
Szemle 1.183 

ságot (ha ugyan nem tudatlanságot!) vet a filozófus szemére, aki 
viszont gondolattalanságban marasztalja őt el." (Vigilia, 1988. 6. sz. 
419.) 

Sajnos, bár jómagam éppen a filológus és a filozófus együttműkö-
désében látnám a megoldást, e megoldás mai viszonyaink között meg-
lehetősen illuzórikusnak látszik. Nincs esély rá József Attila kutatása 
esetében sem, hogy irodalomtörténész, filozófus és politológus együtt, 
egymás munkáját kiegészítve, ellenőrizve és egymással korrelációba 
hozva alkosson meg egy értelmezést a bölcselő költőről. 

Annyi biztos: Miklós Tamás könyve meglehetősen nagy kihívást 
jelent a „szakma" számára. Munkája elfogadása is, elvetése is olyan 
elemző munkát, ha tetszik, ellen-könyvet igényel, amely — az ehhez 
szükséges előmunkálat elvégzése révén — fölpezsdítheti a kutatást. 
A nagy kérdés mindazonáltal az: elfogadja-e a szakma ezt a kihívást, 
s valódi elemzőmunkára kényszerül-e így a József Attila-kutatás, 
vagy az következik, ami Forgács László könyvét is kísérte. Néhány 
levágó kritika s utána csönd. 

Ha Miklós Tamás könyve föl tudná rázni a József Attila-kuta-
tást, már megérte, hogy a Magvető Könyvkiadó vállalkozott meg-
jelentetésére. Ha ez nem következik be, akkor — sajnos — újra csak 
a felemásságok száma szaporodott. Mindenesetre kár, hogy a tanul-
mány a Gyorsuló idő, tehát egy népszerűsítő célzatú sorozat kötete-
ként jelent meg. Célszerűbb lett volna egy szűkebb terjesztésű, inkább 
a kutatás érdekkörébe kerülő kiadványtípusban publikálni. Hogy a 
József Attila metafizikája a Gyorsuló idő sorozatban jelent meg, 
önmagában is jelzi: kiadványstruktúránk átgondolatlan, nem kellően 
differenciált. Az alapkutatásnak nincs becsülete. Pedig alapkutatások 
nélkül még a „filozófus" József Attilát sem lehet megnyugtatóan 
interpretálni. 

L E N G Y E L A N D R Á S 

A KÖLTŐ FELEL* 

„ A költő mű ével és müvében felel a világnak . . . De úgy látszik, 
a kornak, pontosabban a kortársaknak ez sem volt elég. Évtizedek 
óta ostromolták — ostromoltuk — Illyést, hogy válaszoljon közvet-
lenül, élőszóban, szemtől szembe, tollba, magnóba, kamerába (is) 
azokra a kérdésekre, amelyeket a közvélemény tolmácsainak szere-

* A költő felel. Beszélgetések Illyés Gyulával. Összegyűjtötte, sajtó 
alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Földes 
Anna. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1986. 
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pében megjelent közvetítők, újságírók, riporterek, írótársak és iroda-
lomtörténészek fogalmaztak meg."1 — írja Földes Anna az Illyés 
Gyulával készült interjúkból nagy munkával és ügyszeretettel össze-
állított kötete bevezetőjében. 

A költő pedig - a vaskos gyűjtemény tanúsítja — közel ötven 
éven át állta az ostromot, készséges volt és türelmes, még akkor is, 
amikor — hogy is lehetett volna másképp — újra és újra ugyanazok-
ról a kérdésekről foggatták. A kötet voltaképpen azt az alcímet is 
viselhetné: „ A z udvarias költő". Sok mindent megtudunk ugyanis 
a beszélgetésekből Illyés Gyuláról, ami kiegészíti, megvilágítja, 
árnyalja vagy éppen ellenpontozza az írott életművet, s aminek isme-
rete nélkül szegényebb volna az irodalomtörténész, az olvasó. D e 
ami már a kötetbe belelapozva is meglep, szíven üt, s aminek élményé-
től az interjúkat alaposabban átta ulmányozva sem lehet szabadulni: 
az a szelíd szolgálatkészség, amellyel Illyés minden kérdést és minden 
kérdezőt szinte meghatóan komolyan vesz, tisztelettel és magyarázó 
kedvel fogad, legyen akár az ifjúsági rádióműsorban megszólaló gye-
reklány, akár a rangos pályatárs. Nemigen hiszem, hogy lett volna 
komolyan érdeklődő újságíró, riporter, beszélgetőpartner, akit vég-
képp elutasított volna — az időrendbe szedett interjúsor szünetei, 
„kihagyásai" azokra az évekre esnek (a negyvenes évek végére-ötve-
nes évek elejére, majd az 1956-ot követő egy-két esztendőre), amikor 
különböző meggondolásokból, esetleg egyszerűen óvatoskodásból 
valószínűleg nem is nagyon faggatták a nyilatkozat-kérők. 

De ha kérdezték — felelt. Felelt akkor is, ha a kérdés tendenciózus 
vagy nem éppen jóindulatú. A félszáz év alatt született megszámlál-
tatlanul sok interjú folyamán összesen két alkalommal érezzük' hogy 
Illyés elvesztette türelmét — mindkét alkalommal jó oka volt rá. 
Keserűsége ekkor sem az olvasókat képviselő beszélgetőpartnernek, 
hanem a méltatlan körülményeknek; az elhallgatás-elhallgattatás 
veszélyének szól — mert a hallgatás az egyetlen, amit Illyés Gyula 
vállalhatatlan kudarcnak érez. Első ízben 1937-ben fakad ki szokat-
lan keserűséggel a Népszava tudósítójának kérdésére: „Nem dolgo-
zom semmin. N e m készülök semmire. Fordítok, kenyeret kell keres-
nem: ilyen elfoglaltság közben sosem szokott nyugalmam, időm és fő-
leg kedvem maradni, hogy még irodalommal is foglalkozzam."2 

Másodjára 1946-ban tagadja meg a részletes választ: az újságíró 
hasztalan kapacitálja, nem hajlandó tételesen cáfolni Zsolt Béla vád-
jait, aki „ G ö m b ö s Gyula és Imrédy Béla kultúrcsatlósának", „a 
szabadságért meggyilkolt mártírok szelleme elárulójának" nevezi. 
„Azt hiszi, elég az író védelmére a művei?" — kérdi végül a csüggedt 

1 1. m. 5. 
21. m. 46. 
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riporter. „Azt." — csattan a máskor oly készségesen magyarázó 
Illyés egyszavas felelete.3 „Az író legdöntőbb pártigazolványa vége-
redményben mégiscsak az alkotása."4 — állítja egy másik beszélge-
tésben ugyanebben az esztendőben. 

De ha így gondolja, miért veszi mégis a fáradságot annyiszor s 
annyi fórumon, hogy feleljen, érveljen, vitatkozzék? Az „udvarias-
ság", Illyés sokat emlegetett „kedvessége", megnyerő modora nyilván 
nem elegendő magyarázat. Illyés nem egyszerűen udvarias, hanem 
kötelességtudó: az ő értelmezésében ugyanis az író-szerep többet 
jelent az irodalom művelésénél: egy sors vállalása ez, amelyben az 
élet és a mű tudatosan megteremtett egységet alkotnak, s amelyben 
az alapvetően erkölcsi természetű elhivatottság az írásban nemcsak 
esztétikai, hanem etikai normákat is érvényesít, a magatartást pedig 
szinte esztétikai érvénnyel, a művekkel harmonizáló, azokat hitele-
sítő-felfokozó-értelmező kifejezési eszközként komponálja meg. Az 
életnek és a műnek Illyés szerint együtt kell valamilyen üzenetet kife-
jeznie — ebben az értelemben a költő ugyanúgy szolgálatot teljesít, 
ha verset, drámát ír, és ha nyilatkozatban, interjúban lesz (ahogy 
Szabó Lőrinc jellemezte Illyést) „az országos lelkiismeret hordozója". 

Földes Anna „élőszóban megfogalmazott, alkalmi esszéknek" te-
kinti a kötetben szereplő interjúkat, s ebben sok igazság van. Az 
időben előrehaladva azonban egyre több az olyan megnyilatkozás, 
amely nem az esszé sok szempontot felvillantó, árnyalt eleganciájára 
törekszik, hanem a lecsupaszított lényeget igyekszik újra meg újra, 
minél egyszerűbben és érthetőbben fogalmazva továbbadni hallga-
tóinak-olvasóinak. Mint a jó tanító, aki a vizsga előtti egyre szű-
külő időben még egyszer megpróbálja a legfontosabbakat tanítvá-
nyai emlékezetében vésni, s ameddig tudja, megismétli-újramagya-
rázza mind azt, amire majd mindenképpen szükség lesz. Földes Anna 
szabadkozik is utószavában az ismétlődések, a monotónia miatt — 
de soha zaklatóbb monotóniát, soha megrázóbban „unalmas" olda-
lakat! Egy gazdag műveltségű, érzékeny, bonyolult gondolkodó 
küszködik itt a feladattal: hogyan lehetne azonnal átlátható tisztaság-
gal, minél egyszerűbb és minél meggyőzőbb érveléssel, lehetőleg 
mindenki számára érthetően megmutatni — nem félek a szótól: be-
lénksúlykolni — azokat a veszélyeket és a javallt gyógymódokat, 
amelyeket a sokat emlegetett „szenvedő közösségek" (osztályok, 
népek, nemzetek, nemzeti kisebbségek) sorsában lát. 

Módszerei is, mint az okos tanítóé: nemcsak ismétel, de példabe-
szédet, anekdotákat is mond, és az igyekezet fölkeltése érdekében 
bíztat és dicsér, talán többet is, mint amennyire az eredmények jogo-

3 / . m. 114. 
4 . m. 118. 
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sítanának. Sokszor elmondja: az irodalom, az új tehetségek figye-
lemreméltók, a szellemi élet ígéretes és gazdag, az olvasók figyelnek 
a művészet szavára, az irodalom hatása egyre szélesebb és mélyebb 
lehet, a közönség érett és okos, a történelem adta „szélárnyék" módot 
ad az ország problémáinak átgondolására és megoldására. Nem a 
próféták hagyományos stratégiája ez : ő még a fenyegető veszedelme-
ket is úgy idézi fel, hogy közben bizakodva összekacsint az interjúk 
közönségével: lehetetlen, hogy meg ne birkózzatok velük! 

Néptanító? Próféta? Költő? Illyést magát is legjobban az író-
szerep értelmezése izgatja — ez az a kérdés, amit szinte minden beszél-
getésben körüljár. Többek között azért is válhatott olyan korán a 
„népi mozgalom" táborszervező egyéniségévé, mert ő tett hitet leg-
következetesebben az irodalomnak, az írónak olyanfajta közvetle-
nebb, politikusabb közösségi (népi, nemzeti) elkötelezettsége, fele-
lőssége mellett, amely ugyan joggal támaszkodhatott a magyar iro-
dalom meghatározó tradícióira, de az individuum-központú, az első-
sorban személyiségépítésre, önkifejezésre vállalkozó, esztétizáló, a 
modern nyugat-európai kultúra modelljeit értékmintának tekintő 
irodalmi törekvésekhez képest mindenképpen új írói szerep-értelme-
zést jelentett. Az irodalomnak ez a feladatkeresése sok vonatkozás-
ban hozzájárult a „politikus", „pártos", „népi", „elkötelezett" 
művészet eszményének és azoknak a kategóriáknak a kialakulásához, 
amelyekre később a szocialista művészetelmélet és művészetpolitika 
kívánt építkezni. 

Ez az írói szerep-értelmezés a gyakorlati történelemalakítás és a 
művészet között számtalan átvezető utat lát, s a társadalmi-nemzeti 
kérdések politikai aspektusainak áttételek nélküli megszólaltatását, 
a direkt közéleti cselekvést, a politikai programok alakítását sem 
tartja idegennek az autentikus művészi magatartástól. Ez a meggyő-
ződés a harmincas-negyvenes évek interjúiban mutatkozik meg a leg-
tisztább és egyben legvégletesebb formában — nem függetlenül attól, 
hogy éppen ebben az időben villan fel a lehetőség, hogy a népi író-
csoport körül alakuló értelmiségi tábor politikai mozgalommá váljék, 
s Illyés majdhogynem a táborvezéri szerepben találja magát. Nem 
elavult néptribuni attitűdök kísértése, hanem inkább a történelmi 
lehetőségekkel való szembenézés, egy kibontakozó értelmiségi moz-
galom politikai tétjeinek fölismerése mutatkozik meg abban, ahogy 
Illyés szinte hányaveti daccal jelenti be a körülötte szerveződő író-
csoport igényét a politikai jelenlétre : „a politikához csak az író ért, 
senki más. Magyarország történelmének legszebb pillanata az volt, 
amikor majdnem Petőfi vette át az ország kormányzását. Sajnos, 
nem sikerült neki . . ,"5 

5 / . m. 73. 
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A később éppen „reálpolitikusnak", józannak, meggondoltnak 
dicsért Illyés szokatlan hevülettel szólal itt meg. Túloz, szándékosan 
sarkít talán? Inkább arról van szó, hogy a „hivatásos" politikai erők 
patthelyzetében (1941-et írunk!) az elrugaszkodást az irodalom régi 
politikapótló szerepének fölelevenítésében keresi, fölismerve, hogy a 
népi irodalom értelmiségi bázisát voltaképpen politikai programele-
mek tartják össze, s a szellemi mozgalom részben egy szélesebb tár-
sadalmi-politikai mozgalom helyett bontakozott ki. A pótlék-szerep 
szükséglete Illyés elemzése szerint végigkíséri a magyar irodalom 
förténetét : „A magyar író a nemzet mindenese . . . ha egyszer valami 
ok miatt akár az orvostudomány csődött mondana, az emberek az 
íróktól várnák a gyógyítást is."6 

Mi sem könnyebb annál, mint megállapítani: a politikai struktúra 
tagolatlansága, a társadalmi-politikai viszonyok éretlensége, a poli-
tikai érdekérvényesítés lehetetlensége, tehát egyfajta hiány, torzulás 
hívta életre az irodalomnak a politikai gondolkodást és gyakorlatot 
pótló funkcióit. Mindez azonban nem változtat azon, hogy ezeket a 
történelmi korlátokat az irodalom méltóságának, súlyának, erkölcsi 
erejének növekedése „kompenzálja", így e régió irodalmai — Németh 
László szavával élve — különösen „komoly" irodalmak, sajátos pá-
tosz lengi körül őket, és az ezzel járó rangot és felelősséget is viselniük 
kell. 

„A mi irodalmunk gyökérzetében morális. Beleesett fölvirágzása 
épp az Aufklärizmusba."7 — jellemzi a kezdeteket Illyés. De a „morá-
lis gyökérzet" később is meghatározta az író-szerepet: „Ahol az 
egész nemzeti tudat, a becsületességével, a rímekbe és a ritmusba 
költözködött, ott mindenki méltán várja el, hogy aki tehetséges költő, 
az feltétlen az igazat mondja."8 

Ehhez az erkölcsi többlethez való ragaszkodás segíti át később 
Illyést azon a dilemmáján: hogyan előzhető meg a „közéleti költő" 
szerepének kiüresedése, amikor politika és irodalom között már 
nehezebb a személyes átjárás, és tovatűnt a népi irodalom politikai 
mozgalommá válásának történelmi lehetősége is. A politika „szak-
másodása" és intézményesülése az író és a politika viszonyát is átren-
dezi. Illyés el is panaszolja: „A szellemi élet a 20. század közepe óta 
nem tud belelátni a politika szövevényébe."9 Ebben a helyzetben úgy 
érzi: a közösségi-közéleti elhivatottságú írónak valamilyen morális 
kontroli-szerepet kell betöltenie, a politikai taktika egyes lépéseit az 

6 / . m. 108. 
4 . m. 231. 
4 . m. 226. 
9 / . т . 703. 
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erkölcsi normákkal és a közösségi érdekek által hitelesített stratégiai 
célokkal megmérve-szembesítve. „Semmi más nem marad így szá-
munkra, mint egy erkölcsi magatartás: percenként megmondani azt, 
hogy mit tartok én, úgyis mint szépíró, jónak , mit tartok rossznak."10 

Méltóságteljes, felelős szerep volna ez: mégis van egy szépséghi-
bája. Illyés szavai az erkölcsöt a politika tartományain kívülre helye-
zik, mintha felmentést adnának a politikának, a politikusoknak az 
erkölcsi szempontok alól — hiszen a normákat kívülről és utólag 
szembesíti majd az önmagában értékközömbös politikai gyakorlattal 
a normákon őrködő íróértelmiség: „ A politikusnak, publicistának 
meg vannak engedve a kitérők. Maga Kossuth mondja, hogy a poli-
tika az exigenciák tudománya. Azaz: azt csinálhatom, amit a helyzet 
követel. Az írónak ez nincs megengedve."11 

Illyés jogosan számol a politika sajátos törvényszerűségeinek és 
különszabályainak létével, de egyben abszolutizálja is a politikai és 
az erkölcsi szabályok különbségeit. Márpedig, ha az emberi tevé-
kenység e különösen fontos terepét — a politikai cselekvések világát 
átláthatatlanságára, gyakorlati céljaira, siker-orientáltságára hivat-
kozva elvben is kivonjuk a morális szabályzók hatása alól, akkor az 
író a politikai folyamatoknak legföljebb moralizáló kritikusa, de nem 
részese formálója lehet. Illyés pedig saját életében éppen az utóbbira; 
a részvétel lehetőségére mutat példát. 

M i sem idegenebb tőle, mint hogy politika és művészet távolságát 
a gyakorlatban is áthághatatlanként kezelje. Nemcsak az erkölcsi 
értékek „felkent" őrzője, hanem a rászorulók okos gyámolítójaként 
tevékenykedni kíván a politika, a közélet gyakorlati tereplinis. Reál-
politikusi nimbusza, az ehhez fűződő rokon- és ellenszenvek éppen 
onnan származnak, hogy saját életével is segít kikísérletezni a politikai 
és erkölcsi törvényszerűségek mégiscsak-lehetséges összeegyeztetésé-
nek módjait. Amikor a rácegresi termelőszövetkezet az ötvenes évek 
elején váratlanul Illyés Gyula nevét veszi föl , csak először szabadko-
zik, aztán megérti és vállalja a névfölvétel tisztelgése mögötti fifikus-
kedves számítást, s lesz a szövetkezet ingyen „kijáró embere", ügyei-
nek-bajainak elsimítója — az „ahogy lehet" régi törvényét és a segí-
teni akarás morális parancsait egyszerre próbálva érvényesíteni. 

Persze, egyszerűbb, kockázatmentesebb lett volna megmaradnia 
az erkölcsi itész szerepében, s a politika, a gyakorlat „exigenciáitól" 
távol mérlegre tennie a közéletben tevékenykedők lépéseit. Hiszen 
ez is a szükséges társadalmi szerepek egyike — az elvont erkölcsi 
értékek következetes és kérlelhetetlen számonkérése ; az élet kis meg-

10 U o . 
111. m. 281. 
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alkuvásaival szembeni irgalmatlanság hasznos ellenszere lehet az er-
kölcsi érzék elkényelmesedésének, a morál felhígulásának. 

Illyés azonban nem erre vállalkozik. Megpróbálja kimunkálni — 
sokszor becsapódva, máskor talán csalódást is keltve — a közélet, 
a politikai cselekvés gyakorlati erkölcsét abban a reményben, hogy 
az etikai követelmények és a politikai realitások (saját félelmei és 
nyilatkozatai ellenére is) összeigazíthatóak. 

A legtöbb vád épp emiatt éri. „Illyés néha éppen olyan, mint a 
füst" — jegyezte meg rosszallóan Németh László. „Nem következe-
tes", vagy éppen: „Megalkuvó" — mondták mások, és köpönyegfor-
gatással gyanúsították. „Hinnünk kell a tisztességes alkú létében, 
lehetőségében."12 — válaszolta erre egyik utolsó interjújában a 80 
éves Illyés Gyula. „Az élet csupa kiegyezés, . . . de létjogosultságá-
nak a becsületesség a feltétele."13 A „tisztességes alkú", az értékek 
szolgálatában, védelmében kötött „becsületes kiegyezés", az esemé-
nyek realizálása érdekében vállalt kompromisszumok, a különböző 
érték- és érdekstruktúrák léte iránti tolerancia annak az Illyés által 
kiküzdött-megkínlódott írói-közéleti magatartásnak az építőelemei, 
amelynek következetességét legjobban Lukács György szép szavai 
igazolják: „A hűség — ragaszkodás a lényeghez." A hűség és a lehe-
tőségekhez való alkalmazkodás kényes egyensúlyának mindennapi 
biztosítása pedig néha van olyan nehéz feladat, mint a hűség hero-
ikusabb formáinak vállalása. Az egyik interjúban a beszélgetőpartner: 
Déry Tibor azt veti Illyés szemére, hogy ő és írótársai „engedménye-
ket" is tetíek, megtanultak „két nyelven beszélni".14 A beszélgetést 
kommentáló újságíró buzgón helyesel: Bizony, s eközben például 
Déry Tibor inkábba megalkuvástól mentes illegalitást vállalta, Illyés 
elgondolkodik — nyilvánvalóban nagyra becsüli Déry életmüvét és 
moralitását —, de végül csak nem állja meg szó nélkül: „Az ő hely-
zete volt nehezebb, de ugyanakkor kényelmesebb is. Irodalmilag 
talán tragikusabb, de emberileg kényelmesebb. Nem volt hajlandó 
mással, csak ágyúval lőni."15 

Természetesen Illyés receptje — gyakorlatban egyensúlyozó, a le-
hetőségeket mérlegelő „reálpolitikus" erkölcs — sem az egyedül 
üdvözítő megoldás. Illyés életművében azonban követhető példáját 
teremtette meg annak az írói magatartásnak, amely a szellemi ember 
erkölcsi igényességét kiterjeszti a közéleti szerepvállalásra is. Illyés 
Gyula egész életével arra szavaz, hogy politikai élet és művészet 
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között létrehozható az az áramkör, amely kölcsönösen ösztönző, 
előrevivő folyamatokat generál mindkét területen. Híres hasonlata 
a kétkerekű szekérről ezt az egymásra utaltságot fogalmazza meg: 
„a társadalom működését a kétkerekű római szekérhez hasonlíta-
nám: két kereke van a közösség haladásának is. Az egyik ma (fogya-
tékosan) a politikának nevezett közélet, a másik a szellemi élet. Akár-
melyik kihagy, baj származik belőle."1 6 

A társadalmi programadás felelősségét is felvállaló írói magatar-
tás eszménye, a közéleti-közösségi irodalom lehetőségének keresése 
fontos, összetartó láncszeme volt az egyébként nagyon sokágú, 
különböző írói arculatú „népi" tábornak. Illyés Gyula törekvése az 
adekvát író-magatartás kialakítására és megfogalmazására ezért 
jelentős szerepet töltött be a népi irodalom önmeghatározásában és 
vitáiban is. Ezeket a vitákat — legalábbis a hírhedett „népi-urbánus" 
ellentétet — irodalomtörténetünk máig leginkább csak kárhozta-
tandó klikkharcnak tekinti, amelyet jobb lett volna meg nem tör-
téntté tenni. Hogy több esetben célszerű lett volna a két tábor taktikai 
összefogása, hogy a kétfajta gondolkodásmódot nem a veszélyes 
politikai konzekvenciákkal járó „zsidókérdés" körül kellett volna 
(elméletileg is félrevezető módon) összecsapatni, az kétségtelen. 
De ez is csak azt bizonyítja, hogy a két gondolatrendszerben rejlő 
eltérő társadalmi-irodalmi-erkölcsi értékrendnek inkább a még követ-
kezetesebb végiggondolására, mint összemosására lett volna szükség. 
Az interjúkötet is arról győz meg: a népi és urbánus eszmekörben lé-
vő koncepcionális különbségek megfogalmazása nem zsákutcája, ha-
nem szükségszerű lépése volt (lehetett volna) szellemi életünk alakuï 
lásának. 

Nem mond ennek ellent az, hogy éppen a legjelentősebb életmű-
vek (többek között Illyés Gyuláé) vállalkoztak a kétféle értékrend, 
műhely közötti közvetítésre és szintézisre. A szintézis-kísérleteknek, 
pl. a Magyar Csillagnak vagy a Válasznak éppen azért volt akkora 
súlya, mert valódi különbségeket voltak képesek áthidalni. Illyés az 
ellentétes pozíciókat a Magyar Csillagban sem megszűntetni, elsimí-
tani akarja : „Célom : ezt a sok csoportot összefogni, az ellentéteket 
irodalmi színvonalra emelni úgy, hogy ki-ki maradjon meg elve mel-
lett." „Minél tarkább a szellemi glóbus, annál gazdagabb."17 — 
mondja. 

Illyés tehát a népi-urbánus vitát nem mesterségesnek és nem kizá-
rólag kártékonynak tartja, sőt úgy nyilatkozik: „ha nem volna, meg 
kellene teremteni."18 A polémia mélyén tudniillik valóságos, az iro-
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dalmi életen túlmutató ellentmondások, társadalmi-politikai alterna-
tívák feszülnek: ezek megmutatkoznak Magyarország világtörté-
nelmi helyének eltérő meghatározásában („keleti", illetve „nyugati" 
jelleg vitája); az értelmiség megújulásának alternatív programjában 
(költekezés a humanista értékekkel,illetve feltöltődés a népi erőkkel); 
az egyes társadalmi osztályok rétegek — különösen a polgárság és a 
parasztság történelmi küldetésének meghatározásába(n). Ugyanez a 
szemléletkülönbség tükröződik az irodalomban a Nyugat tradíciói-
hoz, a politikai gondolkodásban a liberalizmushoz és a nyugat-euró-
pai típusú demokráciához való kétféle viszonyban, de az „urbánus" 
típusá gondolkodás inkább személyiségközpontú a „népi" világkép 
inkább közösségcentrikus etikai tájékozódásában is. 

Illyés éppen ezért nem kevesebb, hanem igényesebb, több, követ-
kezetesebb v itákat sürget. Ezek elmaradása magyarázza, hogy a népi-
urbánus ellentétet gondolatilag ma sem haladtuk meg igazán, hiszen 
az értékorientációs különbségek, az irodalom, az író szerepfelfogá-
sának eltérései nem kristályosodtak ki, nem „vitatódtak ki" meg-
felelő módon: „Egyetlen baj az volt, hogy a sokféle irány szinte becsü-
letsértésig a személyeskedés területére csúszott. Lassanként megfeled-
keztek a kiinduló pontról: az irodalomról. Az irodalmi vitából csak 
a vita, a veszekedés maradt meg, az irodalom eltűnt."19 

A kötetzáró interjú az eszmék szép párviadalának hiányát fel-
panaszló, „Bátrabb igazságokért" perlő Illyés-verset is fölidézi: 

„Óh, a ti igazságaitok! Az a sok 
döntő s föltétlen igazság! A súlyosok, 
a letiprók! — nem ők kellenek énnekem, 
nem a fölényes, a veszélytelen, 
a küzdelemre már 
eleve gyáva igazság, . . ."zo 

Az igazságok ütköztetése Illyés logikája szerint nem az irodalom 
belügye: az igazi irodalmi vitákban — és a művekben is — azok a 
közösségi-társadalmi feszültségek kapnak hangot, amelyeket a hat-
vanas évek végétől kezdve Illyés egyre gyakrabban „sorskérdéseknek" 
nevez. „Sorskérdés" minden, ami — ismét az ő kifejezésével élve —. a 
„szenvedő közösségek" életét sújtja: elsősorban mindenfajta megkü-
lönböztetés, így a diaszpóra anyanyelvének veszélyeztettsége is. Vitá-
ba keveredik Lukács Györggyel is, aki a magyar irodalmat provin-
cializmusban marasztalja el. Illyés szerint az emberiség problémáinak 
megszólaltatásához is a „provinciák", az adott (nemzeti) közösségek 
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sorskérdéseinek vállalásán át vezet az út, ezek ismerete lehet a hiteles-
ség pontos mércéje is: „Mert az általánosságokban eltévedhetünk, de 
a részletekben nem. A világmindenségről hetet-havat összecsacsog-
hatunk, a » provinciá « -nkról nem; ott az első hazug szóra megnyí-
lik a föld."21 A feladat tehát — s ez persze Lukács gondolatmenetétől 
éppen nem idegen — : „a pars-on át föltárni a totum-ot."22 

A 70-es években különösen fontosnak tartja újra meg újra hang-
súlyozni: a kisebbségek, a nemzetiségek gondjaival szembesülni vég-
képp nem „provincializmus". „A kisebbségi kérdés máris olyan izzó 
világprobléma, hogy föl kell készülnünk megvilágítására és megol-
dására."23 „Semmiféle szociális kérdés nem oldható meg a nemzeti s 
a nemzetiségi kérdés megoldása nélkül. A sovinizmus, nemzeti türel-
metlenség idegba j, elmebaj, világszerte küzdeni kellene ellene."24 

Illyés utolsó esztendeinek kétségtelenül ez a legzaklatóbb gondja, 
ezt az ügyet kívánja leginkább — egyre gyötrőbben, drámaibban újra-
fogalmazva — a szellem munkásainak „lelkére kötni", örökül hagy-
ni. Hiszen: „a politika érdesebb, keményebb műfaj, a baltához hason-
lítható, a szellem, az irodalom lombfűrész-munkája látszik alkalma-
sabbnak e feszültségek feloldására."23 Mert ekkor is, itt is abban bí-
zik, hogy a feszültségek ésszel és jószándékkal feloldhatók: „a szom-
széd államok szellemi embereivel, költőkkel, írókkal, tudósokkal"26 

összefogva ismét megoldást hozhat a közélet és a szellemi élet közös 
tehervállalása, és gyorsabban haladhat előre az a bizonyos kétkerekű 
római szekér. 

LENDVAI ILDIKÓ 

IZSÁK JÓZSEF: 
ILLYÉS GYULA KÖLTŐI VILÁGKÉPE 1950-1983 

A monográfia előzménye Izsák József 1982-ben megjelent Illyés 
Gyula költői világképe 1920—1950 című hasonlóképpen terjedelmes 
munkája, amellyel együtt olyan hézagtalan feldolgozását kapjuk az 
életműnek, amilyenhez hasonlóra kivételesen akad példa XX. századi 
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