészről beszél, hanem az emberről is,
A kemény kézfogású, tréfákra kész, önironikus emberről; a nyájas, vendégszerető házi
gazdáról is, akínek budai háza egy "meghit~ haza kicsínyített mása" volt, s aki Tihanyban,
nyaralójában, diákosan játszott a vele egykorú nagy franciákkal, akik nevét mí már az
avantgarde történetéből ismerjük. Ember -volt, óriás, minden tekintetben.

Illyés Gyuláról - bármilyen szomorú - még csak részben készültek el a tudományos
igényű monográfiák. Ez az Emlékkönyv azonban - a lehetőségek közott - színte a teljes
Illyés-képet adja, s a gyorsabb kutatásokat sugallja. Es hasonló emlékkönyvek megjelen
tetését; mindenekelőttNémeth Lászlóról és Nagy Lászlóról. Az eltávozott nagyok szellemé
nek éltetésére ösztönöz ez az Emlékkönyv. Mondani tovább "ötágú sípon az igét:, lélek s
szabad nép énekét".

Czine Mihály
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