
IZSÁK JÓZSEF 

„Magunkban bízzunk!" 

A PRÓZAÍRÓ ILLYÉS SZÁMVETÉSE* 

A költőtől aligha lehet különválasztani a prózaírót. Az esszéket, szociográfiai 
tanulmányokat és jegyzeteket, regényeket voltaképpen ugyanaz a toll írta. Amit a 
költő kimondott, arra sok esetben az esszéíró tette rá a megerősítő, hitelesítő pe-
csétet. Maradandó érvénnyel és a „lírai hős" igazát nagyobb távlatokba helyező ma-
gyarázattal. Feltárult az alkotás mögött az ember, az alkotóműhely ezer titkával; 
elárulta magát az élmény és az élményből művet teremtő belső indulat. Látszott, 
hogyan lesz a mindennapokból vers, regény, egyszóval irodalom. A teremtőben és 
befogadóban, tehát az olvasóban tudatosulhatott az alkotás folyamatának minden 
apró rezdülése. Azáltal, hogy az író vállalta magára ezt a ritka örömszerzést olva-
sóinak, szétoszlatott mindenféle legendát az ihlet körül. Jószerével mégis „legendát" 
teremtett, a külső világ belsővé válásának törvényszerűségeket nem ismerő csodá-
ját tette érthetővé. Az észelvűség szembesítette egymással a megélt valóságot és 
annak költői képét. így érintkezett egymással, így szövetkezett a költő a prózaíró-
val1 szinte kivételt erősítő szabályként, hogy jó prózaíró csak költő lehet, és fordítva. 

Lényegében a 20. századi magyar esszé is ezt látszott igazolni. Költők tollán szí-
nesedett, korszerűsödött, vált versenytársává a novellának, a karcolatnak, nyomult 
be hódítóként a regénybe. A szépen megírt esszét sokan olvasták a harmincas— 
negyvenes években nagyobb élvezettel, mint a verset vagy elbeszélést. Egyszerű szak-
mai torzulás lett volna ez az esszé felé forduló érdeklődés, vagy talán valami mé-
lyebben rejlő tünete ez a kor irodalmi életének? Ez utóbbi mellett szólt, hogy az 
írók sem tekintették alábbvalónak a jó esszét a más műformáknál. Németh László 
nagy sikerű regényei, drámái megírása után is elsősorban esszéírónak tartotta ma-
gát. Rangot jelentett ez a harmincas években, a második világháború idején pedig 
valósággal elitműfajjá lett. Cs. Szabó László egy 1939-es jegyzetében tette szóvá, 
hogy európai, sőt világviszonylatban a regényt háttérbe szorította az esszé.2 Leg-
alább kéttucatnyi esszékötetet sorolt fel: Duhamel, Dabit, Giono, Giraudoux, Mau-
rois, Montherlant, Romains, Huxley, Maugham, Woolf, Green tettek közzé ezekben az 
években — többek között — esszéisztikusan megírt naplót, útinaplót, pamfletet, em-
lékiratot. Színvonalas folyóiratok fő helyet biztosítottak az esszének. 

Az Illyés által szerkesztett Magyar Csillagban, akárcsak a Nyugat utolsó évfo-
lyamaiban ez volt a műfajok műfaja, az olvasmányosan, gondolatébresztőén, tiszta 
magyarsággal, érzékletes pontossággal megírt, személyes hangú esszé. A műfaj mo-
nográfusának marad a feladat: felderíteni, hogy milyen irodalom- vagy társadalom-
lélektani okok álltak e nem mindennapi jelenség mögött. Az illyési életmű begyűj-
tése során megjelenő újabb és újabb, de még mindig közelről sem teljes esszéköte-
tek ugyancsak arról árulkodnak, hogy milyen rendkívüli szerephez jutott 1935 után 
ez a szépirodalom és tudomány (szociográfia, lélektan, kritika stb.) határterületén 
felvirágzó műfaj, mely bizonyos tekintetben a gondolati költészetnek volt a folyta-

• Részlet a megjelenés előtt álló monográfiából. 
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tása vagy oldalági rokona. Mindenképpen az intellektualizmus jegyében fogant és 
haladt, emelkedett egyre magasabbra mesterek és tanítványok költői ihletű munká-
ja révén. 

Kosztolányi Dezső és Németh László mellett Illyés érezte át a legteljesebben, 
hogy micsoda erő, lehetőség rejlett az esszében. Ahogy Pliniust idézve egy alkalom-
mal kifejtette ennek a hatásnak a titkát, mintegy ars poeticáját az esszének: „Tárgy-
hoz illő bevezetőt választ, világosan mondja el az esetet, a bizonyítás éles; tömö-
ren foglalja össze, válogatott kifejezésekkel adja elő, egyszóval: gyönyörködtet, ta -
nít és hat."3 Ennél pontosabban aligha lehetne megmondani, hogy miben is áll Illyés 
esszéírói művészete. Talán a műfaj ínyencének, Szerb Antalnak egy megvilágító ké-
pe kívánkozik még ide. A nehéz súlyokat olyan könnyedén kapja fel, mint egy zseb-
kendőt/4 — ez az esszé titka. Szemfényvesztés? Az is. Aki távolról, kívülről nézi, 
egykönnyen azt hiheti, hogy maga is utána csinálhatja. Épp csak elszánás dolga. 

Kezdetben a költő Illyés hajlott efféle becsmérlésre. Hitte, hogy megtanulható, 
nekiveselkedéssel elsajátítható. Durva példát adott rá : egy értelmesebb kanászfiút 
is meg lehet arra tanítani, hogy naponta harminc — akár százszornyi jó prózát 
írjon.5 Utóbb változtatott véleményén, ellenkező álláspontra jutott, mint mindenki, 
aki túloz. Valami más is kell hozzá, mint szellemi edzés — ismerte el —, tehetség, 
érzék, érzékenység a széles körű műveltség mellé. A lélek, a szellem kiművelése, 
a költő ihlete. Bár Illyés nem szerette ezt a 19. századi hangulatú szavunkat. Má-
konyt érzett benne, az alkotástudomány nyelvére fordítva a szót: ösztönösséget. 
Az értelem, a francia világosság híveként csak a tudatosság szintjén keletkező mű-
vészetet fogadta el igazi művészetként. Költőként, majd prózaíróként erre esküdött. 
Talán meggyőződésénél hevesebben támadva az ihletettséget, amelyben valamilyen 
tévhit alapján csak érzelmességet érzett, az alkotót fenyegető bódulatot. Feltételez-
hetően még a láthatárról is el akarta űzni egy elmúlt korszak ízlését, az epigon-
ságot. 

Merevsége az ihlettel szemben Kosztolányi kiadatlan prózai írásainak meg-
ismerése közben kezdett valamelyest oldódni. Tíz kötetet rendezett sajtó alá ezek-
ből, és valamennyihez remek előszót írt, Kosztolányi vallomásaiba, jegyzeteibe ih-
lettel elmélyedő páratlanul szép esszét. Becsület kérdése volt és a jóvátételé: nem 
maradni semmivel sem alatta a tündöklő, sziporkázó könnyedségű Kosztolányi-
tollnak, szikrázva világító elmeélnek. Tartozott ezzel az engesztelő tiszteletadással, 
mert úgy érezte a megbánás nyomán a lelkiismeret, hogy egy vitában túlságosan 
kioktatóan felelt. A törlesztés, melyet engesztelő kézfogásul szánt a már halott író-
társ és barát felé, örökségátvétel alkalmává fényesedett. Esszéíró helyébe esszéíró 
állott, ugyanabból a nagyságrendből való. 

A szép magyar írás 20. századi történetében így lett fogalommá e két név, 
szorosan egymás mellett víve a halhatatlanságot, nem a maguk számára, hanem 
az édes anyanyelvért, melynek mindketten szerelmesei voltak. Jules Renard-tól ta-
nultak „magyarul", azaz a franciáktól hódították el a világosságot, a pontosságot, 
a kifejezés utolérhetetlen eleganciáját. És nem volt e században még magyar író, 
aki hozzájuk hasonló szenvedélyességgel vigyázott volna arra, hogy a bartóki in-
telem — „csak tiszta forrásból" — a nyelvhasználatban törvénnyé legyen. A „pu-
rizmus" nem az idegen szavak irtását jelentette, hanem a nyelv eredeti szellemének 
megőrzését, helyesebben, visszaszerzését a toll méltatlan napszámosainak rontá-
sából. Gondolkodásukban, műveltségükben európaiak lévén, bölcsőhelyüknél fogva 
magyarok, azon fáradoztak, hogy bebizonyítsák: anyanyelvük éppoly tökéletes 
nyelv, mint az angol vagy a francia. Európaiul értették a magyar nyelv mélyvi-
lágának minden titkát, nemcsak művészei voltak a nyelvnek, hanem teremtői. Szin-
te matematikai pontossággal mérték be azokat az idők által bevermelt, eltemetett 
lehetőségeket, amelyek révén ú j nyelvújítást vittek végbe. A Kazinczyékéhez fog-
hatót. 

Az esszéírás nem csupán egy műfaj hódítása, jóval több annál. Erőpróba, a 
nyelv kezelésének, birtoklásának vizsgája. Az alkotó gondolkodás magasiskolája, 
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melyben tudás, műveltség, jól tájékozottság az alapdiszciplína. Emberi tartás — 
morális tulajdonságokkal: a jónak, a szépnek, az igaznak a szenvedélyes pártolása, 
és elutasítása mindennek, ami összeférhetetlen az emberiesség eszményeivel. Végül 
is történelmi-társadalmi szükség hívta életre az esszét. Az emelkedett szellemiség 
tiltakozott általa az új barbárság, az erőszak soha nem tapasztalt szervezettsége és 
elvetemültsége ellen. Tárgy, szándék és stílus hármas egységében valósult meg 
ennek a látszatra arisztokratikus műformának mélyen demokratikus, emberért való 
lényege. 

A Nyugat írói még az első világháborút megelőző években és a háború alatt 
lobogó szövétnekként használták ezt a műformát. Ady harcos, háborúellenes cikkeit 
az esszé hangütése tette izgalmassá, lelkek nyugalmát felborítóvá. Babits Mihály 
doctusi érettséggel folyamodott az esszéhez, megőrizve a klasszikus tanulmány 
hagyományait. A humán gondolat a tudás révén lobogott magasra az írás és ol-
vasásban, akárcsak európai irodalomtörténetében. Végül is az esszé túllépett saját 
műfaji keretein. Belenőtt nem csupán a regénybe, hanem a nagyobb lélegzetű írás-
művekbe is. A népi irodalom reprezentatív műfaja, a szociográfia szintén sokat 
köszönhet az irodalmi esszének, ezen élesedett, ezen finomodott, öltött tárgyának 
megfelelő jelleget. Illyés nagyobb szabású művein, a Puszták népétől, a Magya-
roktól kezdődően a Hunok Párisban című regényéig határozottan érezni ennek az 
egyébként rövidebb lélegzetű mondandókra alkalmas műformának erőteljes hatá-
sát. Az esszéisztikus könnyedség, közvetlenség, vallomásszerűség nem csupán a 
nyelvi közlésen látszott meg; áthatotta az esszémagatartás, esszégondolkodás Illyés 
valamennyi korabeli prózai írását. A nyílt vizsgálódás, a francia felvilágosodás 
szellemében való szabadgondolkodás különösen egybevágott a versekben elhatal-
masodó kétellyel, mely minden felismert igazságot gyanakvással fogadott, s gyak-
ran juttatta az írót olyan helyzetbe, hogy egyszerre állítson és tagadjon, remény-
kedjék és lásson sötéten, serkentsen és árasszon kedvetlenséget. 

A háború okozta zavartság és elkeseredés ködfellege ránehezedett esszéire és 
vallomásaira is. Ha a Kora íauaszban ifjúkori emlékeit idézve a forradalomra csi-
nált kedvet, bár gondolatait félbe-szerbe hagyta, a Csizma az asztalon című röp-
iratában elrettentőnek hirdetett mindenféle hatalmat, és parasztolvasóinak egy 20. 
századi utópiába való menekülést ajánlott azoknak a súlyos veszélyeknek „reális" 
elkerüléséül, amelyek a szakadék felé rohantában istenkísértésként környékezték 
a nemzetet. Világszemléletének mozgó állapota vetül rá az esszékre, főként a nagy 
esszékre, melyek könyvvé terebélyesedtek. A szabályos esszék ezek közt az ingó-
rengő pillérek között hirdettek valamiféle megállapodottságot, mert nem a nagy 
dolgokról szóltak, a korról mondottak lényegeset, közvetve és közvetlenül az al-
kotóról, aki az orkánná növekvő szélben is őrizte eszményeit, féltette az embert, 
a népet, a hazát, s ezekről varázslatosan, szépen tudott nyilatkozni, pátosztalanul 
fogva vallatóra azokat, akiknek műve vagy épp sorsa révén „itt és most" volt 
mondandója a szorongó nemzeti lelkiismerethez. így vallott az esszéíró Illyés Ba-
bits igazáról, a magyar nép tudósáról, Györffy Istvánról, Kosztolányi nagy tehet-
ségéről, Veres Péterről sikereinek egy válságos pontján, Németh László és Déry 
Tibor regényeiről, Szabédi László verseiről, Nagy Lajosról, meg a polgárosultság 
útján lejtőre jutott parasztköltőről, Sértő Kálmánról. 

Jelentős és jelentéktelen tárgyról egyazon igényességgel írt. Nem ismert lebe-
csülendő feladatot, mert eleve kirekesztette szemléletéből az „irodalompolitika" 
protokoll-észjárását; kezdő költőről éppolyan ráfigyeléssel szólt, mint a beérkezet-
tekről. Voltaképpen azért nem volt számára hálátlan téma, mert mindenről volt 
saját véleménye. Ha a könyv, az író, akiről szólnia kellett, nem volt épp élre szö-
kően jelentős, általános érdekű vagy a saját széptani érdeklődésébe vágó kérdések 
felvetésével tette izgalmassá a vele való foglalkozást. Az alkotás előtti alázat ve-
zette tollát; fitogtatás nélkül nyúlt nagy világirodalmi példákhoz, úgy vizsgálódva, 
magyarázva, mintha épp maga volna, aki felvilágosításra szorul. 

Észrevétlenül tanított, azt kutatva mindenhol, hogy mi szolgálhat az ember 
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javára. Semmiféle előítélet nem kötötte. Népiekről és urbánusokról, magyarokról 
és idegenekről éppolyan szívesen vallott; ugyanolyan otthonossággal beszélt Né-
meth Lászlóról, mint Gionóról; Veres Péterrel szemben semmivel sem elnézőbb, 
mint Máraival. Európaiságát bizonyítandó Victor Hugót a franciákkal szemben 
vette védelmébe, a magyar népi kultúra kötődését a szomszéd népekéhez a román 
népdalokban is elterjedt természeti képpel való kezdés példáival igazolta, a Szov-
jetunió elleni háború kitörésének idején Lermontovról írt, s a nagyobb nyomaték 
kedvéért négy versét fordította le magyarra s iktatta esszéjébe. 

Az esszéíró Illyés vérbeli nevelő, tanító. Amit szerzett, azonnyomban igyeke-
zett megosztani másokkal. Valamennyi esszéjében, nagyobb prózai írásában az ok-
tatás erkölcsi szenvedélye fűtötte. Nem volt ez elszigetelt jelenség abban az idő-
ben, költőink, íróink java része nem annyira írói babérokra vágyott, mint inkább 
a nemzet preceptoraiéra. József Attilával együtt valamennyien az „egész népemet 
fogom tanítani" boldog reménykedésében éltek. Illyés és számos nemzedéktársa 
ezért vonzódott az esszéhez. A nemzetet kívánták tanítani, kimívelni, magyar és 
európai kérdések dolgában biztosan tájékozódókká nevelni. 

Két nagyobb terjedelmű alkotása, a Lélek és kenyér és a Csizma az asztalon 
Illyés pedagógiai szenvedélyének gyümölcsei. Az első valóságosan és módszerében 
is, munkatársa, Kozmutza Flóra közreműködése révén szoros kapcsolatot tar t a 
neveléslélektannal, a pszicho-szociológiával, míg a második nagyszabású nevelődési 
programot kínált parasztolvasóinak, akiknek írta ezt a könyvét. A regényként köz-
zétett Kora tavasz szintén ide kapcsolódik; egy siheder eszmélkedésének történe-
te, a tizenkilences magyar falu ösztönök vezette küszködése a forradalomért. Ne-
velőiskola ez a „kora tavasz", melynek mostoha, áprilisi szelei reményeket fakasz-
tanak és fagyasztanak, anélkül, hogy a gyümölcsnek időt hagynának. A nevelői 
hozzáállás nyilvánvalóan erkölcsi, etikai magatartást fedez. 

Esszékben, szociográfiában és önéletrajzi vallomásban ez a szenvedélyes igaz-
ságkeresés hozott választ a nagy népi kérdésekre. Még a tizenkilences forradalom 
elemzésébe is ez a gondolat vetül vissza, a Németh László által meghirdetett mi-
nőségi forradalom, de valamiképpen földközelbe hozva. A forradalmi átalakulás 
lényegét az igazságban kereste, szemléletének valóságvonzalma alapján ezt az 
igazságot, mint nyomatékosan hangsúlyozta, tapinthatónak, társadalminak kívánta 
látni. Nyilvánvalóan az utópiáktól menekült ez a paraszt-Európa, ez a szüntelenül 
összegező, kiegyenlítő mérséklet. 

A Lélek és kenyér szerzője ezért fordult a műfa j tudományosabb módszerei-
hez, az egzaktság igényével sietett bizonyítani, hogy korábban kérdőlapok és hely-
színi felmérések nélkül hasonlóan meggyőző erővel tárt ország-világ elé. Hiszen 
az a pszicho-szociológiai adatokkal aládúcolt magyar falukép sem mondott alap-
jában többet, lényegesebbet, mint a Pusztulás vagy a Puszták népe írója. Ebben 
is az volt a szívbe markoló, amit a szépíró, az esszéíró fűzött kommentárként nyers 
ténybeli adataihoz. 

Két egymást követő nyáron látogatott el Illyés Gyula társával, Kozmutza Fló-
rával az alföldi faluba. Előzőleg a legfrissebb szociológiai szakirodalmat tanulmá-
nyozta át, e tanulmányok alapján készültek a kérdőívek. Abból az elgondolásból 
kiindulva, hogy a gyermek őszinte ember, faluvizsgáló kutatásaikat javarészt is-
kolás korú gyermekekkel folytatták. Leíratták életrajzaikat, álmaikat, rajzokat ké-
szítettek velük, és kérdőívek alapján végeztek további értelmességi és ösztönvizs-
gálatot. Nem hiányoznak a könyvből a pontos statisztikai mutatók sem a föld-
mívelők keresetét, életszínvonalát illetően. Mennyi a falu földterülete, ebből mennyi 
a nagybirtok, és hogyan oszlik meg a föld a dolgozó parasztság között, mennyi a 
földnélküli, minderről pontos eligazítást kapunk. Szó esik a falu erkölcsi felfogá-
sáról, történelmi hagyományokhoz való viszonyulásról, irodalmi tájékozottságról. 

A legmegdöbbentőbb „újsága" a könyvnek, hogy a legelesettebb rétegeknek 
igénye sincs, álmaik, kívánságaik arasznyiak. Az évszázados vagy épp évezredes 
szegénysorsban így még azt sem tudják, hogyan lehetne másként élni. Ebben a 
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sorsban az a drámai, hogy távlattalan, nincs semmiféle forradalmi indulat benne. 
„Az ég alacsony, de nem a kereszténység angyalai laknak benne, a láthatár nyo-
masztóan szűk" — állapítja meg az író. Majd még pontosabban zárja le a gondo-
latsort: „itt a láthatárt majdnem a szempilla súrolja!" 

Erre az öntudatlan, eszméletlen falura válaszként született meg a Kora tavasz, 
az eszmélkedő, a . forradalom felé tapogató magyar parasztságnak a „regénye". Az 
idézőjel az alibinek szól. A felszabadulás utáni kiadás bevezetőjében az író meg-
adja a magyarázatát annak, hogy miért kényszerült valójában önéletrajzi vallo-
mását a 18/19-es forradalomról műfajilag a kitalálás birodalmába utalni: „Az 
1918—1919-es esztendőkről tárgyilagosan írni Magyarországon jóformán csak két 
évtized múltán lehetett. Akkor keletkeztek ezek a lapok, mégpedig azzal a szán-
dékkal, hogy rögtön hassanak, vagyis nyilvánosságra jussanak. A korszak egyik 
legolvasottabb napilapjában, a Pesti Naplóban jelentek meg. Ez természetesen nem-
csak korlátot szabott számukra, hanem végül — keretet is. Az események nagy-
jából ott fejeződnek be, ahol a cenzor végül is »állj«-t mondott." 

A korviszonyokra való tekintettel változtatott meg neveket, személyekét és hely-
ségekét, s érezte szükségesnek kijelenteni, hogy a könyv nem saját családjáról, s 
nem is saját személyéről szól.6 A megtévesztés sikerült. Illés Endre jegyezte fel 
novellisztikusan megírt esszéjében7 —, hogyan vette rá a cenzort a könyv megje-
lentetésének engedélyezésére. Az életmű addigi fejezeteinek ismerői előtt nem le-
hetett kétséges, hogy a Puszták népe folytatását olvassák. Merő tévedés vagy fél-
rehallás, miszerint Illyés Tamási Szülőföldemjének hatására írta volna ezt a köny-
vét. Sem szemléletében, sem a megírás módjában nem köti semmi egymáshoz ezt 
a két vallomást. Farkaslaka és a dunántúli puszták elég távol estek egymástól. 
Másfajta istencsapások formálták sorsukat, nem szólva arról, hogy mennyire kü-
lön-külön eredeti a két író népszemlélete, még kedélye, humora is. Illyés könyvé-
nek, ha van érintkezése, elsősorban verseivel, az Ifjúsággal és a megírás formá-
jában esszéivel mutatható ki. Jóllehet a forradalmak koráról szólva saját lélekál-
lapotát kívánta megrajzolni. Benne van a képben nemzedéke, családja, az egész 
háború alatti dunántúli népélet meg a forradalmi megváltást félve-óvatosan váró 
százados szelíd szegénység, a háborúból hazatértek elszántsága egy-egy anarchikus 
kitörésre, a kamaszok világmegváltó tervezgetése és ábrándozása egy álombeli vi-
lágról, melynek ők lesznek forradalmár Don Quijote-jai és Sancho Pansá-i dél-
dunántúli tájszólásban és kardrántással. 

Mivé színesedett az esszéíró tollán 1918—19, nem annyira a forradalmak meg-
ítélése szempontjából fontos ez, hanem abban a vonatkozásban, hogy a második 
világháború első éveiben, egy még győzelmesnek alig hitt újabb forradalom kö-
zelségében mit mondott Illyés kortársainak, az egész önmagát kereső nemzetnek. 
Felszínesség lenne azt gondolni, hogy a forradalmat egyszerűen zöldfülű kamaszok 
ábrándozásának tekintette. Az ifjonti tapasztalatok minden gyanúsítások ellenére 
nem a forradalom útját nyilvánították járhatatlannak, inkább tavasziasan kívána-
tosnak és vonzónak. A példa, amelyet Illyés a családtörténetek bensőségességével, 
melegségével elmond, inkább idillikus, bár a forradalom útjának botlatóit sem 
hallgatja el. Fel tudja azonban izzítani a hangulatot, amikor a földbirtokrendezés 
kétféle változata közt kirobbanó bonyodalmat feltárja. 

A pusztai forradalmárok azonnali földosztást követelnek, és hozzá is látnak a 
parcellázáshoz, a proletár agitátorok, tekintettel a rendkívüli viszonyokra (háború, 
intervenciók), jobbnak látnák átugrani ezt a történelmi szakaszt, és egyenesen a 
szocializált mezőgazdaság mellett kardoskodnak. Szólt ez a tanulság a népi moz-
galom híveinek, a türelmetleneknek, akik történelmileg valóban kedvezőtlen idő-
pontban sürgették a nagybirtokok felosztását. 

A Kora tavasz megírásával nem pusztán korfestő emlékeket és élményeket kí-
vánt feltámasztani az író. Elmondja: első leckéivel úgy nevelte a világ, hogy a 
rendkívülit tartsa rendesnek. A történelem szemléletesen eleven példákkal oktatta. 
Ezt a leckét, oktatást akarta voltaképpen tovább adni, ezért utasítja el élesen 
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ezúttal is a költői, írói „megregényesítést": „Puszta felsorolásukkal is kerek kor-
festő regénnyé lehetne összeilleszteni ezeket a példákat és élményeket, ha vállalni 
merném azt a vajákosságot, isteni sugdosást idéző szót, hogy költő, í r ó . . . ha 
kínosan nem ügyelnék arra, hogy maradjak meg amatőrnek, a szó etimológiai é r -
telmében; vagyis olyannak, aki szenvedéllyel adja át testét-lelkét, és nem mester-
ségből. De nem is festeni szeretnék, hanem inkább festéket lekaparni; szétszedni. 
Szóval, ami történetet elmondok, az most is boncolásra szánt anyag." Azaz a kor-
társaknak, a jelenvaló időnek szóló. 

Illyés attól sem tartózkodik, hogy a boncolás, okulás eredményeit a hétközna-
pok nyelvére fordítsa: „A legbonyolultabb helyzetet valóban rendszerint a leg-
egyszerűbb lelkek tudják megoldani egy közvetlen, természetes mozdulattal, a tör-
ténelemben is." A negyvenes évek bőségesen nyújtottak ilyen alkalmat, hiszen az 
egész kor egyetlen gubancnak tűnt, amelyből kivergődni lett egyszerre mind ne-
hezebb és nehezebb feladat. Ezért ajánlotta Illyés a népi gondolkodás józanságát 
valamiféle salvus condustusként. Ezért írta a Kora tavaszt, még pontosabb célki-
tűzéssel a Csizma az asztalon című röpiratát. A nézőpontváltás azonban döntően 
szól bele a tanításba. A Kora tavaszban az emlékek távolából mutatkozik meg a 
forradalom, mint álom, illúzió és utópia, amelyet kettős kamaszkor lángja fű t : 
egyik az életkorbeli zsengeség, a másik az eszmélkedő nép fiatalos pezsdülése. 

A Csizma az asztalon a háború és fasizmus kettős szorításában keres valami-
féle kompromisszumot, hiszen sem kiútnak, sem megoldásnak nem lehet nevezni, 
amit parasztolvasóinak bölcs tanácsokban ajánl. A „bölcs tanács" itt nem túlzás, 
az egész röpirat uralkodó hangneme a gyakorlatiasság szintjére leszállított filo-
zófia. Stílusa meg a népi bölcsességek, közmondások, szólásmondások fordulataira 
alapozott. Példázatait szívesen hegyezi csattanós tanulságokra: ösztövér alku: kövér 
ráadás; ha agár a vendég, komondor a gazda; ki másra biz lovat, hamar gyalog 
marad; bolond mesternek eszelős a tanítványa; önnön mesterét is agyonvágja a 
kard — és így tovább. A könyv eszmei mondandóját egy megalkuvásra biztató 
közmondás összegezi: „jobb a sovány egyezség, mint a kövér pör". Egy másik ha-
sonló okítás: „a tűröm-olaj a legjobb kenőcs!" A háború által nem kímélt, sőt 
egyre inkább veszélyeztetett népnek Illyés nem a cselekvő ellenállást ajánlja, ha-
nem a passzív ellenállást. Ne hánytorgassa senki a múltat, nem szabad sérteni 
senkit jogaiban, el kell fogadni a jelent úgy, ahogy van, senki ne kérjen, ne pa-
naszkodjék, vonuljon vissza a nép a középkori életforma sáncai közé, termeljen 
mindent saját maga, hogy ne szoruljon a városra, majd a város fog elmenni a 
faluhoz, mert rá lesz utalva, s akkor a nép diktálhatja feltételeit. 

Illyés mestere a kedélyteremtő iróniának; a szatírának már verseiben a leg-
szélesebb skáláját játszotta végig. Ebben a könyvében azonban zavarba ej t : mit 
mond egyenes közvetítésben és mit iróniával, nehéz eldönteni. Mert, ha a fasiszta 
hírlapokról, általában a fasiszta hírverésről azt ír ja, hogy csak fél füllel, hátat 
fordítva, kellő magaslatból kell meghallani, „szemünket állandóan a fürjeken, a 
csalamádén s a felhőkön jártatva", nem kétséges szándéka. A béketűrésről, a 
higgadtságról szóló intelmek, meg az őstermelésre való visszatérés ajánlgatása 
azonban már nem tréfa, az író úgy is gondolja, ahogy mondja. A rövidlátó dog-
matizmus megbotránkozása nem is maradt el, s eltúlozva Illyés intelmeinek e r -
kölcsi-politikai értelmét, árulásról harsogott. Hangos sajtóbotrány támadt a könyv 
körül, a polgári baloldal lapjaiban egymás után láttak napvilágot munkások til-
takozó levelei. A jogaitól megfosztott, föld alá kényszerített munkásmozgalom ér-
zékenysége nem volt épp indokolatlan, hiszen a harc, az ellenállás a nemzeti lét 
parancsává lett. Minden, ami ezt gyöngítette, nyilván az amúgy is veszedelmes 
hatalom malmára hajtotta a vizet. Illyést azonban szubjektíve nem ez a szándék 
vezette, épp ellenkezőleg. A Magyar Nemzetben védelmére kiálló Szabó Zoltán, A 
tardi helyzet szerzője épp ezt mondja el. „Reakciósnak állítanak egy olyan köny-
vet — írja —, mely egyebet sem tesz, mint jelenlegi társadalmi berendezkedéseink 
és intézményeink groteszk mivoltát gúnyolja."8 
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A Csizma az asztalon rossz akusztikáját a közegtől kapta, amelybe közvetlenül 
beleütközött. A háború, a fasizmus következtében válságossá vált az emberségesség 
megőrzése. Minden leírt vagy kimondott szó megméretett, mert a harcterek mögött 
nem kevesebb hevességgel folyt az elvek csatája. Ezen az arcvonalon csak a jobb-
és szélsőjobboldal nyilváníthatott véleményt, a baloldal a cenzúra és az üldöztetés 
miatt csak szűk körben érvényesíthette befolyását. Annál nagyobb felelősség hárult 
viszont azokra az írókra, akik tekintélyük, tehetségük révén persona gratáknak 
számítottak, s akiknek szavára bizonyos határig a kormányzó hivatalosság is fi-
gyelt. 

Hogyan élt Illyés ezzel a lehetőséggel? Messzemenő hiba volna a korabeli dok-
trinerség színvonalán megítélni. Illyés mindenképpen megmaradt népiségének esz-
ményei mellett. Még szorosabban, még elszántabban vállalta kötődését az otthon-
hoz, a dolgozó emberek közösségéhez. Gyönyörű képben fejezi ki ebbeli hivatását: 
„Az író úgy áll a népben, mint a fa a tájban, attól terem, s annak terem!"9 Ha 
verseiben sok esetben a ziláltság, a bizonytalanság és kétségbeesés hangjai vissz-
hangoztak, prózai írásaiban viszont bizakodást hirdet. Mintegy önmagának mondja 
biztatásul: „Nem vagyok kétségbeesett. Beszéd közben a harag ránduló ráncát 
ezért irányítom szájam körül olyan sokszor mosolyba. Bízom az útban. Vagyis nem 
hiszem, hogy a parasztság útja már csak egy lehet: menekülés. Nem hiszem, 
hogy a művelődés útja már csak a züllésbe, az emberiség útja a tömeges szolga-
ságba vihet. Hiszem azt, hogy van megállás és újrakezdés."10 A szerveződő parancs-
uralmi rendszerről megvolt Illyés véleménye, megdöntésétől várta, remélte a tár-
sadalom, az egész emberiség újjászületését. A megoldás útjáról álláspontja félre-
érthetetlen: „nincs különb gondolatom, mint aminőt végül józan ésszel a legegy-
szerűbb parasztember vagy kétkezi munkás ki ne sü thetne . . . " A jövőt illetően 
saját véleményét senkire nem kívánja ráerőszakolni, sőt elvként hangoztatja, hogy 
azt a nép nagy, közös gyülekezetében, közös megegyezés alapján kell eldönteni, 
mert a szolgai követés csak újabb zsarnokságot szülhet. A szabad véleménynyil-
vánítás és szabad, szigorú bírálat híve, tehát az eszmék és elvek szembesítéséé. 
Erre is van egy találó aforizmaszerű képe: „az igazság gyakran úgy pattan elő, mint 
a kovából és acélból a szikra: koccantással".11 Végül is, mert tanítani, nevelni akar, 
nem mondhatott le arról, hogy valamiféle programot ne adjon olvasóinak. „Próbál-
juk a magunk emberségéből, de mégis emberségesen élni. Tisztességesen, de tisz-
tességben is. Ez az, ami nem könnyű!"12 

A fasiszta barbárság idején ez volt valóban a nehéz feladat, csakhogy az erő-
szakkal, fegyverekkel szemben mennyiben lehetnek eredményesek az ilyen huma-
nitárius elvek, bebizonyították az idők. Csak a jóhiszemű idealizmus hihette, hogy 
a világot megóvhatja a békés ellenálló tiltakozása, türelmes mértéktartása. 

A Csizma az asztalonban Illyés a korról mondott elmarasztaló ítéletet. Epés 
iróniája talán legfőbb eszmei erőssége a könyvnek. Mikszáthtal vetekszik, amint a 
korabeli választásokat állítja pellengérre. „Vigyük keresztül — ír ja egy helyütt —, 
hogy a röpcédulákat ezentúl harisnya vagy kapca alakjában terjesszék közöttünk", 
máshol meg: „az eszmék bármi módon való terjesztése helyett mennyivel hatáso-
sabb volna például a választás előestéjén egy-egy medvefalka vagy borjúcsorda 
szabadon engedése minden utca végén". Ebben a megvilágításban talán ironikus 
felhangja támad afféle tanácsainak is, hogy „legyünk tehát fegyelmezettek, ez a 
jókedv iskolája", csakhogy kérdés: parasztolvasói, akiknek könyvét szánta, felfog-
ták-e az ilyen stílusfordulatokat és földalatti robbantásait az ekrazitként elhe-
lyezett poéneknek? 

Illyés esszéiben, prózai műveiben sem szunnyadt a költő. Az Erdélyi Helikon 
recenzense13 a Kora tavaszt egyenesen költeménynek tekinti, mondván, hogy „a 
könyvet a költő Illyés Gyula írta, véletlenül prózában. Mert költemény ez, csa-
pongó képzelettel, az anyag nehézkedési törvénye alól felszabadítottan megírt hős-
költemény arról a csodálatos belső eseményzuhatagról, amíg a gyermek felelős 
férfivá érik." A ráérzés igaz, csak épp a „véletlenül" nem. A Kora tavasz rendkí-
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vili tudatos művész alkotása, az erő és tudatosság stílusának alaptulajdonságai. 
Ebből következik minden további erénye, színe ennek a prózának: egyszerűség és 
elegancia, pontosság és tömörség, tárgyszerűség és könnyedség, mindent átható vi-
lágosság. Nincs benne semmiféle keresettség, kimódoltság. Illyés a népi világ al-
kotásaiból tudja, hogy az a szép, ami természetes. Ennek az igazságnak hódol min-
den leírt sorával. Stílusa magától értetődőn elegáns, finoman, nem hivalkodóan 
az. Épp az egyszerűsége révén, a könnyedsége által az; ahogy végső soron gon-
dolkodik. 

Ereje a gondolkodásban rejlik és nem egyszerűen valami külsőségben. Kosz-
tolányi prózája kapcsán jegyzi meg, hogy „egy jó alkotás szépsége és ereje sem-
miképpen sincs összefüggésben a terjedelmével".14 Hozzáfűzhetnénk, hogy nem a 
„stilisztikuma" teszi a prózát jó prózává. Tudta Illyés, hogy a tárgy erejét nem a 
szép szavaktól kapja, hanem alkotójától. Gondolkodásának dialektikája, hogy min-
dig a legegyszerűbből kell kiindulnia, a tapintható valóságból. A tények és tár-
gyak költészete a legtökéletesebb művészet, azok beszélnek a legmeggyőzőbben. 
Ezekhez kíván közelférkőzni, értelemmel, lélekkel, mindig azon a csatornán, mely 
a legpontosabb értesüléseket szállítja. Csak akkor „költői", ha ez az út a legrövi-
debb az igazság kimondásáig, mert tud „prózai" lenni, sőt szinte annyi árnyalatát 
ismeri ennek a közlésnek, mint a költő. Leír, adatokat sorol fel, kérdez, fejteget, 
következtet, összegez. 

Az értekező próza nyelvét is jól ismeri. Hogy ebben is költő marad és lírai, 
annak tulajdonítható, hogy „nyílt színen" gondolkodik. Nem a gondolkodás kész 
eredményeit kínálja, mint vásáros a piacra vitt portékáját, hanem a megmunkálás 
folyamatát láttatja. Mondatalkotása a kifejtő gondolkodás tükörképe. Egyik gon-
dolat szüli a másikat. Így aztán, mint egymásba helyezett rejtett fiókok járnak 
mondatai. Képei mindig tapinthatóvá teszik a mondandót, láthatóvá, hallhatóvá, 
úgyszólván minden érzékünket működteti. Megkapó, hogy milyen célbataláló pon-
tossággal formálja mondatait, amelyek egyszerre támadnak benne a gondolattal, 
az érzéssel. Ezért válik egyénítő stiláris eszményévé a közösséghez, olvasóihoz való 
viszonyában az élőbeszéd természetességű közlés, melynek Kosztolányi Dezső mel-
lett Illyés a legnagyobb művésze. Szövege nem merevedik az írásképbe, hanem él, 
lélegzik, színe, hangulata, hangja van. Ez stílusának szépsége, ereje. Különben 
nem csábította soha, hogy „szépen írjon", ezt a dilettánsok kéjének tartotta. Ha 
„szépen" fejezte ki magát, az csak annyi, mint amidőn a csinos testen életet kap 
a ruha. Különben szüntelen tudatában élt annak, hogy jól írni annyit tesz, mint 
helyesen gondolkodni. 

Esszéi egyik jellemzője, hogy írásban is a beszédnyelvet műveli. Az írásképbe 
vermelt gondolatot amúgy is fenyegeti a kihűlés, a csendes kimúlás. Illyés tuda-
tosan száll perbe ezzel a veszéllyel. Ezért nem avult el négy évtized alatt sem, 
ahogyan írt, ma is ez az egyik legtökéletesebb magyar stíluseszmény. Ez a gon-
dolat melegében virágzó tiszta, eleven íráshang. A kedély, a humor ezer árnyala-
tával fűszereződik ez az egy időben esszéisztikus és folklorisztikus nyelv, amely a 
közlekedőedények törvényei szerint jelentkezik Illyés minden prózai műfajában, 
kezdve a szociográfiától az írói arcképekig. Veres Péterről, Nagy Lajosról, Szabó 
Lőrincről szólva megannyi hiteles anekdotát, életközeibői való megfigyelést sző 
portréiba. Egyformán jellemzik ezek hősüket és azt, aki lejegyezte. Nem marad el 
az Illyés írói tollára annyira jellemző irónia sem. Arcokat, helyzeteket, emberi vi-
szonyulásokat ragad meg ezáltal olyan leleplező vonásokkal, mint a jó karikatu-
rista. Az irodalomtörténészek és kritikusok áltálában csak egyféle iróniát ismer-
nek: a megleckéztetőt, a lekicsinylőt, egyszóval a kritikai élűt. Esszéiben az iró-
niának egy olyan árnyalata is feltűnik, amely szeretetet, megbecsülést, tiszteletet 
áraszt. A magyar nép tudósáról írott esszéje — talán Illyés egyik legszebb írása — 
Györffy Istvánt észrevétlenül az iróniának ezzel a humanizált változatával emeli 
klasszikusokat megillető magasságba. Már ebben az iróniában ott rejtőzik a köz-
vetlenség, valami játékos, családias atyafi ságérzés. A közvetlenség teszi élővé az 
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írást, az a magától jövő természetesség, ahogy Illyés Podmaniczky Frigyest így 
emlegeti: Bárónk, vagy Veres Pétert egyszerűen: Péter. Bensőségessé válik humora, 
amint tekintete valamelyik régi, otthoni emléken akad meg. 

A Kora tavasz, de még a Csizma az asztalon lapjain is lépten-nyomon felra-
gyog egy-egy ilyen derűs-fényes napsugara az emlékezésnek.15 Egyik legkedvesebb 
a szünidők után az iskolába való visszatérések elbeszélése. Az édesanyai szeretet 
mindennel elhalmozta volna: „Legszívesebben úgy szöktem volna meg hazulról, 
mert induláskor olyan voltam, mint egy mozgó karácsonyfa, a kapuban vettem 
észre, hogy valamelyik ujjamon ott csüng az a családi szatyor is, mellyel a szőlő-
hegyre szoktunk járni. Szemlesütve baktattam ki, jószerivel a kútágasra sem mer-
tem rápillantani, mert a következő percben az is a hónom alá került volna." A 
kedély tartozéka a könnyedség. 

Felülmúlhatatlan leleménnyel hozza újabb és újabb meglepetéseit. Kosztolányi 
tízkötetnyi prózáját úgy mutatja be, hogy előbb mazsolákat szedeget ki, végigkós-
toltat minden jó ízt, mint egy valóságos ingyenlakomán. Játékosan le is utánozza, 
hogy megmutassa, milyen a tárgyához simuló bevezető, az Ákombákom bevezetőjét 
olyan szándékolt hevenyészettséggel indítja, hogy ebből is bravúrt művel. Hiszen 
ez a „hevenyészettség" megjátszott, három-négy mondat után már ismét pedan-
téria nélkül pontos, világos, elegáns. A játékban sem feledkezik meg az értelem 
fénykörében járó gondolkodás és közlés törvényéről, mert miután könnyedén sze-
szélyes, ide-oda kaptató csikaján végigszáguldozza hősének egész szellemvilágát, 
ugyanazzal a könnyedséggel összegez. Nem a témákat állítja iskolás rendbe, nem 
az irály szabályait taglalja, hanem az író mivoltát jellemzi, frappánsan, csupa te-
libe találó biztos célzással: „A szükségből is erőt merített (tudniillik Kosztolányi). 
Nekünk, akik már csak az eredményt láthatjuk, azt kell hinnünk, hogy ez a tö-
redékes műfa j (a hírlap jegyzet) éppenséggel illett is írói természetéhez, játékosságá-
hoz, líraiságához. Minden oldalon más lehetett: önmaga, aki ezer változatosság, 
ezer lehetőség birtokában is alig fért el egy sorban. Így kalandozhatott legsikere-
sebben a maga sajátos területén."16 A sokszor emlegetett erő prózájában tömör-
ségben, gondolatsűrítésben jelentkezett. Egyszerű olvasóinak így magyarázta meg 
velősen, milyen hatalmas utat tett meg az emberiség történeti fejlődésében: „Vonul 
az emberiség csapata az ősidőktől kezdve. Őserdőkön, mocsarakon vonszolja át 
magát, aztán kitalálja a kereket, és szekéren vonul, a szekér egyszerre fogat, és 
igásállat nélkül is gördül."17 

Sajátos ritmusa, tempója van ennek a prózának, mely éppoly közel jár a vers-
hez, mint ahogy verseiben is nyomon követhető a köznapi közlés numerusa, lej-
tése. A mondatritmus a változás és ismétlés egysége, egyfajta zene, amely híven 
visszhangozza az érzelmek és gondolatok hullámzását. Illyés prózájának ritmusvi-
lága rendkívül változatos, szüntelenül mozgó, áradó. A szórendtől kezdve az egy-
másra következő mondatok jellegéig, hosszúságáig terjed ritmusteremtő képessége, 
mely túlzások nélkül, szellemében őrzi a népnyelv ősi dallamát. Jellemzően vált 
át mondatról mondatra más-más igeidő-használatra, s ezzel a mondatfajok egész 
skáláját játssza végig. „Egy korszak attól lesz múlt, hogy megírják, Elevenedj meg, 
mondja álnokul a művész az időre. Az időnek ehhez legelőször is meg kell halnia." 

A kifejtő, magyarázó hozzáállás jellegzetesen jelenik meg mondatszerkesztésé-
ben, a lépcsősen haladó összetett mondatok tagmondatainak egymásra helyezésé-
ben. A világosság, a pontosság szinte hozzátartozik mondatzenéjéhez: „Délután volt, 
arra is emlékszem, hogy sütött az őszi nap, de délelőtt még eshetett, mert a kerí-
tések mellett kitaposott csapáson csak egyesével haladtunk." Az összetett mondat 
minden tagja a legpontosabb ténymegállapítás, amely logikusan fűződik egymás-
hoz. Két tőmondatra két egymással ellentétes mellékmondat következik, s ezek-
nek egy újabb mellékmondat rendelődik alá. Ez a magyarázó jellegű szerkesztés 
ritmusát illetően nyugalmat, higgadtságot áraszt. Másfajta mondatritmus támad 
azonos mondatrészek többszörös ismétlésével a mondatindításban: „Egy marék 
gyöngyöt kapunk felfűző fonal nélkül. Egy sereg szerepet, amelyet pazarló szerző-

4 Tiszatál 49 



jük csakhogy megteremtett, s aztán sorsára hagyott. Egy hatalmas szótárt lapo-
zunk, amelynek szavai bennünk rendeződnek majd mondattá ." Ezekkel a nem r i tka 
ismétlésekkel hangulatilag, logikailag nyomatékot ad gondolatainak. Nem teremt 
kultuszt sem a mellérendelésből, sem a túlzsúfolt körmondatokból, sajátos szerepet 
juttat viszont a tőmondatoknak, amelyeket nagy stilisztikai érzékkel és f inomság-
gal poénként csattant el egy-egy gondolatsor lezárásakor. Kosztolányi világirodalmi 
portréi elé írt bevezetőjében így jellemez: „Irodalmunknak nem volt őnála jobb 
diplomatája külföldön. De éppoly kitűnően képviselte a külföldieket is nálunk. 
Európai volt." 

Öntörvényű próza ez, a művészi tudatosság és ihletettség frigyéből fogant . Épp 
úgy él a hagyományos művészi eszközökkel, mint amilyen bá t ran maga hozakodik 
elő az egyéni kifejezés sajátos fordulataival.18 Gyakran használ inverziót és szó-
kihagyást. Ami nyelvtani szabályok szerint piros ceruza alá való, Illyés szövegében 
mély értelemmel rezonáló stílusfordulat: „Akart annyira hős lenni, mint amennyi -
re író" — kockáztatja meg az irodalmi írónak elkönyvelt Kosztolányiról ezt a tév-
hiteket szétoszlató megállapítást. Azt a szót, mondatrészt helyezi a mondat élére, 
amellyel valamiféle szándéka van, amelyre az értelmi hangsúlyt helyezi. Semmi-
lyen tekintetben nem kötik a nyelvtan iskolás törvényei. Attól sem riad vissza, hogy 
ugyanazt a szót egymás közelében kétszer vagy háromszor leír ja . Hol árnyalni k í -
ván, hol meg fokozni. Olyan biztos kézzel nyúl egy-egy szinonima után, oly játszi 
könnyedséggel, mint aki egy teli kosárból válogatja a neki tetsző kajszit . Ismétlései 
azonban sohasem öncélúak, gondolati, értelmi nyomaték vezeti tollát. „A rosszul 
elrendezett, rosszul megírt múlt föltámad, visszajár, ál landóan zavar ja az em-
bert." Szinte mellékesen rej t i el fokozó szinonimái közé egy elvontságnak, az idő-
nek a megszemélyesítését. A tömörítés, a sűrítés az ismétlések ellenében ismét csak 
ritmust teremt. Nem kedveli a bőbeszédűséget; gondolatmenete sűrített , min t m in -
den értelmi fogantatású prózáé. Stílusteremtő képzelete a tömörítésben is kifogy-
hatatlan. Hol egy képbe ránt össze egy elvont, bonyolult, súlyos gondolatot, hol 
egy ú j szót alkot: irodalom nélküli helyett irodalomtalan, nikotinszomj, adatdzsun-
gel, élményiszák. 

Illyés esszéiben kitört a „zsinatnyelvből", megvalósította a közérthető, a nép-
szerűsítő és népközelítő értekező próza eszményét: világosan, élvezetesen közölte 
a bonyolultat, mert a tények tisztelete és az igazság megismerésének, k imondásá-
nak indulata vezette tollát. Mint minden más műfa jban , itt is szolgálatot k ívánt 
teljesíteni, távlatot nyitni, felvilágosítani, tájékozódni és utat találni. Az i ránytű 
nyugtalansága remeg ezekben az esszékben, ezt tekintette hivatásának, történelmi 
szerepének. Összegyűjtött prózai írásai címlapjára 1975-ben ez kerü l t : Iránytűvel. 
így lett a műfa j magatartássá, írói programmá. Már a Magyarok egyik fe jezeté-
ben megfogalmazta az életmű egészére helytálló, eligazító val lomását: „Azzal vi-
gasztalom magam, hogy úgy vagyok nyugtalan, mint az iránytű. Azt hiszem, eddig 
a legnagyobb zűrzavarban is sejtettem valami általános jó irányt, arrafelé rezeg-
tem. Mindnyájan eltűntök, én is; de ezért a rezgésért, mely szívemet néha embe-
reken és hazákon túli boldogságban remegtette, tán érdemes volt élnünk."19 

JEGYZETEK 

1 Bata Imre ugyancsak az életmű egytömb jellegére hívja íöl a figyelmet: „Valamennyi 
prózai műve negyvenötig az indulat tárgyiasítása, a forradalomra várakozó önkifejezése; a 
háttérrajz, aminek előterében a költő szellemi arca plasztikusan bontakozott ki." A költő és 
műfajai (Elet és Irodalom, 1977. október 29. 3). 

2 Cs. Szabó László: Vallomás egy készülő könyv elé (Nyugat, 1939. 11. sz. 230). 
3 Illyés Gyula: Ingyen lakoma (Budapest, 1964. I. 398). 
4 Szerb Antal: Gondolatok a könyvtárban (Budapest, 1971. 663). 
5 Illyés Gyula: Itt élned kell (Budapest, 1976. I. 758). 
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6 veres Péter kifogásolta is, miért nem írta a Kora tavaszt első személyben, akárcsak a 
Puszták népét: „Könyved nagy mű. De éppen azért, mert ez a kor nekem is olyan fontos, mint 
Neked, s én is úgy szeretném róla, egyetlen próbálkozásunkról, a legteljesebb igazságot tudni, 
mint Te, irtam, hogy kár volt regényjelleget adni neki. A hitelességet ez nem rontja, ez csak 
hajszál a levesben, olyasmi engedmény az olvasmány felé, s én erről a dologról azt szeretném, 
ha mindenki úgy nézné, mint valóságot, amelynek hitelessége olyan, mint a tavaszi vihar." 
Veres Péter levelezőlapjának részletét Domokos Mátyás közli a Tiszafái 1976. 2. számának 12. 
lapján: Kőasztalnál, Tihanyban (Televíziós beszélgetés Illyés Gyulával). 

7 Illés Endre: Az indulat írója. Illyés Gyula: Kora tavasz (Gellérthegyi éjszakák. Bp. 1965. 
92—96). 

s Szabó Zoltán: Csizma az asztalon (Magyar Nemzet, 1941. jún. 8. 128. sz.). 
9 Illyés Gyula: Csizma az asztalon (Itt élned kell. Budapest, 1978. I. 778). 

10 Ua. 784. 
11 Ua. 785. 
12 Ua. 786. 
13 Parajdi Incze Lajos: Kora tavaszi zsenge ifjúság (Erdélyi Helikon, 1942. 4. sz. 242). 
14 Illyés Gyula: Kosztolányi Dezső (Iránytűvel. Budapest, 1975. I. 403). 
15 Illyés Gyula: Csizma az asztalon (I. h. 657). 
16 Illyés Gyula: Kosztolányi Dezső (I. h. 404). 
17 Ua. 398—399. 
18 csoóri Sándor Illyés esszéinek, általában prózájának nyelvében ott érzi a régi magyar-

ság, Bornemiszáék, Pázmányék nyelvét éppúgy, mint a tárgyait megnevező mezítlábas, benn-
szülött béresét s a szellem csúcsaira eljutott gondolkodóit. (Illyés Gyuláról. Kortárs, 1968. 
981—984). 

19 Illyés Gyula: Magyarok (Budapest, 1938. II. 467). 
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