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Illyés úgyszólván csak egyféle kiutat ismert: a társadalmit. 
Az individuális menekvés lehetősége épp csak felvillant előtte. 
Sem szerelem, sem bármiféle más egyéni, a világtól elforduló 
szenvedély nem szakíthatta el a nép sorsán változtatni 
munkáló felelősségtől. Panaszkodott a hajszolt szív, a fáradt 
elme, megpihent volna egy-egy emléken, elfogadta volna a 
kikapcsolódást, ha morális nyugtalansága nem kergette volna 
vissza a legv,-íratlanabb helyzetekben maga kereste gyehen-
nájába. 1937 után bárhova tekintett, mindenhonnan a 
reménytelenség kiáltott felé. Kísérő árnyékká nőtt felette a 
szkepszis, elmaradhatatlan útitárssá a csalódottság. Meg-
hazudtolódtak a tavaszok, elvesztették varázsukat és meghitt-
ségüket a nyarak. Minden évszaknál nagyobb hatalom lett az 
ősz. A harmincon alig túllépő költő az öregség rémeivel 
birkózott: a tél dermesztette. Fagyos emlékek settenkedtek 
elő a gyermekkorból, a történelem hidege vette körül. Az 
ifjonti szenvedéllyel megálmodott jövő, mintha egy más 
galaktikára sodródott volna. Távolivá és elérhetetlenné vált 
minden, amiről úgy hitte, hogy csak világgá kell kiáltani és 
„szezám, tárulj" módjára megoldódik. Elviselhetetlen a nagy-
birtok miatt a parasztság kiszolgáltatottsága? Pusztít az egyke 
és fenyeget a kelet felé terjeszkedő nagynémet imperializmus? 
Le kell leplezni szociográfiákban, cikkezni kell róla! Elfelejti a 
nép hagyományait, kiforgatják múltjából? Dózsát, Petőfit és 

•Fejezet egy kiadás előtt álló Illyés-monográfiából. 
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1848-at kell példaként felidézni és megköt az omló part. 
Nincsenek a népnek európai és jövő felé mutató távlatai? 
Riportkönyvben kell felmutatni az oroszországi forradalom 
után kibontakozó szocializmust és csak megnyilnak az elmék, 
kimozdulnak százados szelídségükből, bátorságot szereznek a 
forradalomra, a cselekvésre. Leegyszerűsítve valahogy ilyetén 
mozdult a jobbra törő szándék, illant át szivárvány-híddá a 
súlyosan terhelt valóság felett. Az ifjúság márciusi láza ragadta 
magával a vágyat, mely költői magasságokban alig számolt a 
legkézenfekvőbb tényekkel. Innen a csalódás, a kiábrándult-
ság, mely az útkereső kísérletek végső tapasztalataként 
mindegyre felhangzott. 

A remélt jövő tántorodott el a láthatárról, azt fedezték el a 
különféle illúziók, a kor táplálta hamis képzetek a társadalmi 
és nemzeti kérdések megoldásának sorrendjéről, osztály-
irányításáról meg lehetséges taktikájáról. Az első csalódás a 
Tanácsköztársaság bukásával oly készületlenül és váratlanul 
érte, hogy nagyobb megrázkódtatást nem is jelentett. Párizs-
ban voltaképpen ott folytatta, ahol Pesten a lebukás veszélye 
miatt abbahagyni kényszerült. Jó iskolát kapott a francia-
országi nemzetközi munkásmozgalomban; a jövőt tervezők 
tudományosan átgondolt ideológiájával ismerkedett meg, lát-
hatta annak erejét, hatalmát és a dogmatizmus irányában való 
torzulásának elszigetelt jelenségeit is. Párizsból egy másik 
Illyés érkezett haza, mint aki elment, és egy másik Magyar-
országba. Ebből a találkozásból született első megrázkód-
tatása, növekvő elégedetlensége és sorsos elrendeltsége, hogy 
az első sorokban harcoljon az új, népi, demokratikus társa-
dalmi rend megteremtéséért. Mindent erre tett fel. Ezért 
távolodott el az avantgardé modernségtől, és váltott át egy 
népi hangoltságú, realista költői kifejezésre, vállalt szerepet a 
népi írók mozgalmában, írta meg szociográfiai helyzet-
jelentéseit, poémáit, forradalmi verseit, a hatalomban 
tündöklők szatíráját, vívódó-töprengő lírai reflexióit „hogyan 
tovább" kérdésére. Szenvedélye, igazságérzete nem ismert 
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lehetetlent. Társakat keresett és talált a közös ügy érdekében, 
és ilyen felelősséggel kísérelte meg összeegyeztetni a nemzeti 
és társadalmi kérdések egyidejű rendezését. A szövetkezés, 
akárcsak a feladat, kompromisszumokat követelt, elsőbbséget 
kapott a nemzeti. Tévesztő következtetések botlatóin át 
másokkal együtt úgy érezte a nemzeti — a népi — a magyar, 
tehát a társadalmi kérdéseket is a magyarság sorskérdései felől 
lehet és kell megoldani. A történelem ádázul alakuló 
eseményei is úgy hozták, hogy a külön magyar út, a harmadik, 
tűnjék viszonylagosan a legeifogad hatóbbnak. Az összekuszált 
körülmények közt a látszatlehetőség, az illúziók láncolata 
homályosította el a lényeget és nem is kellett a nagy 
történelmi bizonyságtevésnek elkövetkeznie, hogy meg-
inogjanak, h egyén-hátán egymásra omoljanak a kis és nagy 
kártyavárak. A kijózanodás azonban nem volt még mindig elég 
teljes, csak csalódást és bizonytalanságot támasztott, de nem 
teljes ébredést. így maradt a kétségbeesés: nincs menedék, 
minden út lezárult. A pusztulásba való tehetetlen rohanás 
jajszava vagy fásultsága lett a széthulló magyar népi mozgalom 
utolsó életjele a háború küszöbén. A Rend a romokban csak 
előjelzése volt ennek a vesztésre állásnak. 

Miért nőhetett olyan végletessé Illyésben a rossz történelmi 
közérzet, melyben egyébként Európa-szerte százezrek és 
milliók osztoztak, magyarázza szereptudata, mélyen átérzett 
felelőssége és alkati elrendeltsége is. Jellemébe épült emberi 
tartása a közösségi emberé, aki minden idegszálával csak 
mások sorsában tudott gondolkodni, érezni, aki szinte már 
öniróniával fedezi fel a férfikor teljében, hogy nincs magán-
élete, nem választott még magának kedvenc gyümölcsöt, 
kedvenc virágot és kedvenc istent sem. Itt árulja el első ízben, 
hogy célt tévesztett egy nagyravivő szándékokkal, tervekkel 
készült élet, hogy „szűköl a szív, mikor eszmélnie kell már és 
választania!" 

A sorozatos csalódások egyre inkább a sötétenlátás, a 
kilátástalanság felé vittek, s ellenükben alig mutatkoztak 
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olyanféle erők, vonzalmak, amelyek hathatósan ellensúlyoz-
hatták volna a léleknek ezt a kibillenését, a végzetessé ugyan 
nem váló „kiborulását". Racionalizmusa két irányban is 
fékezően hatott. Megóvta attól, hogy végképp felőrlődjék, de 
nem adta meg a menekvésnek feloldozó vagy könnyítő teher-
mentesítését sem. Ahogyan nem volt magánélete a szó olyan 
értelmében, mint a század számos más művészének, költő-
jének, például Adynak; intim jellegű lírája az életmű egészében 
szűkre szabott. Meglepő, hogy amilyen szenvedélyes forra-
dalmi verseiben, főként a harmincas évek elején, épp annyira 
mérsékletet tanúsító, mértéket tudó érzelmi életének más 
vonatkozásaiban. Szerelmi lírája szinte észrevétlen maradt; 
köteteiben maradandóan szép szerelmi versei sem hívták 
magukra a figyelmet. József Attila Ódája legalább olyan nép-
szerűvé vált, mint A város peremén vagy A Dunánál, Szabó 
Lőrinc Semmiért egészenje meg szinte slágerszáma lett a 
modern magyar szerelmi költészetnek. 

Az Illyés szerelmi lírát elnyomta a nehéz föld éneke, a 
történelmi-társadalmi megrekedtségből való kétségbeesett 
útkeresés. A szerelem modern költői tolmácsolása a 20. 
században teljes érzelmi, sőt érzéki kitárulkozást jelentett, 
héja-nászt, meg alku nélküli megadást, a vágy gátlástalan 
kimondását, akár naturalisztikus nyerseséggel, mint Weöres 
Sándor tette, vagy olyan érzékfeletti átszellemültséggel, mint 
József Attila sóhajtotta el. Illyést népi puritánsága talán vissza 
is tartotta attól, hogy mitizálja a szerelmet, oltárt emeljen az 
érzéki örömökben való életnek. Mégsem volt álszemérmes, 
nem riadt vissza az érzéki vágyak tárgyiasan pontos kifejezé-
sétől sem. Két zavaró mozzanat mégis csak mérsékli szerelmi 
költészetének jelentőségét, mely semmiképp sem fogható 
társadalmi, népi-nemzeti gondokon vergődő, nagy intenzitású 
költészete mellé. Az első: a személyes átélés mérsékletessége, 
tárgyias hűvössége, sőt józansága. Mit mondani az olyan 
szerelmi vallomásra, mely kedvese arcán az első tavaszi szep-
lőket veszi számba? A második: kevés számú szerelmi verse 
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mögött ott érezni valamit elődök, kortársak sugallataiból. Az 
Ifjúság szerelmi eposzáról Devecseri Gábor derítette ki, hogy 
mennyi érintkezése van Petőfi Tündérálom) ával. A Könnyű 
vagy illyésivé szelídített, szublimált változata az Elbocsájtó 
szép üzenetnek, a Testvérek szókimondó érzékisége meg 
Szabó Lőrinc felszabadító szuggesztióját hordozza magán, a 
Szerelem az Esti sugárkoszorú tört, finom színeit, impresszio-
nisztikusan az áhítat felé vivő hangulatát idézi, meg az Anna-
versekét. A legjellegzetesebb, legeredetibb Illyés szerelmi 
vallomás — Egy barackfára — olyan finoman, áthallásosan 
szerelmi vers, hogy bizonyítani kell, nem egyszerű életkép; a 
barackfa sejtetően rokokós kecsességgel a szemérmesen vissza-
húzódó érzelmet rejti el. 

A példák azonban mást is mondanak, magukon viselik a 
költő egyéniségét, vérmérsékletét. Egyébként minden szerelem 
úgy különbözik egymástól, mint ember embertől, sőt minden 
ilyen vonzódásnak megvan a helyzet, a pillanat, a partneiek 
megszabta különössége. Illyés kevésszámú szerelmi verse 
lényegében a törvénnyel nem korlátozható érzelmi szabad-
ságnak a tisztaságát és tiszteletét őrizte meg. Ebben mutat-
kozik meg uralkodó vonása ennek a költészetnek. Néhány 
egészen korai szerelmi zsengéjétől eltekintve, a kedves nem lép 
személyes előterébe a versnek, nincs neve. Kettős oka is lehet 
annak, hogy Illyés életművében nem születtek olyan egészet 
alkotó nagy szerelmi versciklusok, mint aminőket a magyar 
líra ismer Balassitól Juhász Gyuláig és József Attiláig. Első-
sorban alkati: nem volt ugyan Arany János módjára rejtez-
kedő, szemérmes lélek, de érzelmi őszinteségét valahogy más-
ként élte ki, a közösség felé forduló szüntelen segíteni akarás-
ban, a Petőfiéhez hasonló elhivatottság szenvedélyében. Nem 
követte eszményképét azonban a szabadság-szerelem nagy 
romantikus pátoszában, a regénnyé élt szerelmekben. Egyfelől 
józanabb, mértéktartóbb vérmérséklete idegenkedett a lát-
ványos, a világ színpadára vitt szerelmektől, másfelől a 
kölcsönösségen alapuló vonzalom magához hasonló, egyen-
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súlyt tartó, befelé megnyilvánuló, bensőségességében némán is 
tiszteletet parancsoló, tiszta kapcsolatot keresett. így talált 
élettársat, így esett rá a József Attila által reménytelen 
szenvedéllyel ostromolt Flóra választása. 

Szerelmi verseinek java része a népiség jegyében fogant, 
akárcsak forradalmi vagy tájleíró és a puszták népének közös-
ségéről szóló lírája és epikája. A népiség volt itt az uralkodó 
szemlélet az európaisággal és a magas kultúrával megférő. Nem 
festett díszletként díszelgett Illyés népisége. Ez lett a világ-
nézeti és pszichológiai kulcs, mely a népe sorsáért aggódó, 
elrendelt embert állította előtérbe. Nem véletlen tehát, hogy 
intim jellegű lírája sem ismeri az Én világok fölé növő, a világ 
bajait-gondjait feledtető abszolút hatalmát. Nincs ékesebb 
bizonyítéka ennek, mint az Ifjúság című lírai elbeszélése. 

„Az első szerelemről szól - jegyzi meg Devecseri Gábor - , de nem 
az első szerelem idejében, nem az első szerelem himnusza, hanem 
himnusz első szerelemhez, mint Petőfi Tündérálma." (Lágymányosi 
istenek, 401.) 

Valahogy még sem egészen olyan; Petőfinél az álmok 
világából jön elő az emlék, már-már az égből száll alá az 
ábrándalak. Illyésnél merőben más az emlékeket felidéző 
élményháttér, valóságos, evilági, sőt azt mondhatnánk szinte 
történelem: a tizenhatéves önkéntes a Tanácsköztársaság 
vesztett csatájából érkezik Abonyból Pestre, onnan meg 
nádasokon, réteken, mezőkön át menekül, éhség és álmat-
lanság kínozza, és egy fürgén forgó kis parasztlány képében 
toppan elébe a megváltó emberi segítség és szerelem. Kísérték 
útján gólyák és a kéklő ég, s úgy állt elé hirtelen egy lány, 
fején ételhordó vékával, mint megzavart tengelice. Csók 
csattan és pofon, s nyomban utána a kipuffanó nevetéssel 
minden olyanná válik, mint a paraszt mesében: 

Hallom e kedves zajt ma is még, 
tekintgetek szorongva hátra, 
lebbenj föl függöny, nyílj meg ismét 
ifjúság elborult világa! 
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- hangzik az eposzi invokáció, mely után testközelbe jön az 
emlék, jelen idejűvé válik a múlt „Ülj ide mellém, olyan 
boldog / vagyok, hogy látlak. Tanítgatnám, / ne a szoknyádba 
fújd az orrod." Nyoma sincs itt hamis idillnek és romanti-
kának, népi közvetlenségével halad előre az elbeszélés, ezt 
sugalmazza a nyolcsoros, Illyésnél már bevált 9 szótagos, a 
hangsúlyos verselést a kötetlenebb formához közelítő lazaság, 
meg a tanyai világ hangulatát idéző szavak, képek fordulatok 
tarka forgataga. „Nos magam is, aznap egész nap / vizet 
hordtam, kondért súroltam,/ hasogattam szörnyű tuskót,/ 
könnyes szemmel a tüzet fújtam." Benépesül a táj, jönnek a 
kaszások, akik közt a menekülő két napot tölthet a rendet 
vágva, közös tálakból kanalazva és a nyiladozó szerelem 
szirmait szaggatva remegő ujjakkal. Ez a környezet, amelyben 
kipattan az első szerelem. Ettől azonban még csak külsőségei-
ben lenne „népi" ez az idill. Az élménynek a visszaadása 
pontos lélektani megfigyeléssel játékos alliterációval akár más-
felé is vihetné a vers menetét: 

Éreztük, hogy szívünk szorongva 
frissen, fürgén hogy bújna össze, 
és csak nevettünk félszegen, ha 
szemem a szemét megkereste. 
S csak nyeldekeltünk akkor is még, 
midőn a pajta elé ülve 
egymás kihagyó lélekzését 
hallgattuk, mély csöndbe merülve. 

Az érett férfi megannyi csalódása játszana a káprázattal, 
amikor az első szerelem fellobbanásának pillanatában már a 
tűzhely, az édes otthon biztonságának vágyát látja a lány 
körül repdesni, s már-már a háztűznézőre gondol, a család 
gondjára: ház, tehén, mező, szőlő, gyermeki Az otthon-
talanság találkozik az emlékkel, a vággyal, s az a bensőséges, 
tiszta szerelmi vágyódás, mely a maga népi puritánságában 
öltött alakot. Ez a szerelemfelfogás nem a kamszé, hanem az 
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érett férfié, aki buja, vetkőző lányok ölelésére emlékezve 
mégis csak ezt találja szépnek, igaznak: a fészekrakó szerelem 
puha, simogató melegét. Ez után vágyott a lélek, megköszönte 
az ajándékot is, mert a nőt a legelemibb létszükséglettel 
ismerte egynek; egy korty itallal, egy szíves falattal, a szabad-
sággal, a menedékkel. Hitte, hogy teljes emberré a munka 
ocsmány, butító körülményei közt a szerelem által válik az 
ember. A népiség fölé emelkedik az általánosabb gondolat, a 
küzdelmes létben értelmet nyerő szerelem. Végső fokon Illyés 
nem merült el a szenvedély mámorában: alaptermészete 
szerint racionalista, az értelem híve. A szerelem sem múló 
mámorok szesze, hanem gondolati igazságok, az életet elvisel-
hetővé tevő bölcsességek megfogalmazásának alkalma. Ész-
vallásából következik, hogy a korlátlan szenvedélyt nem 
fogadja el, de a platói módon ellégiesített, ünnepire festett, 
testetlen szerelmet is képmutatónak érzi. A természetességet 
találja a szerelem legfőbb törvényének, emberinek azt, ami 
természetes. Nem véletlen, hogy az érzést kísérő hasonlatai, 
képei, metaforái, valamennyi stílusalakzata szinte kivétel 
nélkül a természetből való. Az Egy barackfára egyetlen ilyen 
„metafora", a Testvérek, a Dél, Akár a föld, A hirtelen nyárra, 
a Szerelem, Fiatal asszony című szerelmi verseket át-meg 
átszövik a természet elemei. A rét, a tó, a lomb, a rög, a 
fellegek, a föld, a csillagok, a patak, a mező; az egész eleven 
tenyészet részese, kísérője ennek a képpé konkretizált 
érzelemnek. A Testvérek, ez az egyik legjellegzetesebb Illyés-
vers, József Attila ódáját megelőzően, a női test szépségét, 
ihlet és áhítat közt a természet képeivel teszi láthatóvá, 
mezítelenségében beszélővé. Szigorú szerkezeti rendje van a 
versnek, melyben a hármas szám az uralkodó: három test-
rész látásának vágya, öröme csábítja; a férfiszájon tréfásan 
elhangzó „három nap" — három egymást követő szakaszban 
válik a refrén nyomatékává, hármas rímek csengése litániázik a 
három első strófa elején és a szakaszok nyelvtani szerkeze-
tében is felképzik egy ilyen séma: az egyetlen összetett 
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mondatnyi szakaszban két főmondat közé ékelten egy hatá-
rozós mellékmondat, melynek tárgyas függvényei előtte és 
utána is hármas tagolásúak: 

Három nap néztem volna csak a szemed 
árnyékos völgyét, szemöldöködet, 
a pillák sűrű sását, mely között 
az eleven kis vadvíz incseleg, 
villantja fényét, fürge terveit, 
síkos halacskák szökdeléseit -
Három nap néztem volna hallgatag 
az egyiket, aztán a másikat. 

Aligha véletlen, hogy a keblek lágy hajlatát kecsesen, 
könnyeden felrajzoló második szakasz mondattani szerkezete 
is megegyezik az előzővel, bár érzelmileg néhány hangtávol-
sággal magasabbra ugrik a szépséggel betelni nem tudó öröm, 
átforrósodik; a magas magánhangzók életvidámságával szökell 
a látványtól felhevült képzelet valahova a megnevezhetetlen, a 
lét határait szétfeszítő eksztázis felé. A pontos, tárgyias leírás 
— mint a festő ecsete alatt az akt — egyszercsak élni kezd, 
kiszabadít a hétköznapi megszokottságokból, az élmény, az 
esztétikai és érzéki öröm együttes mámorába. A hűvös, 
higgadt racionalizmuson erőt vesz az öröm mámora: 

S töltöttem volna három új napot 
csak nézni némán a lágy hajlatot: 
ruhád alól kisejló' kebledet, 
a csillagot, mely rajta szendereg, 
s készül, fénykülló't feszítve selyem 
leplén ragyogni vak éjjelemen -
Három nap néztem volna hallgatag 
az egyiket, aztán a másikat. 

Némi módosulással a nyelvtani szerkezet struktúrája válto-
zatlan marad a harmadik szakaszban, mely a legmerészebb, a 
költészetté emelt érzékiség. Itt mutatkozik meg igazán az 
ábrázolás ereje és a tárgyiasított szenvedély értelme: 
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S elég lett volna újonnan nekem 
csak legeltetni, itatni szemem 
szép szárba szökkent páros térdeden, 
melyek hivalgón, mégis félszegen, 
mint fényes kapu kettős szárnyai 
tán biztatták egymást nyilani -
Három nap néztem volna hallgatag 
az egyiket, aztán a másikat. 

A szerkezetnek ez a világos, tiszta rendje a tudatosság 
magas fokára jutott szerelemnek a teljessége felé tart. A 
harmónia valósul meg, a lélek és test egyensúlyában mutatja 
meg magát a felnőtt emberség érzése, amely a szerelemben is 
önmagát keresi, önmagát valósítja meg. A vers utolsó két 
strófája magasabb szinten, időtlen távlatokban fejezte ki, amit 
előbb incselegve, gyönyörködve, vágyva részeire bontott. Nem 
a vad érzékiség takarta ki a szép női testet, hanem a tudat alatt 
élő vágya az átlényegülésnek, a tökéletes egybetartozásnak. 
Egysejtűekből épült fel a világ, benne az ember is. Innen a 
költői ráérzés „valamikor te én voltál". Ott mozdul ez a 
mélyről, a biológiai létnek a mélyéből támadó érzés minden 
nagy szerelmi szenvedélyben. Ez az ősi, szép „altató mese", 
ahogy a vers mondja, többet is tud ennél, a minden igazi, 
mélyről jövő férfi szerelemben feltámadó sóvárgást a melen-
gető anyaöl után, mely bonyolultan ugyan, de végtelen egy-
szerű komplexusra vezethető vissza. A nő, a természet őságya, 
időtlen bölcsője, belőle szakadt ki és él az emberiség. Ez az 
ős-vágy sugallta Petőfinek a Szeretlek, kedvesemben „Lányom 
anyám, húgom, Szeretőm, hitvesem!" tágas érzését, ezt élte át 
József Attila az Ódában és ezt hozta fel Illyésből egy válságos 
pillanat, amikor a lélek a kor közeli, kicsinyes ütései elől 
egyetemes védelmet és menedéket keresett: 

És lettem volna gyermek, gyermeked, 
hogy, ha ölellek: úgy öleljelek. 
Hogy mit szerelem csak sokára ad, 
halljam már most vigasztaló szavad. 
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Fi a lánytestvért, úgy öleltelek, 
ős vágy ízével enyhítve a bűnt, 
így aludtam el, - leghűbb kedvesed, 
mire az első éjjel, tovatűnt. 

Háromszor ismétlődik az ölel a szakaszban és három-
féleképpen, jelenben, jövő felé szólító alakban és múlt időben. 
Egymásba keverednek az idősíkok, mert nagyobb törvény, a 
végtelen lét hatalma mutatkozik meg; az oldja fel a fájdalmat. 
A köznapi érzékiség ellenében szól végig a vers gondolati és 
érzelmi áradása. Testrészről testrészre, onnan meg váratlanul a 
megfoghatatlan lét tágasságába — föl egy könnyebb táj 
felhőibe, / mely maga altató mese —, szól az emberiség 
dajkanótája, mely ott él, elnémíthatatlanul az ember el nem 
pusztítható, megtartó ősemlékezetében. A szinte sorról sorra 
zenélő alliterációk (sűrű sását, fényét, fürge, nézni némán 
kisqlő kebledet, szárba szökkent, fényes kapu kettős 
szárnyaP a nagyszámú likvidák (1-ek és r-ek) a betolni nem 
tudó tekintet áramló, áradó örömét festik alá, lágy, finom 
simogatást visznek a versbe az m, n és ny hangok. Könnyű-
ségesek az igék, az igenevek (incseleg, szendereg, villantja, 
kisejlő, szökkent, áradt, bizsereg, oldódik, oszlana), az igéből 
képzett főnevek (szökdelés), jelzők {árnyékos, fürge, síkos, 
lágy, hivalgó, hallgatag, szelíd). A gyöngédség és az áhítat 
simogató érzésében válik végül ünnepivé az érzés, mely nem 
egyszeri, alkalmi fellobbanásnak a parázsfényében támadt, 
hanem az Ódához hasonlóan egyetemes, a végtelennel érint-
kező emberi vigaszt fedez fel a másik nemben. Nem egyetlen 
személyhez kötött a vers: a nagy betűvel írandó Nő az 
esemény, az Asszonyban megtestesülő létfolytonosság 
himnusza támad az érzékinek induló költői képben rajzolt 
vágy-aktból. Mert a vágy itt az uralkodó, a szüntelenül meg-
ismétlődő feltételes múlt (néztem volna, töltöttem volna, elég 
lett volna, elültem volna, lettem volna gyermek, gyermeked). 
Az érzékiség így ível át a profanitásból a legmélyebben átélt 
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költészetbe. A fenségesbe, mely nem más, mint az emberi 
teljesség megvalósulása a földön. 

A halk sejtetés, az érzelem teljes érzéki konkrétságba 
rejtettsége olyan vonása Illyés lírájának, amely késői költésze-
tében, a nagy gondolati versekben válik uralkodóvá. Néhány 
költeménye már a felszabadulás előtt jelezte ezt a reflexiókra, 
meditálásra való hajlamot. A teljes ki-nem-mondásban rejlő 
feszültség és várakozás, a lehetőségekkel való játék vagy meg-
fontoltság esztétikai tényezővé minősült ebben a költői maga-
tartásban. Szerelmi versei közül Egy barackfára a világ-
irodalom egyik legszordinósabb vallomása. Rövid sorai — már 
rápillantásra is — a versben megrajzolt és megszemélyesített 
törékeny barackfát láttatják, lebbenő karcsúságukkal. A 
játékosan jambust trocheusszal libegtető sorokban valóban 
van valami rokokós kecsesség. A báj trillázik itt képben és 
hangban, sőt mozgásban. Csupa szökellés itt minden, könnyed 
lebegés. A rövid sorok mellett a rövid szavak, a keresztezőn, 
pajkosan ugráló rímek, a magas magánhangzók nagy száma, a 
kifejezetten zenei hatású mássalhangzók, 1-еk, r-k gyakorisága 
finomítja, kecsesiti a vers hangulatát olyanná, mint egy 
Chopin-futam, mollban. A vers százhúsz szavából az első rész-
ben, mintegy 75,8 százalék egy-két szótagú, míg a másodikban 
is túlsúlyban vannak: 58,3 százalékot tesznek ki. A magas 
magánhangzók, a világos hangok, mindkét részben a fele 
arányon felül vannak, mintegy erősítik az élénkséget, a meg-
mozgatott ságot, melyet különben a fiatal barackfa költői 
hatású megelevenítése, megszemélyesítése sugall: lábujjhegyre 
állva kínálja gyümölcsét (talán csókját? ), ringatja szál derekát. 
„Piheg és illeg, / melege van". Legyez, legyintget divatosan. 
Tökéletesen úgy viselkedik, mint nőiségére frissen ébredő 
hajadon: ruháját rázza, pirulva váija a dicséretet. És még szól 
is, halkan, suttogva. 

A vers másik részében a költői én kerül előtérbe és vele 
páros kapcsolatban tegezés, megszólítás révén a gyönge kis 
barackfa mögül felsejlő jószagú test, emberlény. A meg-
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személyesítések sora, mely az első részt oly elevenné, 
mozgalmassá tette, voltaképpen rejtett vagy fordított játék, 
nem szimbólum, nem allegória, több annál, az áttetsző 
szavakkal való meghitt játék, mely a szenvedélyt rejti, mérsékli 
szüntelenül. A hamvas, szűzi érintetlenség finom zenéje szól 
végig a versen, s annál nagyobb művészi hatással, mennél 
meglepőbb a megjátszott látszat és lényeg közötti hangulati 
áthallás. 

Ez a visszafogottsága a szenvedélynek, a hang tompított-
sága, az előkelő — jó értelemben előkelő - tartózkodás és 
mértéktartás jellemzi Illyés magánéleti líráját. Szerelmi versei 
közül azokat is, amelyek az eltávolodás, a teljes felejtés, a 
szívből és emlékből való számkivetés tüntetésével sújtja az 
egykori szerelmet; a Könnyű vagy lírai alaphelyzeténél fogva 
az Elbocsájtó szép üzenet visszavonására emlékeztet, talán épp 
oly kegyetlen, csak a kifejezésben, a halkra fogott iróniában 
tér el attól. Ady királyi gőggel, daccal, haraggal söpri félre 
útjából a Léda-emlékeket, Illyés két motívumra épít: a szün-
telenül távolodó, elfelejtett kedves kicsiségére és a könnyü-
ségre. Mindkét minőség megsemmisítő hatású, végtére 
ugyanazt mondja, mint Ady. Valaki méltatlan volt arra, amit 
rápazarolt a szenvedély, a szent költői rajongás. 

A könnyűséget sugallja a vers dalszerű, de a dalnál mégis 
fesztelenebb négysoros, tíz szótagos ritmusa; spondeusok 
monotoniájára épített dallamtalansága, amelyet a soráthajlá-
sok, a sor közepén záruló rövid mondatok staccatói közelí-
tenek a köznapiség, a próza felé. A „költészet" halt meg valaki 
által, aki egyszerre bizonyult kicsinynek és könnyűnek. Az 
irónia finom eszközeivel semmisíti meg a költői képzelet az 
egykori kedvest, akinek nincs neve; egy vonása nem tűnik fel a 
versben, a homály veszi körül egész alakját. Az „itt sétálhatnál 
a tenyeremen" metaforikusán mélyíti az alapmotívumot, 
amelyet az első sor már bedobott: oly kicsi vagy. A tényszerű 
megállapítás és egy hasonlat révén erősödik az irónia éle, 
melyet három kérdés zár le. Egy szokványos, köznapi — még 

7 Irodalomtörténet 
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élsz? , egy gunyoros — még jár szí és egy meg sze mélye sít ésb en 
rejtett keményebb - sorsod még percegett Egy külsődleges, 
hangzásbeli asszociáció kapcsolja a perceget igét a zsebóra 
percmutatójához — szinte akaratlanul, súlyosabb az ige 
tartalmi ütése: a szú láthatatlanul porlasztó, rágó, végül is 
önmagát megsemmisítő féregmunkájára való utalás. A végsőkig 
uralt indulat látszata parancsol itt, hozza tényközlő rövid 
mondatait: Könnyű vagy, а vers második vezérmotívumát, egy 
rövid felkiáltással — akár sóhajjal — megtoldottan: óh be 
könnyű. A színlelt vagy valóságos nyugalmat árulja el a 
mosoly, a rólad elgondolkodom és gondolkodom körül fel-
rajzó igék, határozók, jelzők tarkasága: megleng, némán, 
csendesen, távoli, szelíd, zümmögő. A zümmögő ugrik ki a 
sorból nagyobb stilisztikai hatásfokával, mely végső irónia felé 
viszi a vers befejezését: egy sóhajtás a semmibe repít. Az 
indítás - oly kicsi vagy - nyer igazolást ebben a könyör-
telenül hangzó befejezésben. A nyugalom, a higgadtan 
elmondott „üzenet", az iróniának ez a szublimált változata 
gyilkos hatású ebben a versben. Nem látszik az indulat, a 
harag. Az Elbocsájtó szép üzenet költője már-már tajtékzik, 
két kézzel tépi, szaggatja egy nőről díszeit, amelyet ő aggatott 
rá. Illyés úgy von vissza mindent érzelmeinek kincses 
ajándékaiból, hogy még indulatra sem tartja méltónak azt, 
akitől búcsúzik, akit odalök a felejtésnek. 

A csalódás és kiábrándulás e férfias végszava után tépő 
bizonytalanságok közt érkezett az új szerelem, a „külön 
világba" emelő, a sebekre gyógyírt hozó. Vágyott utána a 
megpróbált élet, de riasztott a „mért oly későn" aggodalma, 
hiszen épp a Merengőhöz Vörösmartyjának éveit számlálta a 
költő, akit az első házasság balsikere tett bizalmatlanná. Nem 
szerelmével szemben, hanem általában férfi és nő közti 
tartósan harmonikus kapcsolat lehetőségét illetően. 

A Külön világban szerelmi verseinek mértéktartása, akár-
csak a korábbi vallomásaiban az érzelmet hozta előtérbe és 
nem a kedvest. Az alkati hajlandóság találkozott a helyzet 
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követelte tartózkodással, egy olyan szomorkás, rezignált 
hanggal, mely az útkeresés kudarcai okozta rossz közérzetet 
éppúgy kifejezte, mint a menekülést, a szerelemben kárpótlást 
és vigaszt kereső reménykedést. A visszafogott zaklatottság 
három irányba talált érintkezést a megnyugtató és provokáló 
közeggel. A legerősebbnek ezúttal is a világ bizonyult, amely 
elől védelmet keresett a szerelemben. A „külön világ" ellene 
épül vagy épülne, ha sikerülne tökéletesen elfordulni tőle, 
elfeledni, megtagadni a „zord időt", az éjt, a sötétséget, a 
halált, a kínt, a tehetetlenséget. Megkísérli a lélek a lehetet-
lent: kilépni önmagából, a szokványos időből, a szerelemben 
fölébe nőni mindennek, ami megaláz és sárba ránt. Legyűrni 
általa a halált, kitágítani a lét határait vagy talán egy új, 
értelmesebb emberi lét számára emelni pilléreket, mely alatt 
elviselhetőbb az élet. A tépettségből harmóniára vágyó 
szándék küszködik nemcsak az eszménnyel, a gondolattal, 
hanem a művész is anyagával, a formával, mely „mint a tű a 
lemezen kiugrik, érdeset csikordul / s a szabad anyagot 
szaggatja élesen: mi van a dallamon túl? " Szabálytalanul 
szabályos versforma születik a „dallamon túl", a metrumot 
lazán kezelő négysoros szakasz, mely tizenkét szótagos 
sorokat váltakoztat hat vagy hétszótagos félsorokkal, keresz-
tező rímek halk zenéjével, és egy olyan ritmikai dikcióval, 
mely hol sorokon át hajlítja a gondolatot, hol pedig egy soron 
belől, két, sőt három rövid mondatban, szómondatban torpan 
meg. A kötet 68 verséből 22 épül erre a jellegzetes szerkezeti 
formára, többségükben épp a szerelmi versek, a vívódó-
megnyugvó-menekülő szenvedélynek ezek a harc szünetében 
támadt különös megnyilvánulásai. Még szenvedélynek is aligha 
lehet nevezni, annyira az ész, az értelem uralta szerelem ez. 
Tudatosan, szinte programszerűen az. A legkevésbé ellenálló 
közeg ebben a külön világban a már-már testetlen, fizikailag 
alig jelenlevő kedves, akinek hatalma fölötte áll a lét evilági 
törvényeinek, az időtlenség testesül meg benne, az ősi férfi-
vágy, az anyát kereső mérhetetlen árvaságban, mely már nem-

7* 
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csak a költőé, de egy sejtből kétféle nemre szakított emberé, 
aki tudata mélyén szenvedi ezt az ontológiai végzetet, az átkot 
és áldást, az örömet és fájdalmat. Ettől ver kétfelé a szív, 
feszül egymásnak egy igen és egy nem, birkózik a hajnal az 
éjszakával, az éber tudat a megvetett mámorral, a gyötrő 
kérdés szeretlek, szeretsz-e, a bizonyosság a kétkedéssel, válik 
gyanússá a gyönyör, elviselhetővé a halál, s végső bizonyos-
sággá a felismerés: nincs könnyebbülés! A beteljesült szerelem 
a szorongató kérdések és aggályok közt csak időleges békét és 
boldogságot nyújthat, utána marad az űr és a lélek dermesztő 
magánya. Paradoxálisan válik az elérhetetlen elértté és az elért 
is végül idegenné. Ez keseríti meg a boldog egymásratalálás 
pillanatát is. 

A megszerzett nyugalom a harmadik közegben, a költőileg 
felfokozott érzékenységű Én-ben válik viszonylagossá. Bár 
Illyés egyéniségtudata nem Adyhoz foghatóan világnagy-
arányú, szerelem-felfogásában ugyancsak szuverén jogú, mű-
vész-kiválasztottságának önérzetében személyiségének súlyát 
ismerő. Igényli a nő gyöngédségét, sőt annál is többet: a 
mostoha létküzdelemben a menedéket adó édes anyaölt, a 
feledtetőt és életkedvet adót, a simogatást, mely csillag-
magasba emel. Az ég, a Hold, a Nap, a lágy jövőben bízón 
ringató idő, a végtelen tenger, a végtelen távolság, mint egy 
szabad hon társulnak szüntelenül ahhoz a boldogságváráshoz, 
mely ebben a szerelem felfogásban él, fényt, melegséget 
követel. 

önmagát szemléli a költőben az érzés, sőt mérlegeli, szűri, 
párolja, az értelem fényében megfüröszti. Menekvést keres a 
szerelemben, de nem mámort, mely önkívületbe zsongat. Meg-
veti az istent majmoló Múzsát, az agyra ködöt bocsájtó 
vakságot. Költő, aki száműzné a szerelemből, a költészetből az 
ihletet!? Ez Illyés Gyula lírai realizmusának, észtiszteletének 
legsajátosabb vonása. A Külön világban című kötetének baljós 
válságérzetében így őrizte meg józanságát, a világot és önmagát 
egyformán tárgyias biztonsággal látó ítélőképességét. 
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Humánumának eredendő vonása, az emberi önzetlenség, a 
szerelemben sem hagyja cserben. Itt tündököl a leg-
magasabban. Nem válik zsarnokivá a birtoklás ősi vágyában, 
rendet és fegyelmet hirdet még a szenvedélyben is. Megírja 
talán a világirodalom „legdemokratikusabb" szerelmi 
vallomását, a nőt az érzelmi kiszolgáltatottságból felszabadító 
bölcs biztatást: „Szeress, ne kérdezd, hogy miért,/ha nem 
magamért: magadért. / A jövőért, egy napodért, / ezért a meleg 
mosolyért, / mit mégis ízlelhet ajkad / ennyiért, / ízéért e friss 
pillanatnak." Kevésbé légies bölcsességgel, mint a Merengőhöz 
költője, tanácsolja: ,Az vagy, mit a szív, mit az agy, / a szem 
kintről kölcsönbe kap." Az elmúlás végső figyelmeztetésével 
biztatja kedvesét nem a „kosár édes pillanat" örömének 
kiélésére, hanem olyan felszabadultságra, mely révén a világgal 
lehet gazdagabb. A szerelem vak mámorából fényre vágyón 
válik egyre gondolatibbá Illyés szerelmi költészete, tömö-
rülnek aforisztikus ráismerésekké a pontos képekben megmért 
érzések. 

Tömörségével beszél a vers, az állítmányok feltűnő elmara-
dásával, a gondolati hiátussal, mely a természeti képekhez 
kapcsolódó hasonlatok ritmusával konkretizálódik sajátos 
szimmetriába. Kezed kezembe (tapad) mint szájra a pohár 
képébe helyezkedik el a második hasonlat: tekintetem tekin-
tedbe már (úgy talál), mint folyó a mederbe. Könnyű meg-
fejteni, egyébként a vers címe is Könnyű, a harmadik hiányzó 
állítmány: száll. Játék ez az asyndetonnak nevezett nyelvtani 
talány, vagy van mélyebb jelentése? Az utolsó sor tényszerű 
megállapítása adja meg erre a választ: Elrendeződik a világ. 
Ennek az egyetlen gondolatnak rendelődik alá végső sorban a 
szerelmi egymásratalálást kifejező három hasonlat. Dialek-
tikusan mutatja meg magát a belső én és a világ szükségszerű 
összhangja, az óhajtott rend. A költőileg megálmodott világ 
felé visz a legszebb emberi érzés, értelmet kap a szenvedély, 
még hozzá a természet rendje szerint felfogott értelmet. Ez a 
szerepe a kihagyásos logikai feladványnak, mely a magától 
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értetődő dolgok törvényszerűségével teszi érzékelhetővé a 
szerelemben elérhető tökéletes összhangot férfi és nő között, 
melynek nem mond ellent az önvádló beismerés sem egy 
másik versben: benned magam szerettem. Nem valamiféle 
önzés az élményalapja ennek az egyszerűnek tetsző meg-
állapításnak. Ősindítéka valahol ott keresendő a biológiai 
együvétartozás ösztöne mélyén, a közös sejtlétből való 
elszakadás óta élő nosztalgiában, egyesülni újra és újra, mert a 
magány elviselhetetlen. Minden férfivágy netovábbja olyan 
tökéletes eggyéválás, amelyben megszűnik az Én és Te külön-
valósága. Harc ez a köznapi elmúlás, a halál ellen és válság-
korszakban a cselekvéstől megfosztott ember tiltakozása is. A 
múló idő felett hatalmat szerző folytonosság — vágy és akarat 
— így küzd a tétlenségre kárhoztatottság szorongásában a 
mindennapinál egy magasabb rendű, öröknek vélt lét érdeké-
ben. A kicsinyesség, az ostobaság, az embert önmagától meg-
fosztó elidegenítés ellen szól a legősibb, legtermészetibb 
kapcsolat nevében. Tudniillik a világosságé, az értelemé, a 
mámorból való „feltámadásé", mely a szerelmen túl is kíván 
valamit. A végtelen fények titkai izgatták a képzeletet, a 
minden-titkok nyitjának ismerete, az arasznyira mért léten 
győzedelmeskedni képes tudás. A szerelemben nemcsak a halál 
mutatja meg magát, mint Schopenhauer azt filozófiailag 
kifejtette, hanem az ember istenülésének fausti vágya, a 
mindent-tudás révén való kitörés a körülhatároltságból, a 
térben, időben és mindenféle dimenzióban való kötöttségből. 
Benne volt a Külön világban szerelmi verseiben a menekülés 
mellett ez a jellegzetesen lázadó, dacos magatartás: benne 
rejlett a világszerzés átkaroló mozdulata. Zihálva, kapkodón 
kiszakadni a sötét világból, mesebeli egyszárnyú madárként 
párban repülni, egy otthonibb, emberibb világ felé, az 
Eszmények tiszta birodalmába, valamiféle öröklétbe: 

Én ott vagyok honn. Gyere. És ne szólj, csak 
kövess, Eurydiké, kihozlak! 
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— hangzik a bíztatás, az az orfeuszi hívó szó. Ez a kozmikus 
szárnyalás jelentette az útkeresésnek egyik tartalmi 
motívumát. Ez határozta meg a legérettebb szerelmi versekben 
formára talált magatartást. Nem az álomszerű lét került még-
sem előtérbe, hisz az épp úgy riasztotta, mint a szörnyhad 
uralta valóság, mely elől menekült a lélek. Egyetemes 
szorongás, riadalom keresett itt menedéket. A föld hol édes 
anyaölként véd és oltalmaz ebben az emberi világból való 
számkivetettségben, hol meg kiveti karjaiból. Úgy tűnik, a 
szerelem sem képes áttörni a nagy falat, végül is a várt csillag 
nem jelenik meg, az isten nem mutatja meg magát, csak az 
álombeli kívánság válik gyötrelmesebben eszméltetővé. 

A szubjektív vágyakból, vergődésekből, reménykedésekből 
és csalódásokból teremtődött Én körvonalazódott egyre erő-
teljesebben. Felsírt a férfijaj az egyre elidegenülőbb világban, 
mely már a szerelemben sem érhette el azt a békét, meg-
nyugvást, ami az embernek egykor ősi jussa volt. Mindent 
összekuszált a barbár kor, köddel, homállyal, hallgatással verte 
meg az embert. Visszatérő motívumként jelenik meg a csend, a 
némaság, vaknak-süketnek lenni kívánsága. Miként lehetne 
másként megtagadni mindent, menteni, ami még menthető: az 
emberséget. A lét mint emlék válik elviselhetővé, a szerelem 
értelme sem több, mint a lélek nélküli anyagé, a kőé, a vasé; a 
boldogságnak is száz fénydarabra törten csak emléke marad. A 
„fénylő semmi" dereng fel utolsó vigaszként a békülni kész 
élet számára.* 

A szerelem sem hozott végül kikapcsolódást, még kevésbé 
olyan mámort, mely feledtetni tudta volna a költőben az 
egyre súlyosbodó válságot. Az elkopás, a földi lét örömeiből 
való számkivetettség lett úrrá rajta, az a kínzó érzés, hogy 

*Cím szerint nem idézett versek: Kétfelé ver s szív, Arccal le, Éjfél 
.után, Elérhetetlen, Külön világban, Változat, Hány alakban bujkál, Az 

én fülem sérti, Hiába vártam, Együtt aludtál, E zord időben, Hajnal, 
Szeress, ne kérdezd . . ., Csendesül már. 
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minden hiábavaló. Sem a társadalmi, sem az egyéni útkeresés 
nem hozott megváltódást. Még keserűbb lett a lélek, meg-
keseredett az egész élet. A befelé fordulás, a világtól való 
távolodás és elidegenülés kétségeivel vette körül. Hogy még 
fájóbb legyen azonban a csalódás, ennek a negatív maga-
tartásnak sem volt elégtétele. Vád és szemrehányás támadt 
ebből a másokat lefegyverző, közönnyel eltöltő érzésből: 
„törpül a híres gyönyörű élet", „másra hagyom a fura 
világot". Egy világrésznek elegendő méreg erjedt a szívben. 
Csupa ellenséges, elűző erők szorongása vette körül, a lét-
bizonytalanság, a szüntelen veszélyeztetettség; úgy érzi magát, 
mint kötélen szakadék fölött, lángok közt egy sovány 
ösvényen, mintha golyók özönében haladna. A lélek zaklatott-
sága, a teljes reményvesztettség az avantgarde idegesen vibráló, 
nyugtalan képzettársításait hozza vissza. Különös meg-
személyesítések jelezték a tépettséget, a távlattalanságot. 
Özvegy fák zokognak a réten, habzik a föld, a város feldobog, 
az emlékek vinnyogva szaladnak, az alkony csipogva települ a 
fára. 

Mentem, amíg láttam; de már őt se látom. 
A gomolygó égen 

Vörös szőrzsák a nap, mint a bibliában. 
Kocsit kell cserélnem? 

Abszurdumokban beszél az irónia, mely a világ és az Én fölött 
tart ítéletet: „gyáva a bátorságomnak vagyok,/a szennybe 
tisztálkodni gázolok / s ha érdesen is, azért dalolok, / mert 
hódítás már minden, amit elhagyok." Az elidegenülés, a 
bizalmatlanság, a magány, a száműzöttség okát pontosan tudja 
az elme. Hitét, terveit, reményeit s velük együtt ifjúságát, szép 
és szent eszményeit kéri számon a megalázó kortól, amelyben 
már csak farkasok vannak, de nincsenek sasok! A fasizmus 
korában az emberiséget új katasztrófa felé vivő pusztulásban 
az erőszak, az ordas eszmék és hatalmak mutatkoztak minden-
felé, s a szabadság bajnokai helyett a közel ég alatt, csupa 
ártatlan, nagy tettekre képtelen jótét lelkek várták sorsukat: 
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cinkék, rigók. Költőileg szembesítődött a fenegyerekeskedő, 
barbár alja világ és a tiszta, szép emberség. Megszűnt a régi 
viszonylagos rend, az értékeké és a tisztességé, minden a feje 
tetejére került. A lélek képtelenné vált a folyamatos, rendet 
tartó számvetésre; a megbomlottság, a tépő nyugtalanság nem-
csak váratlan asszociációkban, megszemélyesítésekben és 
metaforákban fejeződött ki, hanem a szerkesztés, a mondandó 
ziláltságában is. A ciklusos szerkesztés ismétli, mélyíti a fájó 
gondokat. A vén cigány és az Előszó költőjének ditirambikus 
hangulata kísért a zaklatott képekben: vert-had fellegek futnak 
az égen, egy elszabadult vak király kering és zokog a sötétben. 
Futna-menekülne a lelkiismeret, valahová magasba, ahonnan 
csak szemlélhetné az ember vergődését, a jó ügy vereségét, a 
gonoszság tobzódását. Felhőkön ülök — hangzik a vágy 
képletesen, majd köznapi értelmére fordítva a szót: magam 
vagyok. Nem Tóth Árpád fájón, rezignáltán megadó, a nag 
betűvel írott és négyszer ismételt Én-tudatba menekvés kínaija 
itt a szabadulást. Hiába mondja vigaszul vagy iróniával, hogy 
alázatos, tűnődő lett a lélek. Az elégedetlenség paroxizmusától 
remegnek önmaguk ellentétébe az olyan tényszerűen 
biztosnak tetsző megállapítások, mint Csend van bennem, 
mert paradoxálisan rácáfol a folytatás: Csenddel fertőzöm a 
világot, mert valóban van csend, mely öl, hallgatás, mely 
harsog. Az útkereső kísérletek meghiúsulása fáj és mindenek-
fölött azok sorsa, akikért a régi szenvedély támadt, a világ 
rendjén változtatni kívánó szándék. Végül is ez fáj, ez a kudarc 
a csalódás legfőbb oka. Minden panasz és jajszó ide vezet 
vissza, a nagyravivő álmokhoz, amelyek túlélték a gyászt, a 
tort, sőt a vereség után, a Tanácsköztársaság bukása után, 
idegenben, majd otthon új küzdelemre gyürkőztek; 

Tudjátok, hogy mit kaptam én? 
A szörnyű gyász után a torban 
Mit ittam én egyre mohóbban, 
Micsoda észvesztő, tömény 
Mámort, hogy megvigasztalódjam? 
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Mily képek, mily kápráztató 
Világok gyulladtak agyamban: 
Részegült ajakkal szavaltam: 
Az ember jobbra váltható! 
Ezt hittem abban a tavaszban 

— hangzik a magyarázat mindarra, amit elsodort a történelem, 
s nem maradt más a láthatáron csak sziklapart, a tenger és a 
némán hallgató múlt. A rohanó idő mindent összekavar, fel-
zaklatja az egykori otthont és menedéket jelentő tájat. A 
legfájóbb, hogy épp a férfikor „tündöklésében" szakad rá a 
felismerés: idegen vagyok e vidéken. A száműzöttség, a 
kudarcok, a nagy álmok és ábrándok szertefoszlása tépi-
szaggatja százfelé a szívet (Remény, remény). Szüntelen 
számadás és önvizsgálat kényszere hajtja; a világ megértésének 
és megméretésének morális ingerével készül a mérleg a nagy 
történelmi apokalipszis előtt. Hová lettek a „hűvös pisztoly-
ként" élesre töltött igazságok, szép eszmék? És a kérdés 
olyan kérlelhetetlen józansággal szól, hogy a válasz, a versbeli 
beszéd nem tűrhet magán semmiféle költői díszt. A kérdésre -
kétkedő bizonytalansággal - kérdések sora válaszol. Eljutottak 
oda, ahol a rendeltetésük volt? Malter lett belőlük, zsellérkert, 
meggyfa, tehát hasznos cselekedet, mert az nem vigasztaló, 
hogy az ellenség kapta fel azokat. A képes beszédnek itt szerez 
érvényt a háborgó indulat:„házi állat, / ne az legyen nekem a 
sasból, / ne kegydíj-, zálogház-szabályzat / bolygó-fordító aka-
ratból!" Végül is a személyes keservek nem önmagukért valók, 
nem a költő az áldozat, hanem a mélybe taszított nép, őérette 
volt minden terv, elorzott rögeszme: nem az életemet fájla-
lom - hárítja el a költemény az egyéni indítékát ennek a szo-
katlan erejű keserűségnek. S hogy még félreérthetetlenebb le-
gyen a gondolat, fájdalmának okát egy értelmezett metaforába 

foglalja. Mint szép vad, mocsárba zuhant, 
Ártatlan, nagy ó'skori állat, 
Nyög foga közt sebnek, csapdának 
A nép még valahol alant. 
Elér foszlánya jajszavának. 



Menekülés ,, külön világba" 107 

A kép minden elemének jelentése súlyosítja a végső 
magyarázatot. Ember-létéből kiűzetett vad, őskori állat lett a 
nép az ellenforradalmi rendszer körülményei között, az 
öntudatlanság és tehetetlenség állapotába jutott. Kiesett 
mindenféle evilági viszonylatból, földrajzi és társadalmi 
értelemben egyaránt. Már csak a pusztulás szinonimáiban él; 
fojtogatja mocsár, s még ott is csapdában vergődik. Jellemző, 
hogy nem emberi szóval, hanem ironikusan madárcsipogásként 
ismétlődik a Kérdező szakaszai első sorában Kié, Kié? a 
határ; hasonló éllel hangzik a válasz: 

Azt hiszi tán jámboran, 
olyan madár-esze van, 
azé a föld, a világ, 
kit rajta dolgozni lát. 

A kétségbeesés óráiban mégsem adja fel a reményt. Erőt ad 
az üvöltő zsarnok elleni gyűlölet; a Nyugat 1940-es évfolya-
mában közölt, félreérthetetlenül Hitlernek címzett Üvölt.. . 
megvetéssel jósolja a zsarnok istentelen végét. Ha a Jeremiás-
ban Picasso fasizmust ábrázoló látomásával küszködve hárítja 
el magától a felelősséget, a Kezek című versében a jajdulva 
kavargó világot ellenállásra biztatja: „magát öli, ki nem tud 
ölni mást." A Mérleg ciklus negyedik részében, melyet a 
cenzúra a Nyugatban való megjelenése idején törölt, még 
tovább is megy ennél. Bizonyságot tesz amellett, hogy mégsem 
lett hűtlen ifjúságának forradalmi eszméihez; József Attila 
halála után két évvel, a második világháború előestéjén, a 
fasizmus farsangi sikereinek idején van bátorsága kimondani, 
hogy: 

Szól az anyag. Míg félve ismét 
mi hallgatunk, ó' tovább lázad, 
szavalja kórusban az eszmét, 
mit belelehelt egy bölcs század. 

Tudniillik az anyag gyermekei, a gépek urai, a munkások. 
Ez a versrészlet merőben új megvilágításba helyezi a költő 
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magatartását a válságos években. Az irodalomtörténet — rész-
ben a vers egészének nem ismerése folytán — részben a 
népiekkel szemben táplált általánosító előítéletekből a költőre 
is kiterjesztette a „harmadikutasság", a középutasság vádját. 
Megtévesztően értelmezték Az író hűségének politika-ellenes 
kitételeit, amelyekkel Illyés voltaképpen írótársait a fasiz-
mussal való együttműködéstől kívánta visszatartani. Egyéb-
ként ebben a Nyugat 1939 februári számában közölt írói-
emberi hitvallásában is felvillantja az igazi irodalomnak az 
ellenállását. 

„Nemcsak az igazság és valóság makacs kutatására és kimondására fog 
kényszeríteni bennünket (ti. a társadalom), hanem példaadásra is. Mi 
ezt eddig oly természetesnek, oly közhelynek éreztük, hogy külön 
hangoztatását feleslegesnek tartottuk. De a próféták kora óta is voltak 
idők, midőn ép a legősibb közhelyek váltak a legforradalmibb igékké, 
azáltal, hogy a társadalom akusztikája megváltozott. Meglehet, hogy 
hősökké kell válnunk. Lesznek köztünk, akik mániákussá fognak válni, 
lesznek, akik majd csak hörögnek, vagy teljesen elnémulnak, lesznek, 
akik megtépik ruhájukat és csak zokognak, vagy átkozódnak, mind 
Jeremiás. A ránkvetődő égi fény azon a belső színpadon sokat meg-
zavar. Az igazságot kimondani nem nagy dolog, megtalálni nehéz. A 
kimondáshoz csak a test bátorsága kell, megtalálásához a léleké. 
Művünket nem mi tesszük harciassá, hanem az idő." 

Ennek a vallomásnak a fényében válik igazolttá, hogy Illyés 
valójában nem „ingadozott", sőt megvoltak önkritikái fenn-
tartásai az írói megalkuvással szemben. A Mérleg Nyugatból 
kicenzúrázott negyedik részének záró sorai a metaforás 
beszédet épp ilyen irányba csendítik. József Attilánál a 
történelem futószalaga, Illyésnél — némi Petőfi reminisz-
cenciával — a vasút, a mozdony dohog, inal feltartózhatlanul a 
jövő felé: 

Viszi a földet, lelkesebben, 
a hajdan meglökött vas, egyre; 
megnyugtat, hogy rá bíztak, Szellem, 
s nem ránk, e gyávuló seregre. 
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A kétkedés és reménytelenség ellenében élt itt a hit az 
osztályban, amelyről a harmincas években egyre ritkábban 
szólt Illyés. A legelesettebbnek a parasztságot, a nincstelen, 
föld népét tartotta, szervezetlennek, öntudatlannak, tehetet-
lennek. Ezért volt ez az osztály a fő gondja, ezért tért hozza 
mindegyre kutató vagy biztató tekintettel. A történelem 
kritikus fordulatában, a fasizmus és háború szorongatott-
ságában nem volt kétsége afelől, hogy a jövőt illetően a 
munkásosztálynak és a szocializmusnak lesz döntő szava. 

„A munkásság és parasztság hallgatott: nem lelki, de még testi táp-
lálékhoz is csak nehéz fáradtság árán jutott; hogy szólhatott volna a 
szellem dolgába? És vártam, változatlanul várom a szavát" - irta a 
Nyugat 1939 februári számában, Az író hűsége című vallomásban." 

Ez volt a hite, a reménysége. Ez az „égi fény" világított a 
„belső színpadon", de nem figyelmen kívül hagyható körül-
mény, hogy a történelmi események mégsem óramű pontos-
sággal haladtak ebben az irányban. Támadtak olyan pilla-
natok, amikor megállni, sőt visszafurdolni látszott az idő, 
amikor az események egyre nyugtalanítóbb veszélyekkel 
fenyegettek. Nem szólva arról, hogy a nemzeti és társadalmi 
kibontakozás várakozásai körül ellentmondások, áldozatot, 
lemondást követelő kényszerek támadtak. Ez teszi érthetővé, 
hogy a népiek, általában az értelmiség egészen a felszaba-
dulásig nem tudott dűlőre jutni a nehéz dilemmában, s így 
vívódó kétségek közepette várta a jövőt, nem egyszer remény-
telenül. Illyés azonban ebben a „reménytelenségben" is vala-
miféle erőt érzett, mintegy a sziklából vizet fakasztva, látta 
benne a megváltást. Kölcseyre emlékezve írta 1938-ban: 

„Tudjuk, hogy az ö szívet-hasogató reménytelensége volt a szántás 48 
nagy reményei alá. Amikor a pesszimista Himnusz hangjai mellett s 
azokon okulva az egész nemzet tett tanúságot életerejéró'l, oly lelkesen, 
oly optimista lendülettel, mint történelmében még soha. A szellem 
útjának e hegeli törvénye lehetne mentsége neki is, nekünk is, ha 
mentegetődzésre szorulnánk; így ez a biztatónk, nekem egyetlen 
reményem még." 



110 Izsák József 

A közelgő apokalipszisben egymásnak felesel kétségbeesés 
és reménykedés s már nemcsak egy ország, egy nép sorsáért 
kiált, hanem világok, szigetek látszanak a pusztulás, a háború 
végzetének kiszolgáltatva. Megszűnik a különvilág, a nemzeti 
gondokban való gyötrődés, egyetemessé tágul a felelősség és 
aggodalom. Nem kirekesztő, hanem épp közösséget vállaló lett 
Illyés magyarság-szemlélete. Ha egykor a remények növekedé-
sének idején párizsi évei alatt, utat talált benne a szegények 
nemzetek fölötti sorsazonossága, most a harmincas évek 
második felében forradalmi vágyak és várakozások szerte-
foszlásának idején ide érkezik vissza: a lázadás és vereség közös 
gondjához. A közellenség: a szolgaság és butaság, melynek 
lucska, őszi nyirka, az egész emberiséget fenyegeti. Mint 
sebesült, mint száműzött, a magára maradt, minden remény-
ségétől megfosztott költő felméri és pontosan regisztrálja 
helyzetét, s megtalálja e válságos pillanatában is az egyetlen 
lehetőségét a hűségnek: 

Fogoly vagy. Hang lehetsz csupán. 
Nehéz sarában bár a földnek 
Áruló gyökerek lekötnek, 
Tanuld el életed csúcsán 
Vad pátoszát a szál fenyóTcnek. 

A tehetetlenségen felülkerekedik a meg-nem-adás, a bele-
nem-törődés, a távlatot kereső és találó önbiztatás erkölcse. A 
népi sors megkötő távlattalanná vált küzdelmei és vereségei 
után, ha magányosan, társtalanul is a messzire tekintő példa-
adást követeli az emberhit. 


