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Illyés Gyula világa
„Halottak napja mindig vonaton talál — a kocsiban tenyérnagy fehér virágok
hideg illata, a sáros padlaton ujjnyi hosszú szirmok, a dombok közt néha temetők,
oly ünnepi hattyúúszásban, mint a kivilágított hajók! Mintha minden halottak estjét
vonaton töltöttem volna, és ráadásul most az ünnepre hazautazó napszámosok közül
a még félhomályos sarokban valaki arra kér engedélyt a nagy közös kocsi többi
utasától, hogy harmonikázhasson. Igen kellemesen, csendesen harmonikázik, s így
semmi csodálkozni való, hogy hamarosan magát a vonatot húzza szét és tolja ismét
össze, s ennek hatására hol visszafelé, hol előre utazunk, nem csak Budapest és Kaposvár között, hanem — egyre tágabb kilengést végezve — ebben a szomorkás,
havas alkonyt ígérő huszadik században is. Halottak napján születtem." (A XX. században)
Illyés Gyula élete átíveli a századot, művei a század történelmében gyökereznek.
Akár életrajzának adataiba pillantunk, akár munkáinak szellemi, erkölcsi tartalmaira
gondolunk: letörölhetetlen róla a huszadik századiság bélyege. Sodortatni nem hagyta
magát; teremtő módon együtt élt, együtt lélegzett korával; ha akart sem tudott
kívül maradni rajta. Hiába szeretett volna olykor visszaszabadulni írónak, a sürgető
tennivalók nem eresztették. Lautréamont-nal együtt vallotta, hogy „a költészetnek
egyetlen ellensége az irodalom". Amit csak egyféleképpen értelmezhetünk: vers,
regény, dráma ne az irodalom vájt fülű értőinek kedvére szolgáljon, álljon az élet,
sőt a gyakorlati végeznivalók pártjára. Megérti a modern irodalom „intellektuális
kétségbeesését", nem egy képviselőjét nagyra is t a r t j a ; ő maga azonban az írói
munkát erkölcsi szolgálatnak tekinti. Alkotásra biztató megrendelést mindig korától;
pontosabb szóval: népének-nemzetének helyzetétől fogadott el. A társadalom mélyvilágáról készített látleletet; gondokra és veszélyekre figyelmeztetett; félreértéseket
oszlatott el; homályban maradt kérdéseket világított meg. Művei a társadalom javát, a közösségi érzés, nemzeti tudat jó irányú működését szolgálják. Eszménye a
szabad és művelt közösségben jókedvűen, derűsen tevékenykedő ember. Sokkal józanabb, kételkedőbb alkat annál, semhogy romantikus népboldogító terveket dédelgetett volna magában. Pontosan fölmérte, hol áll napjaink szövevényében az irodalom és mi lehet az író szerepe. Nincsenek illúziói, nem hisz a próféták azonnali
gyógyulást ígérő csodaszereiben. Ismeri az írásban vagy színpadról elhangzó emberi
szó üzenetközvetítésének határait. De mégis az a hit vezeti, hogy „hacsak egy szem
borsó kerül is ki a kezemből, s akár a falra is, nem élek hiába". Ez a feladatvállaló elszántság erkölcsi természetű: nem tesz különbséget egyéni, emberi és nemzeti tennivalók között. Az idő és hely kívánalmai szerint cselekvést követel az írótól, a jó ügy szolgálatát írja elő számára, minden helyzetben. Az effajta állandó
résenállós persze nemcsak szárnyakat ad. Sok kockázattal, lemondással, csalódással
is megterheli viselőjét. Az emberi küzdés eredményességének elszánt hirdetői, az
életigenlő fölfogás rendíthetetlen hívei élik át a legfájdalmasabban csalódásaikat.
Illyés életművében is ott forognak a csalódottság, reménytelenség örvényei. Voltak
időszakok életében, amikor legszívesebben félreállt volna a sorból. Egyszer-egyszer
őt is vonzotta, megérintette a hiábavaló beszéd helyett a többet mondó hallgatás.
Életének talán legdöntőbb, sorsfordító élménye — és mindaz, ami abból szétágazott, idegeibe szívódott — a legkeserűbb pillanatokon is túllendítette.
A felszabadulás esztendejében egy mozgósító célzatú vita alkalmából visszaidézte, mit jelentett számára az emigrációból való hazatérés: „Magam Párizsból
jöttem meg, Párizshoz szokott szemmel, nyugat-európai igénnyel az igazság és az
— irodalom iránt. Az én megdöbbenésem az volt, amikor szülőhelyemen, a pusztán
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körültekintettem. Egyénileg nem vittem valami fájdalmas emléket innen, s kint ez
a fájdalmas emlék — mint minden emlék — még szépült is. De ez az ú j szem
most csupa iszonyatot látott. A nyugat-európai szemlélet, elsősorban a társadalmi
szemlélet (amely kint a szabad munkásmozgalomban még külön élességet is kapott)
fényszóró módjára fedte fel a sarkokat, az addig — itt megszokott — jelenségeket,
a megszokott félhomályba húzódó összefüggéseket. Nem ismertem a hazámra. Csak
négy évig voltam távol — tizenkilenc éves koromtól huszonhárom éves koromig —,
de épp ez az idő a legdöntőbb az ember életében, ez az igazi fejlődés — az állásfoglalásig való fejlődés — ideje. Akkor nem tudtam, csak most visszakövetkeztetve
merem kimondani akkori érzésemet, a döntő elhatározást: áruló lennék, ha csak író
akarok lenni."
„Áruló lennék, ha csak író akarok lenni" — ez a tudat erkölcsi imperatívuszként átszövi egész pályáját, kijelöli művei témavilágát, sőt hanghordozását is. Fölösleges azon tűnődni, ez volt-e a nehezebbik út, mert ezt a kérdést, a többi között
az idő jóvoltából is, az irodalomtörténet rég eldöntötte. Fönnmarad azonban egy
fogósabb kérdés: és a világirodalom, az európai hírnév, a külföldi megbecsülés?
Példát számtalant idézhetnénk — és nemcsak a magyar irodalomból —, hogy az
egyetemes értékhez a helyi színek kifejezésén át is vezet út. A jellegmegőrzés, helyzetfölmérés, a helyes megoldások kutatása egyéni és közösségi gondokra — éppúgy
hozzátartozik a huszadik századi irodalom színképéhez, mint azoknak a „biztonsághiány, szorongásos lét- és léghiány" élményét megörökítő műveknek a sora, amelyek a század másik arcát tárják elénk.
Miben áll Illyés művének huszadik századisága? Abban, ahogyan e háborúkat,
forradalmakat, ellenforradalmakat termő félszázadban egy sok megpróbáltatást átélt
közép-európai kis nép fiaként mindig felelni próbált az idő változó kihívásaira, a
magas emberi eszmények jegyében. Magabiztosan és derűsen, kétségektől elgyötörten és fölényes iróniával; a saját törvényeire hallgató szellem kísérletező kedvével.
A szocialista eszmékért lelkesülő fiatal diáknak, az avantgarde költőjének, a faluvizsgáló írónak, a Nyugat szerkesztőjének, a drámák és a Fekete-fehér írójának tollát ugyanaz a meggyőződés irányította. Megrendelést az időtől kapott, igaz, de feladatainak a legnagyobb igények szerint igyekezett végére járni. Nagy távlatokban
gondolkodott. Korát a múlt felől is tekintette s a magyar irodalmat nemcsak kitűnő
műfordításokkal gazdagította. Arra is rászoktatta, hogy önmagát, miközben saját
ügyeiben fárad, a nagyvilág szemével is lássa. Egyik franciaországi útjáról hazatérve vetette papírra ezeket a sorokat: „Én várhatok. A megértés bajnoka vagyok.
Minden idők legerősebb fegyverével, a céltudatos türelemmel óhajtok küzdeni mindenfajta dölyf és önzés, minden elzártság és elzárkózás, igen, minden határ ellen .. .
Csak bajaink ellen küzdjünk, ne egymás ellen, e hitben megerősödve térek h a z a . . .
Nem hiszem, hogy a népek különösképpen különböznének egymástól. Ha szabad az
út, rétegeik szerint elég könnyen összefolynak. Nyugodt vagyok. Egy szívós és nyugodt, egy bajokon okosult nép fia vagyok, amelynek nem kis pajzsa a derű."
Ezt a céltudatos nyugalmat idézi egyik életösszegező verse, az Ablakok. A történelem változásait átélő Illyés sohasem békülhetett ki az irodalomnak azokka'l az
irányaival, melyek a művészetet fölébe helyezik az életnek, és a földi múlandósággal szemben — az esztéta irodalom szellemében — a művészet örökkévalóságát hirdetik. Mint Mallarmé egyik, történetesen ugyancsak Ablakok című költeménye teszi.
Mallarmé ablakán a szoba beteg lakója a színpompás naplemente tündöklő égboltjának arany hajóira lát. A Művészet, Végtelen, Misztikum jelképeire: a nyers, tülekedő, alantas élet ellentéteire. Elvágyódás, gazdag jelzőkkel földíszített, az élet legfőbb értékévé emelt művészi Szép és a prózaian szürke, köznapi élet ellentéte fejeződik ki Mallarmé versében. Illyés ablakai szintén az életre nyílnak rá, a prózaian
hétköznapi élet — közöttük egy-egy ünnepi pillanat — az emberekkel elkeveredő
élet egy-egy szakasza, a történelem egy darabja fénylik föl bennük. A korával
együttélő és a korát vállaló költő önarckép-sorozata ez a vers:
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Vélek emlékezni, de mindenre,
az ablakra, melyen
kinéztem,
kikönyököltem,
mozdulatlan,
modellként a szorgos időnek.
Dolgozott rajtam a világ,
cserélve szaporán a vásznat.
Egy múzeumnyi
képkeret
és mindegyikben más az arckép.
A világgal elvegyülő, és a magáért való művészi Szépet tagadó ember mondhatja el
életéről, hogy dolgozott rajta a világ. És dolgozott úgy is, hogy közben elmúlt az
élet. Miközben ú j élményekkel gazdagodott, folyton szegényedett is, mert valamit
elveszített, mert elszállt az egyéni életre kimért idő. Az ablakok tehát az idő filmjét is lepörgetik a néző — a költő — előtt; az idő egymásra rakódott rétegein is
átfuttatják a tekintetet. S az idő-motívumba ágyazódik a művészet; Rembrandt
nevének, az önarckép festészet nagy művészének említésével művészet és élet egymást alakító hatására terelődik a figyelem.
Az egyéni élet eseményei, a szépek és fájdalmasak egyaránt, beleszívódnak a
közösség életébe és ugyanakkor vissza is hatnak rá; egyéni, társadalmi és művészlét így lesz egymástól elválaszthatatlan:
Dolgozom: küzdve
alakítom
nemcsak magamat, aminő még
lehetek, akinek jövőjét
az „ihlet óráin" gyanítom;
formálom azt is, amivé ti
válhattok...
Ezek a sorok Illyés Gyula . művének egyik vezéreszméjét világítják meg előttünk.
A „küzdve alakítás" gondolata az elidegenüléssel, személytelenné válással és emberi
széthullással ellentétes életérzésnek a foglalata. Versei, tanulmányai, regényei, drámái egyaránt arra szólítanak föl, hogy a „földtávú" létet éljük magunkévá. Kíséreljük meg, hogy minden élethelyzetet és életkori állapotot alakítsunk „magunkszámára valóvá". A legszélsőségesebbet ugyanúgy, mint a köznapian ismétlődőt. Az
elidegenüléssel való szembefordulást nemcsak műveinek értékválasztó sorai, mondatai jelzik. Az olyanok, hogy „A legnagyobb bátorság a remény" vagy „mindenen
át, mindenütt a nép győz majd, az élet" és „küzdeni, tenni, teremteni kerget / az
elmúlás: nincs vég!" Egyszerűen a világot nem képes másként érzékelni: az élet
minden mozzanatában az emberért való jeleket ismeri föl. Költőként, íróként is
szinte testi igénye, hogy mindenből valami hasznosat sajtoljon ki önmaga — és
evvel együtt mások számára. Minél többet akar befogadni a világból, átengedi m a gát a legellentétesebb érzéseknek, mert nagy távlatokban ettől is jót, fölemelőt
remél. Mert ez is hozzátartozik a „küzdve alakítom magamat" életbölcseletéhez.
Ez az életelv formálja művei belső világát, alakítja szerkezeti rendjét, határozza meg stílusát, sőt még kísérletezésének irányait is. Költészetéről szólva, művének értelmezői legtöbbször azt szögezték le, hogy versei két fő típusba rendeződnek. Az egyik csoportba az elbeszélő elemekkel átszőtt leíró-tárgyias versek, a m á sikba az érvelő-vitatkozó gondolati költemények tartoznak.
A modern költészetről szóló eszmecseréket, vitaírásokat ismerve, érdemes Illyésnek ezeket a verstípusait, legalább futólag, szemügyre venni. Mind a leíró, mind
pedig a gondolati költeményekben a képek, tárgyak, kijelentések, poétikai alakzatok
jól áttekinthető folyamatossággal épülnek egybe. Legyen szó érzelem- vagy gondolatkifejezésről: a részek láncszerűen kulcsolódnak egymásba. Szoros összetartozásukat kezdettől az utolsó sorig, mindvégig .megőrzik. Illyés legújabb köteteiben mind
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sűrűbben bukkan föl egy harmadik versváltozat. Ezek a laza, szaggatott szerkezetű
költemények a tárgyias szövésűektől abban térnek el, hogy az érzelem- és gondolatkifejezés nem az előbb jelzett folyamatossággal fejlődik bennük. A vers nem a
valóság közvetlen szemléletéből fakad, és gyakran eltávolodik a mindennapi tapasztalás szintjeitől. Valódit a képzeletbelivel, jelent a múlttal vegyít össze — szabadon,
kevés fogódzót kínálva az olvasónak.
Ez a vers változat az avantgarde és az új-avantgarde utáni, azok eredményeit
fölhasználó modern költemény. Legfőbb ismertető jegye, hogy egyes részei nem
utalnak vissza közvetlenül a tárgyra, látványra, eseményre. A képzelet szabadon jár
bennük, gyakori logikai jelentésbeli szüneteket hagy és az átmeneteket nyelvileg
sem világítja meg, ezért némi talányosság holdudvara veszi körül. A Dőlt vitorla
és a Fekete-fehér világát már ez a költeménytípus jellemzi, példájául annak, hogy
lírája nemcsak hagyományt véd, hanem újat is teremt. Befogadja és a maga céljaihoz idomítja a legmodernebb eljárásokból mindazt, ami számára megfelel. Illyés
költészetét azért tartjuk — a líra határai között — teljesnek, összegező jelentőségűnek és az ú j magyar költészet egyik legtöbb értéket teremtő változatának, mert
verseiben a formaújítás együttlélegzik a tárgyi sokoldalúsággal és az előbb említett
„küzdve alakítás" eszméjével. A szabad kísérletezés közben is a mondanivaló kifejezése tartja izgalomban: az emberies élet törvényei megfogalmazásának gondja hevíti. Ez a közlésigény a modern líra különböző irányzatai sorában az egyik fő
választóvonal, s mai lehetőségeinek kutatása a költészetelméleti vitáknak is állandó
témája. Honnan meríti Illyés az élet iránti rendíthetetlen bizalmát, és a lét értelmetlenségét, abszurditását sugalló művek érveivel mit tud szembe szegezni? Metafizikai tételeket soha; racionalista magyarázatra törekszik. Az emberi cselekvés
által újrateremtődő élet folytonosságának és elpusztíthatatlanságának tudata lendíti
át a legsötétebb hangulatokon is. A Bölcsek a fán mániákus eszme-megszállottjainak viájába mindig az szól bele; az zökkenti helyre az elbillent világ arányait,
hogy a kórus fáradhatatlanul végzi a dolgát; igaz, azért mert egyébre nincs is
módja. Illyés belátása odáig terjed, hogy a cinikus életbölcselő Androsz jövőjében
is lát biztató jeleket, erélyes menyasszonya talán még őt is rákapatja majd a m u n kára, mert ez az élet rendje: Az éden elvesztésének szintén az az alapgondolata,
hogy ha másban nem, az értelmes emberi cselekvés reményében megkapaszkodhatunk.
Illyés humanista életszemléletének egyik tápláló forrása az élet folyamatosságát
szervező és egyúttal teremtő munka. Szemében a legfőbb jó és vigasz, sőt az emberi történelem megtartó lényege, egyúttal tehát célja is az ember fáradhatatlan
tevékenykedése. A természetet leigázó, megfékező, "az élet fenntartásához nélkülözhetetlen, egyszerű javakat létrehozó testi munkát ugyanúgy idesorolja — és ez nem
profanizálás — mint a művészi alkotótevékenységet. Szemében a vízfakasztó kútásó
ugyanúgy értékteremtő, mint az író, zenész, festő — szól is mindegyikükről külön
vers. A munka nemcsak javakat termel: köréje szerveződik az élet, kis és nagy
dolgaival egyetemben. Űj művei arról az aggodalommal és ugyanakkor hittel átszőtt
helyzetfölismerésről szólnak, hogy az emberi és nemzeti előrehaladás reményéért
szinte naponta meg kell küzdeni. Ebben az egyre gyorsabb ütemben változó életben az eredendően jó irányú emberi tevékenység látszik még mindig szilárd pontnak. Az a fajta élettevékenység, amelyben eszköz és cél nem szakadt el egymástól.
Illyés Gyula szülőhelyének — és tágabban az egész hazának — sokáig csak a
szenvedéseiről szólhatott. Művéhez először nem is a tolnai kék szőlőhegyek lágyan
váltakozó dombláncolatainak költői képét társítjuk, hanem azt, hogy a táj, ahonnan
származott, „nehéz föld", szenvedések földje volt. Előtte a puszta legtöbbször romantikus csengésű csodaföldet jelentett, mezőin szilaj csikósok méneseket tereltek, égen
tündérálmot ringatott a délibáb. Legismertebb könyve, A puszták népe óta tudjuk,
hogy a puszta már nem a szabadság lelkesítően szép hona, hanem ahogyan Babits
írta róla 1936-ban: Illyés „arra eszméltet, hogy a puszták népe a magyarság egyharmada és legmagyarabb harmada, a szabadság szimbolikus honának gyermeke,
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kivétel nélkül cseléd, azaz szolga". — A vidék, amelyről A puszták népének t á r gyilagosan lázító helyzetjelentése szól, Babitsnak is szülőhelye volt. Babits mégis
úgy olvasta Illyés könyvét, mint ismeretlen földrészről készült izgalmas útleírást.
Illyés minden érzékével, szenvedélyével a valóságban él, a való világ jelenségeihez kötődik. Aligha tévedünk, ha ebben a vonzalomban a származás, életsors
meghatározó jegyeit is fölismerjük. A valóság anyagából teremt költészetet, regényt,
társadalomrajzot, amint Reggeli meditáció című ars poeticája is megszövegezte:
Nem követ és nem hí senki; a költészet
nem arra való, hogy elámítsd a népet,
vagy akár magadat. Egyszerű a világ:
amit a két szemed lát, ép elég dolgot ád.
Ragyognak a tárgyak. Nyald meg a ceruzád.
Még tüzetesebben fogalmazza meg a valóságra irányított: a megfigyelő és ábrázoló, felfedező és értelmező irodalom követelményét A tárgyilagosság lírája című
tanulmányában: „ . . . N e magatokat, a környező világot vizsgáljátok, ez az igazi
nagylelkűség, elég ha a hang a tiétek. Értelme csak a felfedezésnek van. A költő
csak ezáltal lehet cselekvő. A költészet ott kezdődik, ahol a . költő és a tárgy közt
meghitt beszélgetés kezdődik. Mert ha a költő eleve tudna mindent, ha csak »öntudatos« is lenne, a tárgy, amiről szólni akar, csak azt az életet élné, melyet neki
kölcsönöz, s így a költő csak önmagával társaloghatna. Ez egy életen át meglehetősen unalmas. De ha ő helyezkedik a várakozás álláspontjára: tárgya, a világ kezd
el beszélni; épp elegendő, ha ő válaszolni tud.
A költészet tiszta cselekvés tehát. Semmi köze a holdkórosok félrebeszéléseihez.
A képzelgésekkel szemben akkor végzi a legszebb feladatot, ha szépen kitekeri a
nyakukat. Ne a valóságot hazudjuk tele állítólagos költészettel, mint a szimbolisták
tették, hanem a valóságból bontsuk ki a benne rejlő költészetet. A gondolat ölelje
át az érzelmet, mint férfi a nőt és nem fordítva."
Ez a valóságtisztelet összeforr műveiben az értelmező igénnyel, a tényeket általánosító szemlélettel. „Ragyognak a tárgyak" — ez az első lépés, a következő a
tények összefüggéseinek felismerése, ami szöges ellentéte mindenféle ösztönösségnek. „Az ösztönösség művészi sarjadásai — í r j a — a lelkesülés, az ellágyulás, az
érzelmesség; az érzelgősség is. A tudatosságé a kétely, a bírálat, a gúny, a szellemesség, a lelkiismeret."
Ugyanezekkel a fogalmakkal közelíthetünk prózai munkáihoz. A faluvizsgáló
irány remekművét, A puszták népét, éppúgy, mint regényeit, a Koratavaszt, a Hunok
Párizsban és Ebéd a kastélyban címűt a tudatos valóságkutatás eszközei éltetik.
A kétely, a bírálat, a gúny, a szellemesség, a lelkiismeret megfigyelő és értelmező
módszerével építi föl szerkezetüket.
A puszták népe nagyon jellemzően tárja elénk ennek a tudatos valóságmegismerésnek az összetevőit. Sötét és reménytelen világot rajzolt ebben a művében.
Pontosan számba vette a környezet és a testi, lelki, anyagi kiszolgáltatottság sivár
adatait. Tudatos író módján a kétely, a bírálat, a gúny, a metsző irónia eszközével
dolgozott, távol minden színező ellágyulástól és érzelgősségtől. Sokat rábízott a m a gáért beszélő tényekre; bírálatot és a vádoló gúnyt szabatos leírásba rejtette s így
érte el, hogy műve önkéntelenül, magából a tárgyból eredően fejezi ki a lelkiismeret
tiltakozását, az erkölcsi fölháborodást. A puszták népének tárgya sötét, hangja
gyakran keserű; a könyv maga mégsem árasztja az epébe mártott tollal dolgozó
naturalisták sivár életszemléletét. Könyve lapjain át-átfut a derűnek, humornak egy
napsugara. Stílusa emelkedett, témáját olyan művészi igénnyel formálta, ahogyan
Mallarmé írt egy suhanó vitorlásról.
A világ, amiről írt, a társadalom, melyről híven beszámolt, bőségesen kínálta a
sötét és komor színeket. Még sincs egyetlen könyve sem, amely az élet komor,
nyers oldalainak bemutatását hajszolja. Legsötétebb helyzetjelentéseibe is bele8

szövődik annyi derű és humor, máskor idill vagy irónia, hogy ábrázolását soha nem
érezzük nyomasztónak. A föloldódás kedvéért folyamodik az enyhítés vagy az eltávolítás eszközéhez? Néha azért is. Máskor a családi emlékek vezetik a tollát, s
ilyenkor a környezetrajz komorságát líra enyhíti. Vallotta, nem törvény, hogy „akinek ruhája rongyos, legyen rongyos a jelleme is"; polgári igazság ugyanis, hogy „a
szennyen nem ragyoghat át tiszta szív". Szavába néha tréfát, iróniát vegyítve, máskor komoly érveket sorakoztatva taglalta, hogy az egyoldalú kép, bármennyi igazságelemet tartalmaz is, torzít. Ösztönösen is az arányosság híve, műveinek szerkezete is ezt tanúsítja. Tudatosan pedig mindig arra törekedett, hogy a jelenségeket
valóságos méreteikben, természetes rendjük szerint mutassa be. A huszadik századi
magyarságnak minden jelentős nemzeti és szociális problémáját érintette, mégsem
érheti az elfogultság vádja. Eszmevilága is arányosan épül.
Az arányosságnak, egyensúlytartásnak, összhangra törekvésnek az igénye a természetes dolgok magától értetődő módján lélegzik műveiben. Valójában máig fölfedezetlen Koratavasz című regénye is úgy olvaszt egybe korábrázolást, forradalomról szóló dokumentumot, lélektani elemzést és gyöngéd visszaemlékezést, az ifjúkor
édenét fölidéző lírai hangulatot, hogy sehol sem venni észre a különböző elemek
összeillesztésének gyötrelmét. Vaskosság és báj, irónia és idill, éles tekintetű elemzés és költői emelkedettség — csupa ellentétes érzelem, indulat fonódik össze a
regény történeteiben és főhősének magatartásában.
Volt mindig ereje, hogy derűvel, humorral szemlélje a világot. Védekezett is
ezzel az adományával és oly mesterien, hogy legjobb szemű irókortársát is megtévesztette csillogásával. Nem egészen alaptalanul, mert humorában, metsző iróniájában, szellemes gúnyolódásában furfangos okosság, hajlékony óvatosság is bujkált.
De ez a derű és humor igazában a világban otthonosan élő embernek erős fegyvere, a távlatos világértelmezés egyik legfontosabb eszköze. Ezek a vonások avatják Illyés prózáját mesterivé. Regényeinek és társadalomleíró műveinek emelkedett
stílusa, és iróniája, valóságtisztelete és gondolati tágassága az ú j magyar próza
egyik legéletképesebb irányát jelöli.
Illyés humanizmusának szilárd tartópillére az anyanyelvi és emberi közösséghez
tartozás tudata. Szemléletében az „anyanyelvi" és „emberi" nem válik külön, szótárában a két fogalom föltételezi egymást. Az emberi-hez az anyanyelv szabad birtoklásának tudata vezeti és minden korlátozás emberi mivoltában sérti meg. Evvel
egybehangzóan vallja azt is, hogy anyanyelvével sem bánik jól az, aki nem az
emberi mérték szerint ítél.
Koszorú című költeményének sorai egy-egy szóval, képzettársítással történelmi
hátteret rajzolnak az anyanyelvi közösséghez tartozás eszméje köré:
Fölmagasodni
nem bírhatsz. De lobogsz még,
szél-Jcaszabolta magyar nyelv, lángjaidat
kígyóként a talaj szintjén iramítva — sziszegvén
néha a kíntól,
többször a béna dühtől,
megalázott.
Elhagytak
szellemeid...
... fiaid közül egy, íme:
szólni tudó más nyelveken is,
hű európaiként
mondandói miatt
figyelemre,
bólintásra becsült más népek előtt is:
nem léphet föl oly ünnepi polcra,
nem kaphat koszorút
oly ragyogót, amelyet, szaporán lesietve ne hozzád
vinne, ne lábad elé
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tenne, mosollyal bírva mosolyra
ajkad, fölnevelő
édesanyám.

vonagló

Illyés a két háború közötti idő „népi" irányának egyik legelismertebb alkotója.
Ennek a csoportnak az írói nagyrészt a dolgozó osztályokból léptek az irodalomba,
azzal a különlegességgel, hogy hívek maradtak származási rétegeik vágyaihoz és
szelleméhez. Magyarországon, csakúgy mint a környező államokban, a közélet orvosaként az irodalom vállalta át magára mindannak a feladatnak nyilvántartását, a
gyógymódjavallatokkal egyetemben, amely egészségesen fejlődő nemzeteknél a társadalmi intézmények dolga. Szociális, demográfiai, szociológiai, politikai problémákkal viaskodtak ezek az írók. A nemzet eleven lelkiismeretét szólaltatták meg: belőlük szerveződött össze az a demokratikus parlament, amely a nemzeti higiénia
ügyeit megvitatta és az ország elé terjesztette.
„Összehangolni két egyirányú, de más-más ütemű haladást: az anyaországét és
Európáét"' — ez a magas igény faluvizsgáló, társadalomleíró műveit is á t j á r j a . Ezt
a kettősséget nem értette sokáig és tartotta talányosnak az irodalmi közvélemény.
Mert a parasztszociográfiák, hazai gondok, nemzeti „sorsproblémák" írója hű maradt ahhoz a világhoz, ahonnan származott, s ugyanakkor Molière-t, Racine-t, Reverdyt, Eluard-t, Follain-t fordított, a modern költői irányzatokat ismertette,
összeállította az egyik legjobb magyar nyelvű francia irodalmi antológiát. Műfordítás-gyűjteményében Európa csaknem minden nemzete képviselve van, s azon túl
Ázsia két nagy népe.
Mindezzel nem csupán érdeklődésének széles körét, megalapozottságát jeleztük.
Műveltségigényének mélyebbek a gyökerei.
A párizsi diák lángoló internacionalista volt, s a francia nyelv és kultúra nemcsak második nyelve és hazája lett: azt is ígérte számára, hogy beilleszkedhet a
haladás és szabadság híveinek nemzetközi táborába. A széles körű műveltség megszerzésére erkölcsi, eszmei indítékok ösztönözték. Ezért forrt össze művében a nemzeti „sorsproblémák" vizsgálata az emberek, fajták, vallások testvériségének és
egyenlőségének eszméjével, de a legtisztább művészi becsvággyal is. Két idézet talán
megvilágítja, mi a tartalma ennek a humanista elkötelezettségű „európaiságnak".
1943-ban kiadott francia irodalmi antológiájának bevezetőjét ezekkel a sorokkal
zárta: „Hálánk jeléül szeretném felmutatni ezt a tisztelgés-gyűjteményt a francia
népnek, sorsa nehéz pillanatában." Műfordítás-gyűjteményének előszavában pedig
ezt írja: „Újkori művelődésünk szerencsés nemzeti hagyománya az az igény, hogy
irodalmunk változatlanul a világirodalom közlekedő edényén legyen egy kis ág;
akármilyen szerényen is, de annak állását jelezze!" Az a törekvése, hogy a két
egyirányú haladás, a hazai és az európai, lehetőleg egy ütemre lépjen, a kölcsönös
megbecsülés szellemében.
Ma talán föl sem tudjuk még becsülni, milyen hatalmas munkát végzett drámaíróként. Műveivel hiányzó fejezeteket pótolt a magyar színpad történetében. Molièreről szóló tanulmányába nem minden keserűség nélkül sző bele arról egy mondatot,
hogy amikor Budán még török volt az úr, Párizsban már Európa ú j világrendje
körül kezdődtek a szellemi előharcok. Molière is részese a szellemi küzdelemnek,
Illyés azt csodálja benne, hogy a paraszttrufából, vásári komédiázás bakugrásaiból
álló francia vígjátékot „az ő félelmetes társadalomismerete emelte egyszeriben
tökélyre". Ami nem járt együtt azzal, hogy kitörölte emlékezetéből az Ü j Híd' mutatványos bódéinak vaskos commedia dell'arte bohózatait; a francia színháztörténet
is megjegyzi, hogy Pathelin mester figurája kétszáz év múlva Tartuffe, Harpagon,
Don Juan alakjában tér vissza a színpadra. Illyés fájlalja, hogy az ú j magyar színházból hiányzik a commedia dell'arte műfaján nevelkedett, szemléletében és nyelvében hitelesen népi fogantatású játék, a vaskos odamondogatást komolysággal m ű vészi arányokban keverő plebejus, műfaj. Molière fordításai is —
Kényeskedők,
A tudós nők, Dandin György — arra ösztönözték, hogy kikísérletezze ennek a m ű fajnak magyar változatát.
10

A magyar nemzeti dráma és népi játék megteremtésére Móricz Zsigmond tett
kísérletet a század elején, ö is a nemzeti hagyományokhoz nyúlt vissza, a népszínmű és a vásári komédia műfaját támasztotta fel és töltötte meg ú j tartalommal.
Áll ez a Sári bíróra (1909) és a Lúdas Matyi (1911) elsőül közölt részleteire. Hubay
Miklós írja Móricz Zsigmond drámái című tanulmányában, hogy a Sári bíróban azt
vette át Móricz a népszínműtől, amivel a népszínmű maga is adósa volt a régi
magyar vígjáték-irodalomban... A 18. századi magyar vígjáték még eleven kapcsoSári bíróval ott folytatta, ahol az iskoladrámák, Csokonai és Kisfaludy Károly abbahagyták, annál a jóvérű kritikai szemléletnél, amely a 19. század elején megvolt a
magyar vígjátékirodalomban... A 18. századi magyar vígjáték még eleven kapcsolatban volt a világirodalom népi jellegű komédiáival. Ehhez visszatérve, Móricz így
abból a forrásból meríthetett, amely közvetítette Moliére, Plautus és az olasz commedia dell'arte életrevaló ötleteit, jókedvét és bátorságát."
Móricz utolsó drámai műve, a Kismadár „Móricznak és egyben a magyar irodalomnak (a XX. század első feléből) egyetlen klasszikus drámai műve" — olvassuk némi kételkedéssel az idézett kitűnő tanulmányban. Ám ugyanitt azt is megállapítja Hubay, hogy Móricz végül szintén adós maradt a nemzeti dráma megteremtésével. Nagyszabású és mégis egyenetlen drámatermése nem váltotta valóra
fiatal korának nagyratörő álmait. Őutána is várni kellett az írót, akinek színpadáról — Móricz szavaival élve — „a valóságos, hamisítatlan, igazi élet illata, szellője" csapja meg a nézőt.
Móricz az ellentéteket elsimítja, a szemben álló feleket békésen kiegyezteti: ez
lehetett az egyik fő akadálya, hogy színpadi műveiben nem érte el prózájának a
szintjét. Ösztöne azonban kitűnően működött; világosan látta, milyen irányban
kísérletezzen a színházat nemcsak szórakoztató intézménynek tekintő író. Ezért
Illyés jóvérű népi játékainak közvetlen előzményeit kutatva is először Móricz műveiben tekinthetünk szét. A Lúdas Matyi legelső változatát „vásári komédiának"
nevezi Móricz, s bevezetőül ezt mondja róla: „A bohózat szertelenségei tombolnak a
felszínen s a mese mélyén a legvéresebb örök gyötrelem vonaglik." A felszínen
bohózati szertelenség, a mélyben komoly mondanivaló: ugyanez a cél vonzza Illyést
is népi játékai, parasztdrámái írásakor.
A másik nagy ösztönző példa és becsvágyat ingerlő forrás a francia irodalom, a
kétszáznál több farce szövegével büszkélkedő francia drámairodalom. (A legismertebb játékot, a Pathelin Péter prókátort Illyés le is fordította.) A commedia dell'arte
könnyedségét, jókedvű komédiázását, kavargó látványosságát a történelmi drámák
első sorozatával egyidőben keletkezett Tűvétevők közelítette meg legjobban. Bemutatásakor a népi világ hiteles realizmusa és a felszabadult játékosság moliére-i
elevensége ragadta magával a nézőt. A színház Csokonai Kar ny óné jávai együtt állította színpadra, példázva ezzel is hagyomány és folytatás összetartozását. A Bolhabál a farce életkép-realizmusát, a Bál a pusztán a sotie szatirikus revüjét hasznosította, a Bölcsek a fán diákos parodizálás formájában, évődve, ironikusan csipkelődve, pamfletszerűen szatirizálva a világ állapotáról szóló intelmek színpadát teremtette meg. Az előbbi kettő íródhatott volna korábban is, korhoz lazán kötődő
népi játékok. A Bölcsek a fán eszmeköre viszont szorosan kapcsolódik az elmúlt
évtized fejleményeihez, nemcsak gondolataival, hanem a „formabontó" színház eszközeinek felhasználásával is.
A népi játékok a történelmi drámákkal párhuzamosan keletkeztek. A műfaji
vizsgálódás szedheti őket külön csoportba, az életmű szövetében mégis úgy alkotnak külön szálat, hogy össze is fonódnak a nagyobb lélegzetű munkák szálaival.
Illyés nem adta föl magas művészi becsvágyát a parasztdrámák írásakor sem. Sőt,
elégtételt érezhetett, hogy megvalósul régi álma, az adósságtörlesztés: közvetlenül
azokhoz intézheti szavait, a színház ünnepi deszkáiról, akikkel oly régóta szeretett
volna közérthető formában eszmét cserélni. Abban a modorban, ahogyan azt a
Csizma az asztalon című könyvterjedelmű elmélkedő röpiratában eltervelte. Népi
játékaival példát mutatott arra, hogyan lehet megőrizni, vagy talán helyesebben,
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visszahódítani a történelmi fejlődés által kiérlelt formákban a néphez szólás írói
jogát. A két háború közötti időben sem volt könnyű a helyes útra rátalálni. Akkor
mégis a tények nyelvén megszólaló irodalom, a bajokat őszintén és keményen feltáró szociográfia, esszé, vers nem a nép helyett, hanem valóban a nép nevében
beszélt, bár az érdekeltek erről alig vehettek tudomást. A társadalmi veszély oly
nagynak látszott és az őserő-kultusz annyi romantikus valótlanságot hordott össze
a romlatlan parasztságról, hogy a bajokat fölismerő írók egyéb terveiket félretéve,
vállalták a történelmi, szociológiai, néplélektani tanulmányokkal járó munkát. „Igyekeztem feltárni a bajt — írta Illyés 1938-as keltezésű naplójegyzetében (Magyarok,
67) Nem is azért, mert irodalmi kis köreimben kifogytam volna minden tennivalóból."
Az író, aki napjainkban is vallja, hogy a társadalmi érdekeltségű irodalomnak
változatlanul szerepe és hivatása lehet, jóval nehezebb helyzetben találhatja magát.
Egyre szélesebb körű igény követeli a „tiszta irodalmat", és a néppel együttérző
elkötelezettek egy része fölhasználja a legmodernebb kifejezési eszközöket is. Az írót
övező társadalmi viszonyok hatalmasat változtak, a gond azonban a régi: hogyan
lehet a társadalmi érdekeltség és modern kifejezés ú j összhangját megtalálni.
Illyés nagyon világos eszméket fejtett ki több ízben erről a súlyos problémáról.
Fő tétele, hogy a Magyarországon működő író nem lehet úgy modern, ahogyan a
Párizsban élő, az ottani hagyományok, közvetlen előzmények birtokában dolgozó
költő. Benne kell élni a korszerű áramlatokban, ugyanakkor számolni kell az íróra
váró hazai szereppel is. Szinte megoldhatatlanul nehéz feladat; az író, aki így gondolkozik, két malomkő között őrlődik: a hazai szerepvállalás és a világirodalommal
való lépéstartás szorításában érezheti magát. S állandóan emésztheti az aggodalom,
hogy kívül reked az egy nyelvet beszélő irodalom világköztársaságán. Tetézi a gondokat, ha valaki az irodalom fejlődéséből kimaradt m ű f a j t akar napjainkban élettel
megtölteni. A népi játék Csokonai vagy Kisfaludy Károly idejében tartozott az irodalom időszerű tennivalói sorába; ma viszont sok helyütt a happening a korszerű
commedia dell'arte. A hangos divatok felől nézve, Illyés kísérlete csupán ókonzérvatív couleur locale; higgadt mérlegelés szerint azonban, mely nem kizárólag a
formabontó nyugati irodalmak mértéke szerint ítél, a Tűvétenöknek
és a Bölcsek
a fán című komédiának nemcsak a hazai viszonyokban jártas néző számára van
mondanivalója.
Jórészt hasonló kérdésekkel találjuk szembe magunkat, ha Illyésnek a történelmi . drámáit fogjuk vallátóra. Az ötvenes-hatvanas években történelmi drámákat
írni, ugyanolyan merészségnek tetszik, mint parasztdrámákkal foglalkozni. Az 1945
utáni kor egyenesen fölszólította az írókat a nemzet helyzetének tisztázására, és a
jelen ábrázolása mellett kikerülhetetlen volt annak a súlyos kérdésnek a fölvetése
is, honnan jöttünk, hogyan jutottunk idáig. Illyés rég eljegyezte magát a történelem
búvárlásával. Harmincas években írott könyveinek java része tárgy szerint is tör-,
ténelemvizsgálat, felszabadulás előtti legjelentősebb verseskötetének, a Rend a
romokban anyagát is átizzítja a történelmi „sorsproblémákkal" való szembenézés
igénye. Kérdéseinek, észleleteinek csomópontja röviden így foglalható össze: mit
jelent magyarnak lenni? A minden ízében racionális Illyés a kérdésre adott egyik
válaszában szembe találja magát a magyar történelem irracionális tényezőjével:
„Isten csodája, hogy még áll hazánk! Petőfi nem hitt vallási csodákban; a csoda
neki egyszerűen ésszel föl nem foghatót, illogikust jelent, valami olyast, ami kívül
esik a józan, az érdeket, a következményeket latolgató gondolkodáson. A magyarság
magatartása valóban ilyen. Létét vakmerő harcainak köszönheti. E harcok kezdettől
fogva mindig védekező harcok, az idő teltével mind kétségbeesettebben védekező
szabadságharcok. Valamennyi reménytelen. A meglepő az, hogy kitörésük pillanatában a legreménytelenebbek; az ellenség mindannyiszor legalább hússzor erősebb,
a józan ész visszatántorodnék ilyen vállalkozástól. A higgadtságáról, tárgyilagos
szemléletéről híres nemzet látja, hogy nekiugrása csak kudarccal végződhet, s mégis
újra és újra nekiugrik a Góliátnak. Balsejtelme mindannyiszor valóra válik, de
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ebből a leckéből sem okul. Történelmünk nem logikára oktat. Arra oktatnak, s ez
benne a vigasztaló és magasztos, hogy nemzetek életében olyan fogalmaknak is
van értelme, mint bátorság, merészség, ideákhoz való ragaszkodás. Ezer esztendőket
más népek is csak csodák révén élhetnek; a főniksz mintájára." (Magyarok, 285.)
Történelmi drámasorozata, a biztató nekilendüléssel kezdődő ú j korszakban
„logikára oktat", de arra is, hogy a nagy pillanatokban a bátorság, merészség irracionális kockázatvállalására is szükség van. Görgey józan logikája mellett Kossuth
teátrálisan ható elszántságára. Csak épp az idősorrenden változtatott a történelem.
A Magyarokban olvassuk ezt a mondatot: „Ha a jövőnk nem is, a múltunk alakul."
Amikor nekikezdett az „új fogalmú hazafiság" darabjainak írásához, azzal a hittel
cselekedte, hogy a jövőnk is alakul. Az irracionális múlt tanulmányozásából végül is
racionális következtetéseket vont le.
Az irodalom, művészet egy-egy alkotójának jelentősége túlnő saját területe
határain, műve az egyetemes nemzeti kultúrát gazdagítja, életművének sugalmazása
átáramlik a közgondolkodásba, beleépül a kultúra korszakokon át fönnmaradó közös
értékeibe. Ezek az írók, költők, zenészek — a művészet nagy értékteremtői hidat
vernek a hagyományos és modern szemlélet között. Összefoglalnak és előremutatnak, a nemzet nevelőivé válnak, ahogyan Ady, Bartók, Kodály. Illyés életművének
java része beleszívódott az egyetemes nemzeti kultúrába. Életművének üzenetét ars
poeticájának egyetlen mondata összefoglalja: „Minden jó vers egy-egy föllebbezés
az igazság és az élet tökéletesedéséért."
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