
MÁRKUS BÉLA 

„Meghajlok, hogy ne lássalak" 

IZSÁK JÓZSEF: ILLYÉS GYULA KÖLTŐI VILÁGKÉPE 

Végre egy könyv Illyés Gyuláról! — vesszük elégedetten kézbe Izsák József művét, s még 
az sem lohasztja kedvünk, hogy rész(monográfia) csak, ami egésznek látszik. Némi kis kiadói 
turpissággal, enyhe tervezői-szerkesztői csalafintasággal ugyanis kívülről teljesebbnek mutatja 
magát a kötet, mint belülről. A védőborító s a fedőlap azzal lett több, amivel kevesebb van 
rajta a címlap információjánál: lemaradt róluk a voltaképpeni cím egy része. Az, hogy a mű 
tárgya nem általában Illyés Gyula, hanem csupán „költői világképe", annak is „1920—1950" 
közötti jellegzetességei. így az igazi cím egyszerre jelent be műfaji s időbeli szűkítést. Nem ígér 
többet a szerző, minthogy az életműnek ebből a harminc évre eső szakaszából pusztán a költői 
termést vonja vizsgálata körébe. Ez a különben cseppet sem kis igényű, nagyon alapos és sok-
rétű — poétika és irodalomtörténeti, esztétika és ideológiai stúdiumokat egyaránt kívánó — 
vállalkozás is egyedülálló lehetett volna a maga nemében. Izsák József azonban magasabbra 
tört: a „költői" kifejezésnek abból az értelmezéséből indult ki, ahogy ezt a múlt században 
használták s ahogy például a „költői igazságszolgáltatás"-sal kapcsolatban ma is használják: 
az egész szépirodalmat, vagyis az epikát és a drámát éppúgy ide tartozónak tudta, mint a ha-
gyományosan költőinek mondott műfajokat, a verses, lírai alkotásokat. Ezek alapján Izsák 
vállalkozását pontosabban jellemzi talán, ha a szűkebb tartalmú „költői világkép" kifejezés-
ben a jelzőt a tágabb jelentésű „művészi" vagy „alkotói" szóval cseréljük fel. 

1. 

A tárgyalt periódusban született alkotásokat tehát nem rangsorolta műfaji vagy műnemi 
szempontból; nem a par excellence költői, azaz lírai fonnák tanulmányozását tartotta elsődle-
ges feladatának. Hogy kitűzött célját: Illyés világképe „fejlődésének", legfőbb jellegzetessé-
geinek, meghatározó elemeinek bemutatását a legrövidebben érhesse el, egyszersmind a bele-
magyarázások zsákutcáitól, a téves interpretálások ösvényeitől is megóvja magát, vizsgálódá-
sának középpontjába az életmű olyan darabjait kellett állítania, amelynek a. „meghatározat-
lan tárgyiasság" keretei között is a leginkább adekvátan tükrözik a művész világszemléletét, a 
társadalmi és természeti jelenségekről alkotott nézeteit, elképzeléseit. Magától értetődően ré-
szesültek így kitüntetett figyelemben a fogalmi nyelvhez közelebb eső, azaz a maguk teremtette 
világból a zavaró többértelműséget, homályt és rejtélyt jobban kiiktató, a metaforikus közlés-
formákra kevésbé támaszkodó alkotások. 
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S mert még az Induló, az avantgarde vonzásterében mozgó „fiatal titán" kísérletezései 
sem csaptak át szélsőségekbe, s mert Izsák szerint sem lett rabja mesterségesen alkotott „sza-
bad asszociációknak'', az önműködő írás meghökkentő produkcióinál jobban foglalkoztatták 
a „Majakovszkij-versek" forradalmi izgalmai — a monográfia egyik alcíme, némi változtatás-
sal, éppúgy érvényesíthető ezért a szerzővel kapcsolatban, mint az alanyával. A Küzdelem a 
tiszta versbeszédért: a közérthetőségért felfogható a monográfus küzdelmeként is. Az egyik 
tét: a tudomány tiszta nyelvén, érzékletes egyszerűséggel, a szakzsargonokat lehetőleg kerül-
ve, közérthetően írja le tárgyát, határozza meg Illyés világképének sajátosságait. Megállapít-
ható mindjárt, hogy nem marad alul a küzdelemben; érvelése, okfejtése világos, szabatos és 
szép. Talán csak ódai túlzásait, az „Egy világrésznek elegendő méreg erjedt a szívben" pateti-
kus nagyotmondásait lehet furcsállni. Nagyon fontos azonban a másik tét is: a közérthetőség-
re, az egyszerűségre törekedve sem szabad szimplifikálni azokat a roppant bonyolult, sokté-
nyezős történelmi és társadalmi folyamatokat, összefüggéseket, amelyek között ez a világkép 
megszerkesztődőtt, felépült; továbbá kényes, sokat vitatott, nem egyértelműen használt filo-
zófiai, ideológiai-politikai fogalmakról, kifejezésekről kell lehántani a rájuk rakódott burkot, 
igazi tartalmukat kibontandó. 

E törekvésekre tekintve két kifogás emelhető. Egyrészt az életrajzi mozzanatok szinte kö-
nyörtelen kiiktatási szándéka, következményként pedig: következetlen felhasználása; más-
részt a kritikának, Illyésnek mint kritikusnak a figyelmen kívül hagyása, elhanyagolása. 

Életrajz helyett — a modern költészet égtájairól — így az első fejezet, s noha fontos, lé-
nyeges ez a bevezetés, szükségképpen elnagyolt, inkább csak a tájolásban, az általános tájéko-
zódásban segít, semmint Illyés lírája „égtájainak" pedáns kijelölésében. Kárhoztathatjuk ma-
gát a tényt is, hogy Izsákot valósággal megbűvölte az az új keletű, mondhatni modern babo-
na, mely szerint valamire való tudományos munkában semmi szükség az életrajzra. A szerző, 
sorsával, élményeivel és pszichikai állapotával együtt teljesen kívül marad az irodalmi művön 
— nyilvánítja ki Ingarden; a Wellek—Warren-könyv is meggyőződéssel állítja, hogy a biográ-
fiai megközelítés voltaképpen megnehezíti az irodalmi folyamat helyes megértését — és foly-
tatni lehetne a sort, találomra szinte, az orosz formalista iskola képviselőivel, akiknek a véle-
ményét hűen tükrözi Sklovszkij egyik hivatkozása F. Brunetiére-re: az irodalom történetében 
érvényesülő.valamennyi hatás közül a műalkotásnak a műalkotásra gyakorolt hatása a legfon-
tosabb. Idézni lehetne tovább a hazai moderneket is — hogy végül azok véleményét osszuk, 
akik számára (az Illyés-pálya egyik legkitűnőbb ismerőjének, Béládi Miklósnak a szavait hasz-
nálva) a mű nem csupán objektiválódott nyelvi, szerkezeti képződmény, hanem az emberi tu-
dat, tapasztalás közlésre szánt terméke, sőt — Illyés nemzedékére jellemzően — „hasznos 
akarat", „írásban rögzített cselekvés" is. Ily módon mindaz, ami közrejátszott a mű megszü-
letésében érdekel bennünket. A különös az, hogy — Izsákot is érdekli! Az esze 
„műközpontú" monográfiát diktálna, a szíve viszont az „élményközpontú" leírások felé is 
húzza. Ebbéli tanácstalanságában nem csoda, hogy néha el-elereszti magát, s nem restelli be-
vallani vonzódását az életrajzi élményekhez. Fel is kap közülük párat. Emelkedettebb ilyen-
kor a hangja, s e hevület tévesztésekbe is sodorja: nem segit jelentékenyet jelentéktelentől, lé-
nyegest lényegtelentől megkülönböztetni. A kiválasztó, fontossági sorrendet megállapító s el-
lenőrző készségek rövidzárlatosak lesznek. A monográfia arról például beszámol, hogy Illyés 
melyik vonat hányadik osztályán érkezett Párizsba, és ott hol, milyen füzetet vásárolt, vagy 
hogy még előbb a gyermeknek a nemzeti irodalom és történelem mekkora nagyságaival esett 
találkozása, azt viszont mintegy közbevetőleg jegyzi meg, hogy „egyébként már idehaza elkö-
telezte magáf a forradalom ügyének, diákként találkozott a marxi eszmékkel, 1918—19-ben 
cselekvő részese volt a munkáshatalom kivivásának, a Tanácsköztársaság megvédésének". 
A történelmi és emberi értelemben egyaránt sorsdöntő helyzeteknek ez a fölényes kezelése ki-
váltképp azért szembetűnő, mert a világképelemzés általában is azt kívánná meg, hogy az 
olyan központi kérdésekről, mint a forradalmakhoz és az eszmékhez való viszony, teoretikus 
igénnyel, bőségesen s ne szinte mellékesen essék szó. Különösen ezt követelné pedig Izsák ese-
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tében, hiszen könyve tartópillére, eszmei középpontja Illyésnek a forradalmakkal való kap-
csolata, róluk alkotott véleménye. 

Útkereső forradalmiság, mozgalmi forradalmiság, eszmélkedő forradalmiság, művésze-
tek forradalma, népforradalom, forradalmi népiség, nemzeti-forradalmi hagyományok — né-
hány cím a tartalomjegyzékből, hogy bizonyítsa: alapfogalomról van itt szó. Az alapozáshoz 
pedig nem ártott volna 1918—19-et valóban Illyés „személyes ügye"-ként bemutatni, élményi 
helyzetekkel, sorsmozzanatokkal dúsítani. Izsáktól függött: abból a bizonyos tanácstalanság-
ból, bizonytalan helyzetből úgy vágja-e ki magát, hogy próbálkozását Illyés egyetértő szava 
erősíti. Illyés Babitsról írta, fiataloknak, de az életrajzok ortodox ellenzőinek is írhatta volna: 
„Vannak országok, ahol a költő elszakadhat, mintegy függetlenítődhet az alkotástól, ahol az 
egyéniség nem szükségszerűen azonos az emberiséggel. Olyan országokban azonban, ahol a 
levegőben járó szó fele hazug, a költő nem mozdulhat el a verse mögül: nincs érvényes mű em-
beri födözet nélkül." 

Ennek az emberi fedezetnek a még hitelesebb bemutatásában, egyúttal az elméleti alapo-
zásban, elmélyítésben viszont a kritikaíró Illyés lehetett volna Izsák nagyobb segítségére. 
Amennyiben a kritikát olyan műfajként fogjuk fel s értelmezzük, amelyikben éppen a világné-
zeti elemek szervesülnek; a lírai műfajokhoz képest direktebben, kevesebb áttétel nélkül fo-
galmazódnak meg az alkotót jellemző nézetek, elképzelések. Nem kell és nem szabad — ter-
mészetesen — a kritikákba foglalt eszméket és véleményeket a világszemlélet alapjainak meg-
tenni, ám szinte teljes mellőzésük is tévedésekhez, félrehallásokhoz, a szépírói művek közvetí-
tette „üzenetek" hibás kódolásához vezethet. 

2. 

Bármennyire súlyos ítéletként hangzik is, szükséges itt kimondani: ez a veszély leginkább 
Izsák alapkategóriájával — a forradalmisággal kapcsolatban fenyeget. A fogalomnak akár a 
történelmi-társadalmi, ideológiai-politikai, akár pedig az irodalomtörténeti vetületét nézzük. 
És sajátos módon annál inkább fennáll ez a veszély, minél közelebbről követi a könyv válasz-
tott mintáját, Király István Ady-monográfiájának első részét. 

Önmagában is kétséges persze, hogy egy olyan tüntetően öntörvényű pálya, mint az 
Adyé, mennyire vethető össze másokéval, a jellemzésére használt fogalmak mennyire alkal-
masak további pályák, életutak jelölésére és minősítésére. Csak tovább növeli a kétségeket, ha 
elhisszük Izsák Józsefnek, hogy Illyés „nem tekintette elődjének" Adyt — vagyis ha olyan 
életmű lett itt a viszonyítási pont, amelynek a „forradalmisága" sokkal kevésbé vonzotta, 
mint az örök példáé, Petőfié. Hiába látta őt — mint arról az Ady örökségében beszél — az élet 
minden térületén egyformán újítani kívánó Eszme képviselőjének, ha — késői vallomása sze-
rint — nyeglének tartotta a „Petőfi szavánál van szükség jobb szóra" „elkapatott, ha ugyan 
nem kapatos sorát"! Nem most van persze alkalom sorra keríteni, mi minden lehetett még a 
távolságtartás oka. Az alkati meghatározottságokon kezdve, közrejátszhatott benne például a 
tartózkodó ízlés, az életnek valamiféle megállapodott, mértékletes, hűvös és tárgyilagos szem-
lélése, az Izsák emlegette „tompított hang" és „mámortalanság". Csupa nem forradalmi — 
Adytól élesen különböztető — tulajdonság, amely inkább sejtet szembenállást Adyval, mint a 
monográfiában több helyütt is használt elhatároló minősítés, az „esztétizáló modernség". 
Hogy az első Nyugat-nemzedéket főképpen ez jellemezte volna — sommás, távolodó hitekre 
alapozott vélemény így is, hát még ha úgy tüntetjük fel, mint ami miatt Illyés egyrészt a múlt-
ba, Petőfi korába, másrészt viszont a legjelenebb jelenbe, de külföldre, a modern irányzatok-
hoz és az emigrációs lapokhoz „menekült". 

Túlértékelődik ezáltal az olyan lapok, mint a Magyar írás, a Párisi Munkás és a Párisi 
Magyar Újság jelentősége. Vagy a Máé, amely — Illyésé a szó — „az egyetlen kézbe vehető 
magyar folyóirat"-ként magasztalódik föl; a magyar kommunista emigráció irodalma pedig 
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mint „valóságos forradalmi szabadcsapat" tündököl. Nem a kifejtése, de még a jelzése is hi-
ányzik annak: milyen fokokon keresztül és minek a hatására jut el Illyés addig, hogy a Mának 
a Petőfi-örökség mellőzését rója fel, az emigráltak hírlapjai mögött viszont az utódállamok 
„jóindulatára" lát rá; a kutyaszorítóra: „jóhiszeműen lehettek részesei egy kezdettől rosszhi-
szeműen vezetett politikának". Irodalmunk forradalmának az avantgardhoz, továbbá az 
emigrációs lapokhoz való szoros kötését éppen az az Illyés „lazította föl" — a Beatrice apród-
jaiban —, akinek, mint ezt legjobban a Lukács Györggyel folytatott kései polémiája mutatja, 
különvéleménye volt a világirodalommal való lépéstartás, az aszinkron és szinkron dolgában is. 

Ebben a különvéleményben s nem a hazai törekvéseknek a modern tendenciákhoz való 
igazításában és mérésében a magyarázat, hogy miért volt szerinte a két világháború közötti 
időkben „tán a legforradalmibb magyar író": Móricz Zsigmond! Mert — figyeljünk az érve-
lésre! — „a valóság mindig forradalmi; arra neveli felfedezőit is". Önjellemző sorok ezek! 
Nemcsak a puszták népe felfedezőjét állítják élesebb fénybe. A Párizs után „Magyarország 
felfedezésé"-ben szorgoskodó, az avantgarde vonalára a hazai szociális feszültséget rákap-
csoló fiatalt is. 

Tagját annak a népi írói mozgalomnak, amely jó szót, méltányosát keveset kap Izsák Jó-
zseftől. Mintha ő még a közeli múlt, a tragikus idő szorításának nyomait magán viselő 1958-as 
állásfoglaláson is túl akarna tenni szigorúságban, szemrehányásban és bűnbakkereső sietség-
ben — nem ám abban, hogy az azóta készült elemzéseket hasznosítva, igazságosabb és árnyal-
tabb képet rajzoljon a mozgalomról. Annak láttassa legalább, aminek Révai József, 1938-
ban: az elmúlt húsz év — a két világháború közötti időszak — legjelentősebb szellemi áramla-
tának. íme, Izsák ítéletei, vádjai: országos mozgalommá nőtt a falukutatás, a falunak azon-
ban vajmi kevés haszna támadt belőle; a tehetetlenséggel volt egyenlő az egész, kapkodás, 
széthúzás, szavakkal hadakozás jellemezte, hazardírozás, méghozzá a forradalmi változások 
esélyeivel. Hiába például Lackó Miklós helyzetelemző tanulmánya, Illyés helyzetrögzítő emlé-
kezése: az Új Szellemi Frontot úgy intézi el a monográfia, mint játszmát, amibe a népi írók 
belementek. A Márciusi Front pedig a politikai cselekvéstől való elhatárolódás tevékenységi 
terepe lesz. A könyv itt se végzi el azt a különböztetést se, amit már a Révai-dolgozat megtett, 
az irányzatot egyszerre láttatva politikainak és szelleminek. Elmarasztaltatnak a népiek azért, 
mert kihívóak, csörtetőek és hangosak voltak, mert a „Márciusi Front felbomlása után már 
nemcsak a munkásságban, de a parasztságban sem bíztak, sőt saját igazságukban sem" — 
Illyésnek ebben a történelmi szereposztásban szinte egyetlen érdeme lehet: ha bírált, vagy ha 
önbírálatot gyakorolt. S Izsák minősítése szerint állta is derekasan a sarat. Vagy inkább: szór-
ta magukra, magára. Az Ozorai példával a népi tábornak adott leckét; A tű fokában is a tehe-
tetlenségüket ostorozta, fintorrá torzítva benne az eszményt, a népiség ügyét; a Hunok Páris-
ban is arra példa, hogy túltette magát a mozgalom „minden kispolgári egyoldalúságán". Eb-
ben a beállításban persze a Válaszra kevés fény eshet. A Magyar Csillagra se sokkal több. És 
nincs mód szembenézni a Válasz-repertórium szektás-dogmatikus szélű bevezetőjével sem, 
amely a lap beszüntetéséről elmélkedve inkább Illyés elképzelését, nem pedig Rákosi 
(kultúr)-politikáját vádolja merevséggel, korszerűtlenséggel. Hogy a történelem kin lépett túl 
jobban, ezt a repertórium feltette kérdést pedig szerencsésebb meg sem válaszolni, hiszen a 
monográfia is nagyvonalúan az életrajzírókra hagyja a feleletet: miként alakult az író kapcso-
lata a legfőbb vezetéssel, mikor és miért került sor kenyértörésre. Izsák, vajmi keveset érzékel-
ve és semmit sem érzékeltetve az I. írókongresszus légköréből, még az egy ifjú verselő felszólí-
tására elhangzott Illyés-költeményt — a börtönök felrakásával és a „bálványok, trónok, égi-
földi szentek" leomlásával példálódzó Az építőkhöz címűt — is hajlamos a töretlen hit meg-
szólaltatójának látni. S az alig korábbi, a Révai József által elmarasztalt, a munka mitizálásá-
val, időtlen dicsőítésével vádolt Két kezet is mint a dolgozók melletti kiállást, hitvallást említi, 
holott nyilvánvaló, mit rosszallott a politika például az „Én hiszem, lesz aranykor, / Csak 
munkálj, harcolj!" soraiban. Lesz aranykor? Van! — ebben a különbözés és a megkülönböz-
tetés. Ez is a válság oka, az Illyésé —amely annyiban látszólagos csupán, amennyiben a művé-
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szi válság természete: „gyöngyöket izzadni". Egyébként viszont nagyon is válságos ekkor a 
művész és a politika kapcsolata. Legfeljebb az előbbi „szótfogad". Ahogy az azonos című 
versben írja: „Meghajlok, hogy ne lássalak". így nehéz kenyértörésre vinni a dolgot. Illyés 
csak önmaga találhat — önmagára, ám a hangfelemelése — amiről a könyv utolsó tétele, 
mondhatni poénja szól — még „áttételesen" is pusztán a móriczi értelemben nevezhető „for-
radalmi"-nak. Úgy, ahogy indulásakor, Párizsból való hazatértekor is. 

Mert az Ady kiásta Petőfi-örökséget — az elnyomottak ügye mellett való hitvallást — ek-
kor sem úgy képzelte továbbéltetni, ahogy ezt az Izsák-könyv sugallja. Nem csak a cselekvés 
imperatívuszát, a tizenkilencben megkezdett harc folytatásának értelmét hirdette. Legalább a 
Petőfi Sándor szófejtése megfontolásra inthetne: mit tartott a szerző a forradalomról, miben 
látta a lényegét. Abban a rendszerváltozásban, amely egy vagy két társadalmi réteg átforróso-
dásával kezdődik. De az egész „lobogása" nélkül — így az okfejtés — nem felel meg a klasszi-
kus fogalomnak. „Eszmekeltető idő", „emberújító korszak" — nevezik meg a Százéves már-
cius sorai is a lényeget. Kérdés már most, hogy ilyen időnek, ilyen korszaknak tudta-e'pálya-
kezdésének azokat az éveit, 1920-tól 1933-ig, amelyeket a monográfia az „Útkereső forradal-
miság" címszóval jelöl, s így jellemzi őket: „Az idő, ha csendben, ha tépetten, a forradalmat 
élteti." 

3. 

Ha ezek után — túl az irodalomtörténeti megközelítésen — arra igyekszünk választ keres-
ni, hogy történelmi—társadalmi—politikai értelemben mi volt a lényege e forradalmiságnak, 
vagy másképp, célzatosabban: milyen forradalomfelfogások éltek, hatottak ebben az ellen-
forradalmi korszakban — akkor nagyjából két felelet adható. Az első, amelynek az érvényes-
ségét a népi írói mozgalom súlyos elmarasztalásával Izsák mindjárt kétségbe is vonja: a pa-
rasztság forradalmasításának lehetősége, esélye. Abból indul ki ez a felelet, hogy 1919 és 1945 
között körülbelül félmillió munkás élt az országban, ugyanakkor több millió szegényparaszt, s 
az egész magyar fejlődésnek éppen az volt a nehézsége — Lukács Györgyé a szó —, hogy a pa-
rasztságot minden párt elhanyagolta ideológiailag, sőt a proletárdiktatúra — a földosztás el-
mulasztásával — még inkább elzárta előle az „igazi forradalmi perspektívát". 

Benső erőkből forradalmasítani a parasztságot — ez volt tehát az egyik elképzelés. A má-
sik — Izsák rokonszenve ezé — az osztályharcos, „permanens forradalom" eszménye. Csak-
hogy — tisztázta már a politikatörténet — szektás elfogultságok, ezoterikus, életidegen elmé-
letek, elvakult helyzetértékelések diktálhattak a Tanácsköztársaság bukása után, az üldözteté-
sek idején is „nyíltsisakos" politikát, az osztályellenséggel való közvetlen összecsapás és leszá-
molás lehetőségeit keresve. Egy új proletárforradalom jelszavát hirdette meg a KMP program-
ja, 1928 nyarán a Komintern VI. kongresszusának szellemére is ez nyomta rá a bélyegét — 
vagyis ha úgy értelmezzük Illyés ez idő tájt született műveit, hogy bennük a forradalmi harc 
újbóli vállalása mellett tett hitet, s hogy majd csak 1933 után torpant meg ebben az elszántság-
ban, akkor — akarva-akaratlan — odakötjük őt e szektás vonalhoz, jócskán meghosszabbít-
juk a munkásmozgalommal és a kommunista párttal való szoros kapcsolatát. 

Izsák József ezt az elszántságot és hitet hallja ki sok versből. Még abból a Növekvő szél-
ből is, amely pedig az üldözött s nem az urakat üldöző Dózsát jeleníti meg, s amelyből a „Me-
nekülj , mentsd magad!" parancsa hangzik a legmesszebbre. Ide mutat a Mint a mosolygó me-
rénylő... néhány sora is, a „Nem ide jöttem én, nem ide indultam!/ Valamit rámbíztak, amit 
elárultam" keserűsége. Lukács György az írástudók felelősségében majd a reakcióval, annak 
ideológiájával való kacérkodást látja benne. Nem a reakció eszméje ez. De nem is a forradalo-
mé. Egy válságot beszél ki Illyés; ezt igyekszik legyűrni. 

Ennek a kibeszélésnek a példái a mellőzött kritikák is. Hullámvölgyben levő generációt, 
szennyes ködökben, gyümölcstelenül, értelmetlenül eltelt ifjúságot emleget az egyik; a másik 
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a római egyház országokat átfogó szervezetéhez tudja közelállónak a szocializmust, annak té-
telei, hierarchiája és fanatizmusa miatt. Az általános szólamokat verselő mozgalmi költőnél, 
azaz a mindenkor kitartóan győzelmet és közeli reményt hirdetőnél többre tartja a csalódott-
ságukat megvallókat. Emberibbek, így szociálisabbak ezek a maguk pesszimizmusában is — 
lelünk a „pesszimista" versekről szóló 1954-es esszé egyik első fogalmazványára az 1928-as 
kötet, Fenyő László Fojtott virágzása méltatásában. A Barta Lajos-könyv, az A sötét ujj re-
cenziója pedig — ugyancsak 1928-ban járunk! — az internacionalizmus ideológiájának túlsá-
gaitól fél, mondván, „megvan a veszélye ennek a nagy egységesítésnek is". 

A fentiek után mégis téves úton vagyunk, ha csak személyes válságnak és megtorpanás-
nak könyveljük el — ismét a monográfia egyik alcímével szólva — Illyésnek a forradalom és a 
reform közötti válaszútját. Tágabb összefüggésben szemlélve annak az átállásnak a kifejező-
déséről van itt szó, amelyet a Komintern VII. kongresszusa írt elő 1935-ben, a kommunista 
pártok legfőbb feladatául jelölve meg a szövetségi, népfrontpolitikát, minden antifasiszta, há-
borúellenes erő összefogását. 

A világképelemző monográfia ezzel a váltással, a Kommunisták Magyarországi Pártja 
Kun Béla irányította régi vezetőségének 1936-os leváltásával éppúgy nem vet számot, mint az 
időszak másik fontos, ha nem a legfontosabb, most már a forradalmiságon túlmutató tényé-
vel: a magyarság Trianon után kialakult helyzetével. 

Beszél ugyan a magyarságélmény sötéten látó, tragikus hangoltságáról, a „nemzeti sérült-
ségről", és hogy a költő előtt mindegyre felhorgadt a magyarság végső elvesztésének réme — 
ám az már a békediktátum lenini értelmezésének és a kisantant puszta létének ismeretében 
több megszépítő eufémizmusnál, hogy úgy ítéli meg: „önmagában készült elvérezni a 
nemzet." A lázálmokkal, de valós félelmekkel is viaskodó, az utolsó szavaival is Erdélyt emle-
gető Adyt éppúgy sérthetné aztán az Illyésre vonatkoztatott mondat: „Felhorgadt benne a lá-
tomás, mellyel Kölcsey, Vörösmarty, sőt még Ady is vesződött". A kiemelés a miénk, mert-
hogy a monográfus helyzetének ismeretében oda vélünk látni az eufémizmusok mögé. Méltá-
nyolni azonban csak a méltányosabb fogalmazást tudjuk. Akár a helyzetismertető tárgyilago-
sai. A Móricz szerinti forradalmit itt is: az úgy lázítót, hogy a valóságot felfedezőt, azzal szá-
mot vetőt. Különösebb óvatosságra egyébként sincs ok. Sorjuk van a sorsproblémáknak is — 
Illyés sohasem játszott rá a nemzeti sérelmekre. Sőt, ha a Beatrice apródjak önszembesítő re-
génynek vesszük, akkor nemcsak annak az ifjúnak a portréját láthatjuk benne, aki Fabrizio 
del Dongóként forgolódott a szolnoki csatatéren. Annak a „látóponttévesztő" fiatalnak az 
alakja is kirajzolódik, aki számára az országvesztés kicsit elégtétel is. Horthyékat s nem a 
nemzetet ért csapás. Ellenérzésünk a levert forradalmak utáni magyar rezsimekkel szemben 
háttérbe szorította együttérzésünket a magyar néppel — összegzi utóbb. S valóban, az adott 
időben alig van jele, hogy akár versben, akár esszében, kritikában az Ady-féle látomásokkal 
csigázta volna magát. A ritka kivételekkor is józan a hangja, nem fakaszt indulatokat: 
„Erdély... oly messze szakadt tőlünk, mely a mi nemzedékünk előtt már maga is oly bizonyta-
lan műfaj, mint az álomkép" — írja Kós Károly Kalotaszegc kapcsán, 1932-ben. 

A puszták népe, illetve a „gyűrűk"-be fogott magyar nép helyzetének felfedezése hogyan 
s mennyire függött egymástól? — a párhuzamos vonások meglelése és felmutatása éppúgy egy 
leendő monográfia feladata marad, mint ahogy azoknak a kitűnő észrevételeknek s elemzé-
seknek a hasznosítása is, amelyek Illyés alkotói világképének két alapelemével, a munka-, il-
letve az d/cfozaímotívummal függnek össze. 

4. 

A két motívum, természetesen, szoros kapcsolatban van egymással. Az áldozat egyetlen 
jelentésváltozata sem választható el a munka értelmétől, a munkafolyamat végeredményének, 
„termékének" céljától. Akár egy személy valamely nagy ügynek, mozgalomnak való alávetett-
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ségéről vagy önfelszámolással egyenlő szolgálatáról, akár pedig egy közösség áldozást végző 
szertartásáról, vagy történelmi-társadalmi cselekvéssoráról van szó. 

Izsák József elmélyülten, nagy felkészültséggel elemzi e motívum jelentését, vallási, nép-
rajzi, történelmi gyökereit, irodalmi előfordulásait, továbbá az Illyés-életműben feltűnő jel-
legzetességeit. Az önfeláldozást, a közösségért hozott áldozatot nemcsak a keresztény hitvilág 
krisztusi megváltástanához kapcsolja, hanem a régi magyarság bűntudatához is. Ahhoz a köl-
tészetben, Zrínyi Szigeti veszedelmében és a protestáns prédikátorok énekeiben, aztán Kölcsey 
Himnuszéban is ott élő hiedelemhez, hogy tatár, török és minden csapás az országon Isten 
büntetése, s hogy ez alól oldhat fel az áldozathozatal. A monográfia megrázó sorai ezzel a régi 
áldozatfelfogással magyarázzák Teleki Pál miniszterelnök öngyilkosságát — filológiai nyo-
mozásnak is izgalmas, ahogy fény derül az e motívumra épülő Áldozatnak a Széchenyi, A be-
tegség értelméről, A tű foka, A reformáció genfi emlékműve előtt, valamint az Áldozás című 
művekkel való kapcsolatára. 

„Hazám: jövendőnk, Déva vára vagy? / Elég e vér, hogy megkösse falad?" — idézi 
Izsák, s talán fel sem róható neki, hogy laza az Áldozatnak nem a többi Illyés-vershez, hanem 
például az egyik legrégibb balladánkhoz, a Kőműves Kelemen-történetéhez való kötése. Azért 
említjük fel mégis, amiért az egykori kirobbanó sikerű regények (Taraszov—Rogyionov: Cso-
koládé; Lidia Szejfullina: Egy kuruzsló élete) méltatásának mellőzését is: szinte kínálták ma-
gukat, hogy a Sarkadi Imre drámatöredékéből, a Kőműves Kelemenből eredeztetett és új kele-
tűnek vélt ideológiai-politikai természetű dilemmák — velejárója-e a szocializmusnak is a „vé-
res áldozat"?, meddig kénytelen az egyén elviselni az áldozati szerepét? stb. — egyik első ha-
zai megjelenéseként tüntessék fel őket. 

„A félelem, / a szégyen és önmardosás vad elemeit, / mint gőzt — munkára váltani" — 
fogalmazza meg a Széchenyi azt a programot, amely végigkíséri Illyés pályáját. Végigkíséri? 
A munka motívumának megjelenésével és dúsulásával kapcsolatban érdemes volna részletesen 
ismertetni Alföldy Jenő tanulmányát: a Párizsban még A munka haszontalanságáról értekező 
Illyés miként, miknek a hatására jutott el odáig,-hogy antropológiája és ontológiája alapjává 
éppen a munkát tegye, hogy benne lássa — igazi marxista módjára! — az emberi önmegvaló-
sítás és a társadalmi szolgálat közös lényegét, társadalom és nemzet fennmaradásának legbiz-
tosabb erkölcsi és anyagi alapját, az embert emberhez kapcsoló, az elidegenedést feloldó tevé-
kenységet is. 

Illyés világképének legszilárdabb eleme ez! Hogy kikristályosodásában mi szerepe volt a 
protestáns etikának, amely a legfontosabb aszketikus eszközként tartotta számon a munkát; 
mi módon függött össze történelmi tapasztalatokkal és irodalmi hagyományokkal; mennyire 
diktálta a „százados szelíd szegénység" önfenntartási parancsa — mindez külön monográfia 
tárgya lehetne. Miként az is — Izsák könyve sziporkáztatja az ötleteket —, hogy a munkának 
olyan „himnuszai", mint az A Lago Maggiore fölött és Az építőkhöz milyen egyezéseket mu-
tatnak; továbbá, ami a mostani kötet koncepciójára s felépítésére nézve a leglényegesebb, 
hogy mennyi köze van e motivum fejlődésének, általa Illyés világszemlélete alakulásának a 
különböző irodalmi példákhoz. 

Móricz Zsigmondhoz, nevezetesen. A nagy realista 1932-es szerzői estjén elmondott 
Illyés-bevezető tétele: a világ első erkölcse a munka, szerintünk logikusan és meggyőző erővel 
készíti elő a főtételt: Móricz azáltal, hogy a regényeivel az emberszeretet, a szabadság és az 
emberi munka jogát gondoltatta végig, „egy egész nemzedéket forradalmasított s hajtott még 
magasabb célok és még további követelések és harcok felé." Célok, követelések, harcok: észre 
kell vennünk, Illyés a forradalom jellemzőit sorolja. Mintha Ady Endre szavát visszhangoz-
ná: Móricz „egyedül fölér egy forradalmi szabadcsapattal". 

Izsák Józsefet régi reflexek mozdithatták, amikor monográfiájának hősét inkább akarta 
Ady Endrével, mint Móricz Zsigmonddal megfeleltetni. Mintájának, Király István Ady-
kötetének a szempontjait pedig fölcserélhette volna — Király István Móriczról kialakított vé-
leményével. A Móricz öröksége és a korszerű elkötelezettség mondja ki, hogy a forradalmiság 
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szempontjából revízióra szorul legnagyobb elbeszélőnknek az irodalomtörténetírásunktól el-
fogadott képe. Elszegényítést jelent az egyfajta magatartásformára — a Petőfi-típusra — 
valókorlátozás; a móriczi tartás, minden ellentmondásosságával együtt is, forradalmi. Ezt a 
felfogást követve talán Illyés sokrétű pályájáról is rajzolható gazdagabb, hitelesebb kép. Izsák 
Józsefnek megvan a tehetsége, csak erőt kell merítenie ahhoz, hogy elsőként szánja el magát e 
vállalkozásra. (Szépirodalmi.) 

SZAKOLCZAY LAJOS 

Elérhető ? Elérhetetlen ? 

A KILENCEK MÁSODIK ANTOLÓGIÁJA 

(„CSOMAGOLD ÖSSZE FÉLELMEIDET") Ritka és rendhagyó eset, hogy egy több 
mint tíz év előtt indult költőcsoport ismét együttesen akar megmutatkozni. Ritka, mert az El-
érhetetlen föld II. cimű antológiába egymás bátorítására már nem szolgáló, önálló arcú köl-
tők kerültek egymás mellé. E magabiztos vállalkozásban nem kevés a kihívó szándék: eddig, 
idáig jutottunk anélkül, hogy föladtuk volna elveinket. S erős a bizonyító anyag is, görcsös-
ségnek semmi nyoma. A hajdani keserves indulásnak — könyvüket egyetlen kiadó sem akarta 
megjelentetni — ma már csak legendája van, amely a legkisebb, de mindig győző fiú próbáira 
emlékeztet. Egyikük sem roppant bele a küzdelembe, csupán a hegek látszanak, a seb mélysé-
ge szerencsére nem. A Kilencek, hála a baráti közösségnek és a mindkét antológiát összeállító 
Angyal Jánosnak, élnek, munkálkodnak, egyikük-másikuk több műfajban is jelen van az iro-
dalomban. Öröm nyugtázni, hangjuknak, látásmódjuknak, közép-európai gondolatviláguk-
nak érvényt szereztek, a magyar költészet szegényebb volna nélkülük. 

Már első antológiájukat a közösségre találás, a vers mint moralitás jellemezte. Az 1969-
ben megjelent gyűjtemény előszavában ekképp mutatja be őket Nagy László: „Etikus költők, 
felelősségvállalók." Szintén ő említi azt is, hogy eme fiatalok „Leszámolnak az ál-szocialista 
önteltséggel, nemzeti gőggel, kergeséggel, de átgondolva a szerencsétlen múltat, szentenciákat 
mondanak a jelenre is." 

Mi van mögöttük? Bukott forradalmak, önsirató gyász, nemzetet ostorozó felelőtlenség. 
És nem kevésszer zűrzavar. Az 1956-os tragédiát követő konszolidáció nemzedéke ez; ellentét-
ben a „tűztáncosokkal", nem föltétlen azért indult, hogy hangos szóval hitet tegyen az új rend 
mellett. Ők gondolkodással — Fábry Zoltán igy mondaná: az erkölcs parancsszavával — 
akartak hitet tenni. Szabadságeszményük sokszor idilli, romantikus. Ha Petőfit álmodják el-
veik mögé támasznak, csak azért, hogy ne lehessen többé lopni a jognak asztaláról. Kitárt szí-
vűek, nyíltak, indulatosan utasítják el a családi történelmet meggyalázók — volt idő, hogy a 
politika is kedvelte — handabandáit. Nem hisznek a „bűnös nép" elméletében, fáj nekik az 
„utolsó csatlós" megnevezés. 

Tömör, nagy összetartó erőről tanúskodó csoport. Esztétikai elveik nyilván különböz-
nek, más-más a versírás hogyanja is — Utassy József szabadságharcos indulata és Molnár 
(Péntek) Imre groteszk, köznapiságra épülő avantgarde-ja a két végpont —, de abban közö-
sek, hogy mindnyájan „közép-európaiságukat" akarják megvallani. „Kosarat tett fejünk alá 
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