
SZEMLE 

ILLÉS ENDRE IRODALMI PORTRÉI 

MESTEREIM, BARÁTAIM, SZERELMEIM 

Mintegy kilencven írását gyűjtötte be Illés Endre ezen az 
1200 lapon. Nem könnyű közös műfaji megjelölést találni 
ezekre az írásokra. Legtöbbjük irodalmi portré, de ezek közt is 
vannak, amelyek rajznak, vázlatnak mondhatók, s olyanok is, 
amelyek a kritika hagyományos formájához állanak közel. Sőt 
akad pársoros jegyzet is. Van itt dolgozat, amely az emlékirat 
vagy esszé fogalomkörébe sorolható, s olyan is, amely már a 
tanulmány sajátosabb-szigorúbb igényeivel készült. De kár vol-
na iskolás kategóriákba rendezni-kényszeríteni ezeket az írá-
sokat. A műfaji keretek itt jócskán fellazultak, s kivált a 
terjedelem műfaji útmutatását nem respektálhatjuk mindig: a 
húsz sornyi Joyce-jegyzet vagy gl ossza például egy megírat-
lanul maradt nagy tanulmány magvát, alapgondolatát sűríti 
villogó képekbe, meggyőzően. 

A portrék túlnyomó többsége századunk magyar irodal-
mának jeleseit mutatja be. Részint műveiken át, részint a 
személyes barátkozás plasztikus emlékeiből. De van a cikkek 
közt olyan is, amely külföldi, főképp francia mesterek arcát 
rajzolja meg. Száz lapnál is többre rug, amit Stendhalról ir 
Illés, de megragadóan elmélyed Maupassant-ba is, s érdekes 
ábrákat formál Rimbaud-ról, Jammes-ról, Gide-ről, Monther-
lant-ról, a nem-franciák közül például Gravesről, Csehovról, 
Gorkijról. Impozáns műveltségét, rendkívül tág látókörét azon-
ban éppen azok a lapok szöktetik szembe, amelyeken nem 
írókról, költőkről szól. Amit például Csortosról, Ferenczy 
Béniről, Borsos Miklósról, Dómján Editről, Korányi pro-
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fesszorról, Hegedűs Gyuláról, Medgyessy Ferencről, Bartókról 
olvasunk itt, az nagy, igen nagy erővel bizonyítja, hogy Illés 
Endrének az irodalmon túl is jelentős mondandói vannak. 

* 

Akiknek az arcát Illés megrajzolja, csaknem egytől egyig 
jelentős írók és művészek, némelyikük éppenséggel a nagyok, a 
legnagyobbak közé tartozik. Illés nem is fukarkodik az elisme-
réssel. Olykor inkább majdhogynem tékozolja ragyogó jelzőit, 
hogy éreztesse hősei kivételes formátumát. Nem zavarja, ha 
egyszer-másszor olyanokról is tündökletes szavakat ír le, akik 
az irodalmi köztudatban egy-két lépéssel hátrább állanak a 
legelső vonal mestereinél. Ez a bátorság, az önálló ítélkezésnek 
ez a biztonsága egyik legvonzóbb vonása Illésnek. De ugyan-
ilyen vonzó ez a kritikus akkor is, amikor egy-egy gáncsoló, 
nyíltan vagy takartan elégedetlen mondattal vet pillanatnyi 
vagy akár tartósabb árnyékot is olyan arcokra, amelyeket 
egyébként bőven fürdetett az elismerés, sőt elragadtatás fénye-
iben. Az ilyen lapokon kiváltképp érezzük szavának, ítéletének 
hitelességét. Néhány példa. 

A nagyszerű emlékírónak, Bethlen Miklósnak elragadó ké-
pét már-már negatívummal zárja: „Ő tulajdonképpen nem vias-
kodott igazában a haraggal: az indulat csak felcsapott benne, 
lobbant, s elaludt. Talán nem ismerte a haragot. Nem tudta 
meg erről az érzésről soha, milyen nemes fenevad . . . " Ked-
velt, legkedveltebb Stendhaljáról azt is leírja, hogy „színész-
ként dicsekszik vele (ti. azzal, hogy öregszik), a kidolgozott 
vallomással, az öregedés lírájával ostromolja a n ő k e t . . . " Köl-
cseyre a szomorú hírű Csokonai-bírálat idézésével emlékezik, 
amely a Lillát mögéje teszi Himfynek, Daykának, Virágnak. 
„ . . . milyen nagyot téved . . . Ne Csokonai megítélésében kö-
vessük Kölcseyt." Gyulai Pálnak „sokszor fakeze volt — íija — 
s Vörösmarty Vén cigány-át is csak fanyalogva fogadta (sze-
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gény öreg - írta róla — ő nem tartozik a legújabb kor költői 
közé)". Széchenyi és Kossuth vitájából is a legkijózanítóbb 
szavakat olvassuk ezekben a portrékban. Széchenyi azt ajánlja 
Lajos főhercegnek: „Utilizálni vagy felkötni ezt az embert!" S 
Kossuth a lángeszű ellenfélről : „Mit akar ez a kigyó velem? " 
Kemény Zsigmond tanulmányainak „ügyetlen mimikrijé"-ről 
is olvasunk itt hódoló, fénylő mondatok között, s arról, hogy 
Keménynek nem adatott meg „az írás részegítő varázslata". 
S: „A magyar regényben ő a legmerészebb kísérlet." Ugyanitt 
szól Illés nyersen-őszintén arról a nyelvi átdolgozásról, 
amellyel Móricz Zsigmond próbálta korszerűsíteni, olvasha-
tóbbá tenni A rajongókat: „ . . . ahol Kemény archaizál, Mó-
ricz azonnal lefújja a szóról vagy a képről az archaizáló lehele-
tet, ahol meg Kemény egyszerű és sallangtalan, ott az átírás 
nyomban sallangossá válik. A 'fordítás' hemzseg a tévedések-
től. Legsúlyosabbnak azt érzem, hogy Móricz majd minden 
alkalommal elhagyja Kemény észrevétlenül odalopott, árnya-
lati finomságú, belső jellemzéseit." A Csehov-Gorkij-levelezést 
Illés fölibe emeli az Arany-Petőfi levélváltásnak: „Petőfi és 
Arany lelkesedése — úja — kissé túl hangos . . . Mennyivel 
emberibb Csehov." A Szomory Dezsőt ihletetten magasztaló 
mondatok mellett azt is olvashatjuk, hogy „életművében mégis 
sok, nagyon sok a romlandó anyag". Illés értetlenül és meg-
hökkenten áll a vita előtt, amelybe Gide ereszkedik alá Vautel-
lal, a „silány kisiparos" regényíróval: „Nem értem. Elefántnak 
nézte volna a szúnyogot? . . . És csak úgy érthetem, hogy 
időnkint teljesen értelmetlenül választjuk meg az ellenfelein-
ket." A nagyra tartott s hittel dicsért Schöpflinnek a Noszty 
fiúról írt bírálatát Illés „mérges persziflázs"-nak, „elfogult hév-
vel írt karikatúrá"-nak bélyegzi. Molnár Ferenc felújított Lili-
omjáról ezt olvassuk: „Milyen kiábrándító találkozás volt ez az 
este az egykor diadalmas és ünnepelt színdarabbal . . . Kide-
rült, hogy leghíresebb jelenetei kegyetlenül zörögnek, hogy 
érzelmessége megecetesedett . . . " Még a Babitsot idéző forró 
emlékezésekben is akad ilyesmi. Radnótiról írt Babits a Nyu-
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gatban. s Illés megvallja, hogy meghökkenve olvasta „Babits 
verssorokat torzítva kiragadó, elmarasztaló kritikáját." Nyílt 
iróniával csengenek a Kosztolányi tanulmányairól írt sorok: 
mindent megtudunk a megrajzolt írókról, „csak éppen a köny-
vekről hallunk keveset, amelyeket hőseink írtak . . . csipke-
bokrokat járunk körül, amelyek nem gyulladnak ki." 

Az érdekes, helyenkint meglepő idézetek sorát könnyű vol-
na szaporítani, de ennyiből is világos lehet, hogyan biztosítja 
kritikusunk az áradó elismerés színes-magas, szép monotóniá-
jával szemben — s azzal összefonódva — írásainak, ítéleteinek 
realizmusát, egyensúlyát, hitelét. 

* 

Illés Endre kétségkívül egyik mestere ma az írásnak - íráson 
a tartalmi értékeken túl ezúttal a stiláris mozzanatokat is értve. 
A két kötetnek talán egyetlen fáradt lapja sincs. A gondolati 
bőséget nyelvi gazdagság szolgálja, frissesség és színesség emeli 
a több mint ezer lapon. A drámákkal, novellákkal, anekdoták-
kal sűrűn rokonságba csapó portrék szövegét két kézzel paza-
rolt metaforák, leleményesen sorjázó szinonimák, csillámló, de 
nem mutatványos, hanem valahogyan mindig az igazat valló 
paradoxonok és élő dialógusok teszik sajátosan költőivé. Sajá-
tosan, mondjuk, mert a költészet eszközeinek sajátos a szere-
pük és jelentőségük, ha révükön irodalmi ítéleteket akarunk 
elfogadtatni vagy cáfolni. Ez a költő-kritikus játszian izgató 
jelzős kapcsolatok halmazával érezteti, milyen bonyolultnak, 
milyen ellentmondásokban lélegzőnek érzi-tudja-látja a valósá-
got. Hunyady Sándor fényképeiről például így ír: „Megörökí-
tették finom jóságát, kocsonyás óvatosságát, könnyű lemondá-
sait, bölcs helyezkedéseit, felesleges kacérságait." A mellék-
nevek és főnevek találékony és merész megválasztásával és 
párosításával a kritikus maga is kitűnő fotót ad az íróról, 
legalább is az író emberi arcáról. (De talán életművéről is.) És 
érdekesen növelik az arcképek „természettudományos" hitelét 
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azok a sűrűn előforduló orvostudományi terminusok, amelyek 
orvosi tanulmányai éveiből ragadtak-nőttek bele Illés Endre 
emlékezetébe. 

* 

Ezeknek az esszéknek, vázlatoknak, tanulmányoknak jóré-
szét személyes jellegű, vallomásos emlékek szövik át meg át. 
Nemcsak a portrék bőseiről, az író- és művészfigurákról ka-
punk itt izgalmas és hiteles jelentést, hanem - többnyire — 
Illés Endréről is, a portretistáról. S nemcsak azért, mert min-
den igazi portré mestere, akár akarata ellenére is, belelopja a 
saját maga arcának rejtett vagy kevésbé rejtett vonásait hittel 
alkotott művébe —, hanem azért is. mert Illés céltudatosan és 
biztos kézzel gazdagítja föl rajzolatait, esztétikai elemzéseit 
önnön biografikus emlékeivel, s persze épp azokkal, amelyek 
őt magát a portré hőséhez fűzték-fűzik, nem egyszer termé-
keny és heves baráti kapcsolatokban. Ez az oka annak, hogy a 
megrajzolt írók nemcsak írói mivoltukban, alkotói vonásaikon 
keresztül állanak az olvasó előtt, hanem úgy is mint emberek, 
maganemberek, szenvedő, ragyogó vagy furcsa és tökéletlen 
individuumok. (Tamási Áronról írja Illés: „A barátait vissza-
idéző portrékba is mindig belerajzolja önmagát —") Ezek a 
kétfigurás megoldások néhol dramatikus feszültséget visznek 
Illés írásaiba, néhol — részben vagy egészben — novellásítják 
őket. Akár így, akár úgy, de ez a lírai hangolás hevesen fokozza 
a két kötet olvasmányosságát. De nemcsak azt. Hanem az írók 
körül és mögött zajló valóságos élet mozgalmas rajzának hitelét 
is. S mindezt úgy, hogy amit például a Babits-, Móricz- vagy 
Hunyady- és Örley-portrékban önmagáról mond el a portretista, 
azzal többet tudunk meg Babitsról és a többiekről is. 

* 
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Ezekben az írásokban dúsan sorjáznak az idézetek. Verses 
és prózai citátumok szaggatják meg Illés eredeti szövegét —. 
főképpen prózaiak. S ezek az idézetek sohasem terhelik az 
írást - , ellenkezőleg, újabb és újabb lendületet adnak neki. 
Pedig az idézés nem veszélytelen módja a jellemzésnek. A túl-
burjánzó citátumok elfojthatják az idéző író hangját, ítéletét, 
netán balkezesen megválasztva félrevihetik annak a képnek a 
vonalait, amely már hitelesen formálódik a témáról az olvasó-
ban. S a kajánabb kritika olyasféle gyanút is serkenthet, hogy a 
sokat citáló író a saját mondanivalóinak hiányát iparkodik 
leplezni idézeteivel. De Illés mesterien idéz, mindig szerves 
instruktivitással, mindig termékeny eleganciával. Az elemzett-
jellemzett műből olyan — néha csak egyetlen szónyi — töredé-
keket ragad macskakörmök közé, amelyek illusztratív erővel 
tárják fel az egész műnek ilyen vagy olyan oldalát, olykor az 
egész mű éltető magvát. Valaki egyszer azt írta. hogy a szeren-
csésen megválasztott idézetekben az idéző író, előzékenyen, 
kedves ajándékot nyújt át az olvasónak. Néha Illés Endre is 
ilyen ajándékozó. De az ő citátumai legtöbbször súlyosabbak 
és jelentősebbek a „kedves ajándéknál". Súlyosabbak, mert 
érveket és bizonyítékokat hordoznak Illés esztétikai, irodalom-
történeti ítéletei mellett, s jelentősebbek, mert ha csak egy-két 
pillanatra is, de közvetlen és termékeny hevű kapcsolatot 
teremtenek a tanulmány vagy portrévázlat hőse és az olvasó 
között. 

* 

A feladatok művészi megoldását szolgálják a dolgozatok 
poénjei, csattanói is. Nem hangos, elképesztő csattanók ezek, 
sokkal inkább gyöngéd és halk fordulatok —, többnyire nem is 
fordulatok, inkább csak megejtő és szelid, mégis szilárd mon-
dat-miniatűrökbe préselt summázatai egy-egy írói arckép színe-
inek, vonalainak, ítéleteinek. Csattanó, poén, summázat — 
mind a három szó éreztet valamit abból a módból, ahogyan 
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Illés lezáija. abbahagyja, elvarija tanulmányai, vázlatai, portréi 
szövetét. De egyik sem illik minden írására. Az azonban kétség-
telen, hogy a záró sorok vagy záró szavak itt mindig valami 
finom gondolati-nyelvi leleménnyel búcsúznak a témától, 
majdnem mindig újszerűvel, másfélével. Aki egyfolytában ol-
vassa a két kötet ezer oldaJnyi esszéjét, rajzát, jegyzetét, abban 
hamarosan kialakul egy sajátos és magas esztétikai igény éppen 
az írások rangos zárómozzanataira. És ez az igény szinte soha-
sem marad kielégítetlenül. 

* 

Néhány vitázó cikket is olvasunk a két kötetben. Ahogyan 
egy író vitázik, az sokat megmutat az íróból. Érezteti tempera-
mentumát, önfegyelme és hiúsága méreteit, kultúrája magas-
ságát-mélységét, olykor emberi félénkségét vagy vakmerőségét 
is. Illés Endre meggyőzően vizsgázik a viták porondján. Szigorú 
és elegáns vívó. És pedig: gyöngéden szigorú és szerény mozdu-
latokkal elegáns. Justli Zsigmond Naplóját megalkuvás nélkül 
védelmezi nyers gáncsok ellenében, Móricz levelezésében nem 
ad pardont egy meghökkentő szemléleti fordulatnak, Karinthy 
gyöngének látott Lepketánca, körül ifjan is állja a sarat — s 
hetykeség és hivalkodás nélkül — a csodálatos mesterrel szem-
ben, s ha valaki Ady forradalmi útjában lát törést, szembe száll 
a kételkedővel és tagadóval. S mindezt — hadd ismételjük - a 
gyöngéd szigorúság és a szerény mozdulású elegáncia formái-
ban és szellemében. Vita-társainak soha nem kell attól tarta-
mok, hogy pillanatnyilag és figyelmetlenségből födetlen ül 
hagyott felületeiket élelmes, ravasz szúrás éri. 

* 

A két gazdag kötetnek az irodalomtörténetírás is jó, igen jó 
hasznát veszi. Kivált a huszadik század kutatói nyerhetnek 
belőlük bőven —, adatokat, atmoszférát, inspirációt. Aki Amb-

i 
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ms életét, életművét próbálja majd tüzetesebb gonddal, netán 
monografikus igénnyel fölfesteni, aligha végezhet igazán teljes 
munkát az itt olvasható húsz lapnyi, ihlető emléksor ismerete 
nélkül. S ugyanezt elmondhatjuk ezekkel az emlékekkel kap-
csolatban arról a filológusról is. aki a magyar színházi kritika 
történetét dolgozza fel. A Szomory-cikk utolsó lapjai, az 
1927-es Nagyasszony-botrány leírása és a 4l-es Szomory-levél 
fájdalmas és szégyenletes részletei bevilágítanak a kor kulturá-
lis rémségeibe, irodalompolitikai ferdeségeibe. Ennek a különc-
ködő, nyugtalanító mesternek a sorsából sokmindent megtud-
hatni amaz évek irodalmának hasadozott, szerencsétlen viszo-
nyairól. Még a Lédáról írt hat lap is jelentős lehet az irodalom-
történet, az Ady-filológia szempontjából, hisz „eddig jóformán 
soha nem érintett epizódjában is megvillan Léda különös nagy-
sága". Azt a tragikus-hősi próbatételt jelzi így Illés, amikor a 
költő „egyelőre csak a testén kigyulladó, tüzes sebekkel tud 
megmutatkozni Lédája előtt". Az Osvát-emlékek tizenhét lapja 
a legendás Nyugatra és a legendás szerkesztőre vet újszerű 
világot, hiteleset és - részleges, töredékes mivoltában is 
végleges érvényűnek tetszőt. A Móricz Zsigmondról írott jegy-
zetek, elemzések, emlékek csaknem száz lapnyi gyűjteménye is 
Ígéretes forrása, serkentője minden Móricz-kutatásnak, Móricz 
kora minden búvárának. A személyes kapcsolat sok-sok jellem-
ző vonás rögzítésére ad itt alkalmat Illés Endrének, jellemző 
vonásokéra és apró, mégis jelentős tényekére. A Kosztolányi 
alakját és művészetét idéző harminc lap is sok mindent kínál az 
irodalomkutatásnak, Déry Tibor izgalmasan bonyolult figurája, 
Tamási Áron költészet-körüllengte homloka, Németh László 
„szorongató tájékozatlansága", s persze Illyés Gyula és József 
Attila portréja is. S úgyszintén a többiek, csaknem mind. 

Másképpen, és pedig az értékelés új mércéjével érinti az 
irodalomtörténetírás köreit néhány olyan írás, amely eddig 
kevéssé tisztázott formátumú írókról, költőkről ad tisztább 
kontúrokkal megrajzolt, az értéket, jelentőséget bátor és 
egyéni tollal fölmérő-megfogalmazó képet. A Papp Dánielt 
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fölemelő, Cholnoky Viktort ébresztgető, Bánffy Miklóst szoli-
dan újramérő, a „remeklést súroló" Lövik Károlyt megidéző. 
Révész Bélát fájón és kegyetlenül fotografáió, Csáth Gézát és 
„tömör, félelmetes életművét" hódolattal kibontó, Nadányi 
Zoltánt tisztán újra-látó. Komor Andrást mintegy felfedező, 
Dallos Sándort meg-megcsodáló. Hevesi Andrást és Örley 
Istvánt izgalmas, nagy figurává festő írásokra kell itt gondol-
nunk. 

* 

Két apró szerkesztéstechnikai megjegyzés. 
Az egyes írások alatt több szempontból is hasznos volna 

látnunk az első megjelenés időpontját. 
A tartalomjegyzékben a kötetek kezelhetősége szempont-

jából helyes lett volna a portrék hőseit megnevező alcímeket is 
feltüntetni.(Magvető,1979) 

KARDOS LÁSZLÓ 

Gyárfás Miklós: „A TETTES MINDIG OIDIPUSZ" 

Különös, felfokozott érdekló'déssel olvashatjuk Gyárfás Miklós új 
könyvét. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán huszonöt évig taní-
totta leendő rendezőknek, színészeknek, dramaturgoknak és drámaírók-
nak a dráma és a színház kérdéseit. így talán nincs színházi életünk 
negyvenesei és a fiatalabbak között olyan, akinek tanárai között ne lett 
volna Gyárfás Miklós. Ugyanakkor aktív drámaíró; az olvasó érdeklő-
dését ezek a tények mindenképpen fokozzák. 

„Amióta a főiskolán tanítok - írja - soha nem hallottam még 
tanártól vagy hallgatótól, hogy ez vagy az a színibírálat tetszett volna 
neki." (183.) Ezt nyilván nem azért nem hallotta huszonöt éven keresz-
tül, mert csak jellegtelen színikritika jelent volna meg, vagy csupa 
ostoba tanár és hallgató olvasta volna azokat. Azon túl, hogy ezt 
vészes-véres szimptómának is tarthatjuk (önkontroll hiánya!), tekinthet-
jük a műalkotásokhoz való viszonyok különbözőségéből eredő követ-


