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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. 
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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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irodalmunk más nagyjainak esetében. N e m mindennapi teljesítmény 
tehát a marosvásárhelyi irodalomtörténészé, holott munkakörülmé-
nyeit távolról sem lehet ideálisnak tartani. Maga is utal erre, s való-
ban így van: rajta kívül álló okok miatt nincs a teljes szakirodalom 
ismeretének birtokában, ami egy több mint ezerlapos, kétrészes 
monográfia esetében, ha nem is végzetes, ám sajnálatos mellékkörül-
mény. (Ritka kivételként az is előfordul, hogy bizonyos tanulmányo-
kat feldolgoz ugyan, de kissé félreért: Vasy Géza okfejtését a Bartók-
ról úgy magyarázza például, mintha az mind a Vörösmaty, Liszt 
Ferenchez című ódájával való összevetéssel, mind a stílusimitáció 
fogalmának használatával alábecsülné Illyés versét.) 

Izsák József egészében sikeresen birkózik meg a példátlanul nehéz 
feladattal: értékes, jól használható, megbízható pályarajzot ad, s 
minden lapján meggyőz arról, hogy figyelemre méltó beleérző képes-
séggel megáldott literátor és lelkiismeretes kutató. Holott meglehető-
sen komplikált művelet lehetett magának a munka jellegének megha-
tározása. (A második kötetben már szükségképpen az első módszerét 
kellett követnie.) A látszólag legegyszerűbb, legkézenfekvőbb meg-
oldást választva az életrajz, a történelem, a személyes és közösségi 
eseménytörténet fonalára fűzi fel az egyes műelemzéseket. Lehetett 
volna a gondolkodó vagy az irodalompolitikus szakaszait venni ala-
pul. Elképzelhető volna olyan monográfia is, amely külön-külön fej-
lődésrajzot ad a lírikusról, a drámaíróról, a prózaíróról, az esszéistá-
ról. Megint más esetleg eltekintett volna a kronologikus rendtől, s 
bizonyos főbb szempontok szerint tagolta volna az életművet. Izsák 
József Illyés költői világképének elemzését ígéri, ezen azonban az 
egész költői életművet érti, ily módon akár „költészet"-et is mondha-
tott volna címében „költői világkép" helyett. (Sajátos, kissé e lmosó-
dott tehát a címbeli fogalom használata, hiszen a drámai és epikai 
alkotásokat ugyanolyan súllyal tárgyalja, mint az líraiakat.) A válasz-
tott megközelítési mód azonban igazolja a szerzőt: úgy tudja végig-
követni a több mint hatvanesztendős pályát, hogy (ha különösebben 
originális képet nem is ad és nem is jut új szempontokhoz és beállítá-
sokhoz) megállapításai okosak és igazak, s a 20-as évektől a pálya 
lezáródásáig győzi lendülettel és analizálói ötletességgel ezt a nagyon 
is többszólamú és kibogozhatatlanul sokfelé kötődő emberi és művé-
szi pályát. 

Annak idején az első kötet azzal a gesztussal indult, hogy Izsák 
olyan nagy költőink (Balassi, Zrínyi, Petőfi) sorába állított a hősét, 
akiknek az esetében a költészet politikai funkciókat vett át. Szerzőnk 
a most megjelent második kötetben is tartja magát ehhez, s nem is 
jogtalanul. Ugyanakkor a műelemzések mellett alig marad tere a 
politikai szerepvállalás taglalására. (Arról nem is beszélve, hogy némi-
leg felbillen az életmű nagyon is tudatosan kialakított egyen súlya: 
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kevesebb figyelemben részesül a műfordító, az esszéista. A középpont-
ba leggyakrabban a versek közéleti vonatkozásai kerülnek, úgy azon-
ban, hogy politikai természetű pályarajzot nem kapunk, s különösén 
nem a 60-as, 70-es évekről. A romániai magyar irodalomtörténész 
talán nem is rendelkezik elegendő információval az elmúlt évtizedek 
magyarországi irodalompolitikai és fél-irodalompolitikai csoporto-
sulásaival, akcióival, szembenállásaival kapcsolatban, de az is lehet, 
hogy ilyen-olyan okból ezeknek a bolygatását feleslegesnek, sőt fe-
szélyezőnek véli. (Ez minden korban a kortársi szemlélet és az utókor 
viszonyának furcsa ellentmondása: a költők, írók személyes-magán-
életi, illetve politikai-közéleti, de általában emberi kapcsolatrend-
szeréről mégiscsak a szemtanúk, a hozzátartozók, a bizalmas bará-
tok tudnak, tudhatnak legtöbbet, ám jó ideig „nem illik" ilyen, s 
hasonló „intimitások"-ról szólni, így aztán majd olyan időpontban 
születnek meg az „emlékezések", amikorra bizonyos dokumentu-
mok elkallódnak, vagy az illetékesek memóriája válik megbízhatat-
lanná.) 

A választott módszer, a műelemző beállítódás igen eredményes: 
sok rejtett szépség, kevés figyelemre méltatott mozzanat kerül elő-
térbe, s ezáltal gazdagodik Illyésről formált képünk. Hosszú tanári 
gyakorlata is segíthette abban Izsák Józsefet, hogy olyan érett elő-
adásmóddal, s olyan meggyőzően érvel. Élményrekonstruáló, hig-
gadtan deskriptív elemzései belül maradnak a jó értelemben vett 
tradicionalitás körén, de rendre elkerülik a banalitásokat. Ezért is 
alkalmas monográfiája szintetizáló műveletek elvégzésére. Az Illyés-
ről 50—60 év alatt született megállapításokat össze tudja hangolni, s 
összefüggő és logikus rendbe képes állítani. Eközben távol tartja 
magát a vulgármarxizmus túlzásaitól. Olykor viszont olyan vádakkal 
szemben is védelmezni kívánja Illyést, amelyek nemcsakhogy elméle-
tileg tarthatatlanok, de hangoztatásuk ki is ment már a divatból. 
Amikor például szerzőnk azt fejtegeti (513.), hogy Illyés ugyan (az 
50-es, 60-as évekről van szó) nem vett részt közvetlenül a politikai élet-
ben, ez azonban nem jelenti azt, hogy kívülálló, közömbös maradt 
volna. Ilyen mentegetésre csak annak a korlátolt irodalomszemlélet-
nek az időszakában lett volna szükség, amely nem látta be, hogy az 
érvényes és időtálló műalkotások létrehozásánál, az ezeken keresztül 
tcrténő hatásnál többet író számára kötelezően előírni aligha lehet. 

Ugyanakkor bizonyos didaktikus leegyszerűsítések magától Tzsák 
Józseftől sem idegenek. Amikor az Arany Jánosról nyilatkozó Illyést 
idézi („mert e lső gondja nem a művészet volt"), joggal ismeri fel 
benne az önvallomást tévő költőtársat (299—300.), hiszen Illyés 
több ízben is deklarálta, hogy legfőbb ösztönzője az a vágy volt, 
hogy segítsen az embereken. Izsák nevelő szándékkal emeli ki az 
ilyen szólásokat, elfeledkezvén arról, hogy Illyés is, Arany is alkotó 
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munkája során szétválaszthatatlan eszmei, erkölcsi és művészi hajtó-
erőknek engedett. Ha ezek közül bármelyik hiányzott, vagy arány-
talan túlsúlyra jutott volna, már nem lehettek volna olyan egyetemes 
művészek. N e m azt kívánjuk ezzel mondani, hogy elhanyagolhatók 
az írói-költői önkommentárok, hanem hogy az adott korban sajátos 
céllal tett kijelentések ellentmondásba kerülhetnek bizonyos alap-
vető esztétikai törvényszerűségekkel. (Ennek érzékelése, netán kom-
mentálása nem jelentené az adott író lebecsülését: ismeretes, hogy 
éppen a legnagyobbak közül többen, Tolsztojtól T. S. Eliotig olyan 
irodalomfelfogást vallottak magukének, amelynek kritikátlan elfo-
gadása abszurd következményekkel járna.) Az iménti hamis szem-
beállítás kísért más idejétmúlt kitételeiben is. A XIX. század íróesz-
ményeit, a Művészt és a Prófétát úgy választja külön (301.), mintha 
Petőfiben például a Próféta megszólalhatott volna a Művész nélkül 
is, vagy Baudelaire-ben a Művész elhatárolható volna a (ha nem is 
szűken aktuálpolitikai értelemben vett) Prófétától. 

A leegyszerűsítő beállítások azonban lényegesen ritkábban fordul-
nak elő a második kötetben, mint az előzőben. Az 1950 és 1983 közé 
eső pályaszakasz méltatásában szinte minden megállapítását helyes-
nek kell elfogadnunk. Nagy műérzékkel, gondosan elemzi a verseket, 
az értelmezésben is mély és hiteles. Talán csak a főbb verstípusok 
osztályozásával marad adósunk. Elmondja, hogy a Mors bona, nihil 
aliud. . . „a diszkurzív, közlő versmodell legigazibb illyési példája. 
Nem képekben beszél, hanem kijelentésekben, érvekben, bizonyí-
tásokban. Paradox helyzetet teremt, mert észérveket sorakoztat egy-
más után, mégis a szenvedély diktál itt minden szót." (78.). A hagyo-
mányosan bölcselő lírának, újabban esszéversnek mondott típuson 
belül azonban nem él egyértelmű distinkciókkal. A Mors bona, nihil 
aliud. . .-ot nem különíti el a többi változattól, például a Bartók tói, 
amelyben a romantikus óda fonódik rá az intellektuális vitára, a 
dialógusra. Feltehetően idegenkedik a rendszerteremtő, analógia lát-
tató feldolgozástól (valóban kísért az ilyen törekvések esetében bizo-
nyos erőszaktétel veszélye), ezért tartózkodik nemcsak a verstípusok 
osztályozásától, hanem az egyes időbeli periódusok merev elválasz-
tásától is, vagy akár az egy műfajon belüli szakaszhatárok markán-
sabb értelmezésétől. Ennek alapján természetesnek kell tartanunk, 
hogy arra sem tesz kísérletet, hogy az egész életművet egyetlen for-
mulára, vagy legalábbis tengelyszerű magyarázó elvre vezesse vissza. 

Szerzőnknek hatalmas anyagot kellett áttekintenie, s megtartania 
előadásmódjának zárt keretei között. Ezért nem is nagyon kalandoz-
hat el témájától. S valóban külön monográfia tárgya lenne a magyar 
líra és egyáltalán a magyar irodalmi tudat eszmélkedése a 20-as 
években, viszonya Ady örökségéhez. Az első kötetben szó esett arról, 
hogy a Párizst járó Illyés nem Ady nyomait keresi, sőt, egészen más 
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szellemi égtájak, más francia irodalmi hagyományok vonzásába ke-
rül. Aztán arról, hogy miképpen vesz át sokmindent, az idők teltével, 
Ady szerepéből, sőt utóbb költői örökségéből is. Kétségtelen, hogy 
a 20-as években induló korszakosan nagy lírai tehetségek (Illyés mel-
lett elsősorban József Attila és Szabó Lőrinc) viszonya az Ady-, illetve 
a Nyugat-tradícióhoz a magyar költészettörténet egyik kulcskérdése. 
Mivel (mint szó volt róla) Izsák József nem híve a merev korszako-
lásnak, az ilyen s ehhez hasonló dilemmák a továbbiakban is csak 
elmosódottan jelennek meg. Ahogy a művek jelentésének utólagos 
módosulásaira sem hoz fel „rikító" példákat. A Fáklyalángot író 
Illyés még úgy gondolta, hogy a bajok forrása az volt 48-ban, hogy 
nem a dolgozó osztályok kezébe került a politika irányítása. Vajon 
miképpen vélekedett erről a megváltozott viszonyok között, az 50-es, 
s különösen a 60-as, 70-es években? Vajon a Hősökről beszélek 
milyen kínos összevetésekre adott alkalmat az utóbbi két-három évti-
zedben, amikor a korábban merőben osztály viszony okkal magyará-
zott tudati jelenségek fentmaradását már lehetetlen lett észre nem 
venni? Csalódások és új felismerések mely művek gondolatiságát 
kezdték ki és melyekét erősítették? Jogtalan lenne ezeket a nagy kér-
dés-sorokat Izsák József könyvén kérni számon, jó tudni azonban, 
hogy ilyen és hasonló megfontolások és újragondolások halasztha-
tatlanok egy-egy nagyszabású életmű kapcsán. 

Tagadhatatlan, hogy apró részletek dolgában sem mindig meg-
győző szerzőnk. Ha „mesterien megkonstruált"-nak mondjuk a 
Fákyláng szerkezetét, akkor miként minősítsük néhány későbbi 
dráma (Kegyenc, Tiszták) valóban hibátlan kompozícióját? Ha 
ilyen szuperlatívuszokban szólunk a Beatrice apródjai némelykor 
bizony már fáradt, bőbeszédű, laza prózájáról, akkor nem mutatkoz-
hat meg az igazi remeklések nagyszerűsége. És sorolható lenne még 
néhány ellenvetés. A könyv jellegét azonban nem a vitatható okfejté-
sek szabják meg, hanem a túlnyomórészt hibátlan logikájú, szinte 
átélésről és színvonalas iroda lomértésről tanúskodó fejezetek. 

Egy nagy témáról először szólni a teljesség igényével aligha hálás 
feladat. Izsák József azonban biztos lehet benne, hogy mind a szak-
mai közvélemény, mind a szélesebb olvasóközönség nagy rokonszenv-
vel és elismeréssel fogadta könyvét. Minden problémát nem oldhatott 
meg e két vaskos kötetben sem, de messze jutott előre így is az élen 
haladók nem irigylésre méltó szerepében. (Szépirodalmi, 1986.) 
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