
ВАТА IMRE 

KETTEN A MAGASBAN 

ILLÉS ENDRE ÉS ILLYÉS GYULA ÉVFORDULÓJÁRA 

1. 

Két év híján, akár a század, annyi idős Illés Endre. Szeren-
csés, sikeres élet. Magát mindig gályapadhoz kötötte, de ő is la-
boratóriumot csinált a gályapadból. Része volt a kényszerű 
hallgatásból is, de olyan időben hallgatott, mikor hallgatni volt 
bölcsebb. Az Est-lapok kritikusaként kezdte, övé volt a Buda-
pesti Hírlap irodalmi rovata, majd a Révai Kiadónál volt haté-
kony szerepe. Mindezért azonban a biztosabbat hagyta ott . Az 
irodalmi pályáért az orvosit. S az irodalomban is orvos maradt. 
Közvetlen elődei közt is egy orvost szeretett a legjobban. 

Csáth Gézát. 
Egy híján negyven esztendős volt, hogy első novellás 

könyve megjelent. Első színházi bemutatkozása a Törtetőkkel 
1941-re esik. A harmincas években az új irodalom egyik kriti-
kai tekintélye, s úgy beleszőtte munkáját az irodalom életébe, 
hogy azóta se tudunk leszokni róla, gyakran emlegetjük őt 
irodalmi embernek. A hatvanas évek irodalomtörténetírása 
kritikusként, esszéistaként invitálta a harmincas évek készülő 
panteonjába, de mire első szobra elkészült, szoborba kívánko-
zott a novellista és drámaíró Illés Endre is. Egymáson áttűnő 
rejtélyes arcai nem tűrik a végleges vonásokat. Annyi arca közt 
melyik az igazi? 

Amelynek vonásai mögött a Csáth Gézáért való aggódás 
munkál, az. 

Hogy lehet aggódni egy halottért? Illés Endre azonban nem 
a korán elhalt Csáth Gézáért aggodalmaskodik, hanem azért a 
magyar irodalomért, amelyik Csáth töredékes életművét nem 
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asszimilálta. Mint ahogy nem Lövik Károly írásművészetét 
sem, s máig nem fogta föl Kosztolányi Esti Kornélját. 

Időzzünk el kicsit Illés Endre Csáth-portréjánál. 
„Csáth Géza rajzolt, festett, hegedült, zongorázott, zenét 

szerzett. Engedett minden izgalomnak, erőfeszítésnek, veszély-
nek és hívásnak. Elszánt mohósága programszerű." Illés Endre 
szerint ez a program ellensúlyozás. Halál ellen való orvosság. A 
sors azonban bekerítette Csáth Gézát. Tragédiáját a morfium 
idézte elő. De aki a szerhez nyúl, valamit el akar felejteni, 
valami elől menekül. Ő csak az eufóriát és a kellemes morfium-
éhség váltakozásait akarta, de a teljes akarattalanságba zuhant. 
Rövid eufóriás félórák után a legszánalmasabb és a legnyomo-
rultabb közérzés következett, amire új adag morfium és új 
félórányi eufória borult, s megint a nyomorúságos közérzet. 
Ilyenkor csak azt tudta gondolni: 1. Minden emberi cselekedet, 
iparkodás, szorgalom, munka kinevetni és gyűlölni valónak 
tűnik fel. 2. Minden beszéd fárasztó és buta. 3. Minden terv 
kivihetetlen és rettenetes. 4. Minden nagyszerű, szép és nemes 
dolog elérhetetlen és céltalan. A morfinista lelkiállapotából 
következő ítéletnek azonban megfelelni látszik a világ is. 
Éppen ez elől a világ elől menekült Csáth a morfiummámorba, 
s kapott cserébe félórányi boldogságot, aztán megint elölről. 

Csáth Géza olyan mohón szerette az életet, ahogy csak azok 
tudnak szeretni, akik nagyon félnek. 

„Félt, iszonyúan félt. Az élet szükségszerű fájdalmai elől menekült. 
Azért harapott bele oly mohón a sikerbe, a rendbe, az alkotásba, a 
munkába, a női testbe, hogy ittmarasztalják. Mert állandóan hallotta a 
másik hívást. Mert olthatatlan szomjúságot érzett minden iránt, amit az 
élet elfátyoloz. És éppen ezt a kívánságot és kíváncsiságot akarta el-
nyomni, eltaposni." 

Életösztöne azért volt olyan tevékeny, mert a halál legalább 
annyira izgatta, mint az élet. 

„Szigorúan az anyagra esküdött; és az anyag foglya maradt haláláig. De 
életének és írásainak éppen az ad tragikus megrendültséget, hogy min-
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dennél jobban ismerte a homályt, a testetlen éjszakai riadásokat. a 
szörnyű formátlanságot, mely meghúzódva, a legsötétebb zugokban él 
bennünk." 

S egy finom mozdulattal odamutat Illés Endre Csáth unoka-
testvére prózájára: 

..Ugyanide jutott el halála előtt, legutolsó novelláiban, az Esti Kornél 
sorozatban Kosztolányi Dezső is. Az Esti Kornél-történetek közül a 
legdöbbenetesebbet, az őrült lány csókját, akár Csáth is megírhatta 
volna. Az anyag, az érzékek írója volt. a testé, a fájdalomé, a gyönyöré, 
de mindenekfelett annak a kísérletezésnek az írója, amelybe belepusztul 
a test." 

Mindez azonban csak háttér az írásmód jellemzéséhez. 
Csáth 

..életműve a valóság teljes és biztos megidézésével kezdődik . . . Orvos 
volt. És ez a módszer a kórtörténetek eszméletlenségig begyakorolt 
tökéletessége és személytelensége . . . Itt kezdődik minden. Itt kezdődik 
Csáth tömörsége is. Figuráit a klinikus kereste össze, s még természete-
sebb, hogy az idegorvos szemével vizsgálja őket. A művész szerepe a 
továbbfejlesztés: a kórtörténet-formát ő leleményesen kiterjesztette 
mindenre, élőkre és holtakra, anyagra és tájra . . . Az emberi bajok, a 
kín és a halál felszívódnak a természetben. S megfordítva: a kozmosz 
lesújtó ritmusa áthullámzik belénk." 

Csáth anyaga, anyagkezelése az orvosé, az idegklinikusé, a 
művész mindezt általánosítja, kiterjeszti mindenre, s a világgal 
farkasszemet néz ezután teremtett világa, s a kettő egymásra 
ismer. „Csáth Géza tömör, félelmetes életművében megtaláljuk 
a magyar novella későbbi legjelentősebb változatait." És most 
mutat Kosztolányira meg Nagy Lajosra. - Mutathatna magá-
ra is. 

Emlékfalán ott függ Lövik Károly portréja is. 
Csáth öngyilkos lett fiatalon, Lövik teljesen váratlanul halt 

meg férfiereje teljében. „Egészséges, edzett, erős, szikár férfi-
test volt. Halálának okát nem is tudták kideríteni. Egyszerűen 
betelt a förtelembe és vérbe gázoló világgal." Halálát pszichés 
folyamat készítette elő. Elrejtette magában az írót, s hosszan 
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készülődött valami egészen nagy vállalkozásra. Illés Endre 
szerint ez a hosszas készülődés fegyverezte le. 

,,De lefegyverezte a világ is - teszi hozzá - . . . Az életformája fegyve-
rezte le igazán. Az okos, hűvös látás, a kívülmaradás, a mindentismerés, 
a kiábrándultság, a mélabú, a csontok mélyére húzódó, a veló't mérgező' 
kétely. Lövik Károly nagyon magányos, gőgös és nagyon szomorú em-
ber lett. Egyszerre úgy érezte: az életet kiejtette a kezéből." 

Csáth és Lövik, ahogy Illés Endre őket megidézi, ugyanazon 
szituáció két pólusa. Ellentétes pólusok. Az egyik fölfokozza, 
a másik leszereli magában az élet utáni mohó kíváncsiságot, 
megismerésvágyat. A két mértéktelenség ugyanott ér véget: a 
korai halálban. Mind a két halál önkéntes. Ugyanabba az alak-
talan homályba zuhan mind a kettő, amiről tudni vágytak. 
Mert a halál alaktalan homály, merő titok, maga a semmi. 

Olyan tanulmányokat, amilyeneket Illés Endre írt 
Stendhalról, nemigen írt senki. Egy helyt az ötvenhét éves fér-
fit szólítja elő, azt, aki magának az adományleveleket kiállí-
totta. A Privilèges íróját. „Mögötte egy zsúfolt élet s egy nagy, 
félelmetes életmű — és a kortársai alig ismerik. Fáradt, beteg. 
Majdnem összeértem a semmivel — írja egyik levelében." Ez a 
férfi is azt kívánta magának, amit Illés Endre Csáth Gézája, 
életet, mohó életet. De ha meg is kívánta, nem szerette volna 
mohón fölhabzsolni. A megkívánt élet ugyan özönlés, de a 
mérték tagolja. Akkor már Stendhal, midőn a semmivel majd-
nem összeért, nagyon jól ismerte az élés mikéntjét. A könnyű 
diadalokat erkölcsi záradék gyeplőzi, mivel a semmit, ha csak 
percekre is, csak a mértékkel lehet legyőzni. 

Csáth, Lövik és Stendhal - ugyanabban a szituációban! 
Hogy ez a helyzet kelepce volna, meglehet, de akkor nin-

csen is más, csak ez a kelepce. Anyaga van, a testé, organikus 
anyag és mohóságot párádzik. S nincsen rajta túl semmi. A 
kelepcén túli mérhetetlen homály a kelepcében félelmet 
támaszt. Mondhatnánk-e halálfélelemnek? Semmiképpen, 
hiszen Csáth Géza jobban vonzódik hozzá, mint az élethez. A 
halál itt elveszítette az arcát; már nem Thanatos és nem is a 
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csontlovas. Körülfolyik a kelepcén, s áthatja a kelepcébe eset-
tek csontjait is. Nevet kellene adni ennek a roppant sötétnek, 
ennek a nagy ismeretlennek. 

Ezen az irodalmi tájon ismeri föl Illés Endre a maga dolgát. 
Ez a század egyik nagy sejtése, fölismerése, fölfedezése, akár a 
maghasadás. Megszelídíteni a magenergiát vagy együtt élni a 
homály e rettenetével, majd ugyanaz. írjuk Illés Endréről, 
hogy moralista, hogy kegyetlen és finom egyszerre. Szelleme 
pengeél, irálya tömör. Úgy van. Az életre — a kelepcére — 
boruló homályt megszelídítette, a lét két egymásra vonatkozó 
pólusát — az életet és a halált — egymással kiegyensúlyozta. 
Tudván tudta a hiányt, s ezt Tamási Áronnal kapcsolatban, 
annak halála után meg is fogalmazta: 

„Tamási Áronnak oly erős a hite a szegények és elnyomottak igazsá-
gában, olyan fogadalom köti őt hozzájuk, hogy hűsége meg tudta aján-
dékozni a világot a legnemesebb, legritkább ajándékkal, amit író adhat 
a köréje gyülekezőknek: a játék és remény igéivel." 

2. 

Két év híján, akár a század, annyi idős Illyés Gyula is. Az 
övé is sikeres és szerencsés élet. Neki is mindig volt egy gálya-
padja, ő is laboratóriumot csinált belőle. Verséből kihallani 
Csáth Géza fájdalmát. A descartes-i módszer alapelvét így ala-
kítja át: „Doleo, ergo sum." S az is Csáthra vall, mikor elszólja 
magát: „nincs még oly szörnyű Sárga Ház, mint / amibe én 
zártam magam". Hogy ezeket a szavakat már alkonyán írta? 
Harminc esztendős se volt még, mikor az Éjfél után című ver-
sét kiadta. „Öregszem. Ez az öregség? . . . Sötét világ . . ." 

Illyés költészetéből programosan hiányzik a transzcen-
dencia. Mikor vallást alapít, akkor is kihagyja az Istent. Akár a 
nagyívű Ditirambus a nőkhöz, akár a helyből felszöktetett Val-
lásalapító, egyaránt a nőben jelöli meg az egyetlen olyan imma-
nenciát, ami képes áthatolni az időn. „. . . csak a nők, a szemre 
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törékenyek, védtelenek képesek, ők, a komolyszemű nők, a 
minden Időkkel töltekezők, a tartályként ürülök, ti, belül vég-
telenek!" Versének lírai hőse pedig ajtófélfának döntve vállát 
fülel a zajgó messzeségbe, mert hallani akarja, hogy mi törté-
nik élete alatt. A zajgó messzeség az, ami elmúlt, s ami elmúlt, 
az az életünk alatt van. Igazi pogány szöveg, az antik mitológia 
világképét szemlélhetjük benne. Az istenek az Olimpuszon lak-
nak, vagyis a felhők járta, fák borította szakadékos hegytetőn. 

Akikkel együtt játszottuk a Szerepet 
- égi tetszésre - idelenn! - : 
nincsenek. Hidegen 
küldi huzatát az üres terem. 

Akik nincsenek, azok vannak az élet alatt, vagyis Hádesz-
ben, a föld alatt. Görög istenek a hegytetőn, gyakran le is 
sétálnak a völgybe, a síkra, hogy találkozhassanak az emberek-
kel, akik halandók, távozni kényszerülnek, alámerülnek a 
mélybe, lehullanak a sírba, ahonnan — s csak onnan! — visznek 
titkos rejtekutak Hádeszbe, az alvilágba, amely nem a keresz-
tény (vagy keresztyén) világkép pokla, nincs ott tisztítótűz, 
nincs örök szenvedés, Hádesz lakóinak nincsen teste, vala-
mennyi árnyalak. Kháron ladikján érkezett mind. 

Mint Illés Endre, Illyés Gyula is megszelídíti a halált, 
mielőbb Hádeszbe költöznék. 

Kháron ladikja nem akkor indul el velünk 
midőn lezárul és befagy a szem. 
Bús átkelők soká s nyitott szemmel megyünk 
a végzetes vizén. 

Hierarchizált értékrend az Illyés Gyuláé, amennyiben költé-
szete kitüntetett egy értéket, s azt mondta rá, ez az alapérték. 
A tudatosan élők világa, „az ég, az út, a táj". Az mindig 
gyönyörű, s akkor még inkább, ha titkosan elleng, „Olyanfor-
mán, mint a dallam attól, hogy ott / hagyja a hegedűt." Nincs 
transzcendenciája Illyés világképének, ám van kitüntetett 
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értéke. Hogyan jutott az ember hozzá? Véletlen volt, hogy 
megszületett. November egyik első napján történetesen. 

. . . körül a halál diadalma, 
gyertyás kísértő ünnepély 
és lent egy váratlan sikoltás 
a párás völgy ölén. 

Egy sápadt nő egy kis szobában kezdő sorai, az önéletrajz 
első mondatai. Mikor véletlenül megérkezett, halottak napi ki-
világított falusi sírkertek „testvér-őrtüzei" villogtak a csillagos 
ég alatt. így érkezünk az ég alá, születünk a földnek valamelyik 
tájára, hogy attól fogva úton legyünk a nap alatt, mely fölkél 
és lenyugszik, s mikor nyugszik („a fél föld lesz nyoszolyája"), 
akkor a testvér-őrtüzek világítanak, egyszer-egyszer sírkerti 
gyertyák is, emlékeztetvén minket arra, hogy a halál közegé-
ben bolyongunk, de ettől még gyönyörűbb, ami ritmikusan 
elénk nappalodik. 

Világ lett ama véletlen folytán a világban az ember. A föld 
hordja a hátán, az anya hordta a méhében. De az első otthon, 
akár végső házunk, nemcsak kezdetünk helye, elmúlásunk 
hüvelye, sírunk is. Anya és anyaföld, mindkettő nőnemű, ezért 
a nőelv ura a világnak. A véletlennel szemben csak ez tud 
megállni szilárdan. Azaz dehogy áll meg, dehogy szilárd, mert 
éppen ellenkezőleg: elhajlik erejében, sodrában lágyan leng, 
mint a fű meg a sás. Megadja magát az ismeretlen erőnek, s 
győz azon. E magát megadó visz messzire, mint a népdal fű-
szála, amin a kedves messzire ment. A halálos közegen áthatol, 
a véletlen alakjából újra meg újra kibúvik. 

Anyák és pátriák. Illyés világérzékeléséből kibomló léttaná-
nak alapértékei. E léttan által megalapozott tehát, hogy a 
halállal korrelációba vonta a hazát. Herderi jóslat, történet-
ismeret diktálta neki, hogy féltse azt? Még előbb önnön lét-
tana! Az élet törékenysége által maradandó. Illyés egzisztenciá-
jából fejti ki közügyeit, így találja meg a szerepet is. 

Véletlen és szerepkényszer egzisztenciális átélésében színre 
kényszerül a végzet is. 
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Minden jelenség, minden mozdulat 
eszméim része itt: egy gondolat, 
szerepét váró akarat, ha még 
lehet miért. E nép 
löki a vért szivembe, számba az igét. 
Hazugság vagyok, puszta kép 
nélkülük, létre nem lehelt anyag; 
s szivedben is csak álmod, semmiség! 

— magyarázza a nőnek, akit sétálni vitt a pusztai dűlőütra. A 
„nem menekülhetsz" erkölcsi imperatívusza biztosítja identi-
tását. Van egy közösség, amelyért érdemes élni neki. A pusz-
taiaké, akiknek csak otthonuk van, de nincs hazájuk. A haza 
akkor a magasban van. Magasban, mert a föntieké, s még fön-
tebb, mert egyelőre csak eszme. Az eszme azt diktálja: hazát 
kell alapítani a hazátlanoknak; gyakorlati programja: magya-
rázni a fent levőknek, hogy osszák meg a szegényekkel a hazát. 
S amiben hisz: változik majd akkorát a világ, hogy a haza 
leszállhat föntről a földre. 

Nemzedéktársai közt az egyetlen, aki nem vitázik az időseb-
bekkel. Babits benne látja a modern magyar irodalom folyto-
nossága letéteményesét. Ő a folytatásért utóbb személy szerint 
vállal felelősséget. Jegyzi nevével a Nyugat utódját, a Magyar 
Csillagot. De válságos pillanatban nemzedéke folyóiratát is 
megmentette. Már megbántottan szétfutni kész az ifjabb nem-
zedék, ő az elárvult kalapba dobja Sárközi György nevét. Nem-
zedékével mindig akkor járt szoros együttesben, ha a holnapról 
volt szó. Ott találjuk a Márciusi Front vezérkarában. Össze-
köttetésben marad a századelő polgári radikálisainak maradé-
kával. Segít Móricznak farkasszemet nézni a miniszterelnökkel. 

írni sem volt rest, ha az írásnak közéletet kellett szerveznie. 
Megírta a Pusztulási, közreadta a Nyugatban, s ezzel országos 
hírt vert az egyke-kérdésnek. A középosztályi fiatalság fölfe-
dezte a falut, a szociográfia lett az ambíciója, Illyés megírta a 
minta-szociográfiát, a remekművet a műfajban. írt Petőfiről 
olyan irodalomtörténeti munkát, amit akárki olvashat, és nem 
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halványszik soha meg szövege. Beleszólt a nemzeti identitás 
körüli szövevényes vitába, s a Magyarok kétkötetnyi reflexiója 
mederbe terelte az iránytalan buzgalmat. S akár a Magyar Csil-
lagot, akár a felszabadulás utáni Választ nézzük, irodalmunk 
egységére tekinthetünk. S eljön a türelmetlenség ideje, midőn 
alig respektálnak valakit, de őt respektálják. Ekkor veszi 
igénybe szószéknek a színpadot, hogy azon a szegénység képvi-
selőjét oda vihesse az emigráns Kossuth elé. Hogy Dózsa 
György is fölléphessen erre a színpadra. S még alig-alig derül az 
ég alja, s ő nem habozik ugyanezen a színpadon megjeleníteni a 
hatalom és az erkölcs konfliktusát. A szélárnyékban iparkodó 
közösség elé viszi újra a nemzeti lét gondját. Az egyetemes 
magyar kultúra és az anyanyelv ügyét, hogy a gazdasági emel-
kedésből fölszabadult energiának szellemi irányt és tartalmat 
segítsen adni. 

Szeme előtt történik meg a korosztály behajózása. Min-
denki elmegy, 

Akikkel együtt játszottuk a Szerepet 
égi tetszésre - idelenn! — : 
nincsenek. Hidegen 
küldi huzatát az üres terem. 
Valami nyitva feledett 
folyosó-végi ablak csapkod 
ütemes-ridegen 
csontkezű tapsot. 

Ez már a hetvenes évek második felének aurája, ahogy azt a 
maga számára érzékeli. Azt, amit maga hall, amivé tudata for-
málja érzékei híradásait. Hogyha nincsenek már, akik igazán 
érthetnék őt, s akiknek elismerésére adhatna is valamit, hallja a 
tapsot, a folyosó-végi ablak huzat csapkodta zaját, csontkezek 
ütemes egymáshoz verődését. Mert a holtak nem járnak vissza 
tapsolni se, mert kísértetek nincsenek, csak mi, élők halluciná-
lunk. 

Illyés lírája a hetvenes években újra bőséges termést ont. A 
Kézfogások és az Új versek föntjéről nézve is csúcsokra látni, 
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hófödte versmagaslatokra. Öregkori költészet volna? Mint 
Arany kései, Babits hatvan alatt írt versei? Érdemes hallgatni a 
költőre. Ő arra ösztönöz, hogy ne ragaszkodjunk az „őszikék" 
fogalomhoz. A jó vers csak tematikusan vagy keletkezési ideje 
szerint tartozik a poéta életkorára. 

- milyen fiatal -
hitű, ha időben búcsúzik a dal! 
Bár halálos fagyban didereg a test, 
hogy fölgyúl a lélek, bár ha jajba kezd 
milyen fényesen 
segít élni bár a halálfélelem! 

Költő verset akkor ír, ha „összefut ajkán a borzadály, a 
kéj". Csak az vers, miben az érzés e két véglete egymáson 
átcsapott. 

Témája a versnek az „öregkor"; vagy virtuóz alakja vall a 
vén mesterre. Illyés virtuozitása versének tömörsége. Az Illyés-
versben már régen nincs töltelékszó, utóbb már a határozott 
névelőt is bámulatosan spórolja. De néha éppen töltelékszavak-
kal operál. - Az öregember lefeküdni készülődik. Komótosan 
rakja ki zsebeiből a megszokott dolgokat. Már annyiszor 
csinálta, hogy maga is elmosolyodik rajta, milyen mechani-
kusan teszi mindig ugyanazt. „De mivel hát: naponta: / hajla-
mosan is már némi humorra." S az a „de mivel hát" érzékileg 
is megjelenítette a „némi humor"-t, amelynek következménye 
az arcára merevült mosoly, „rostély-mosoly" — teszi hozzá, s 
még ennyi sem elég, mert az meg „tartós harcvigyor". A lusta 
izmú arcon ott felejti magát az érzés, s ez bizony nevetséges; 
ha megfontoljuk, mégis érthető, hiszen az ágyába készülődő 
öregnek épp elég oka van a sisakrostélyt leengedni, arcán a 
mosolyt ottfelejteni, hiszen ő akkor is csatatéren időzik, ha 
ágyába tér pihenni. Mennyi rétege van ennek a metaforikus 
szövegnek! Mily sűrűk itt a jelentésviszonyok! Ráadás a gram-
matikai tömörség. Illyés nem kihagyás révén jut hozzá. A 
grammatikai szerkezetet rántja össze. 
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3. 

Ereje a nyelv, ő a magyar nyelvet nagy megpróbáltatásnak 
veti alá akár versben, akár prózában. Illés Endre azt mondta 
valakinek egyszer: 

„Tízmillió magyar közül Illyés Gyula tud ma a legszebben magyarul." 

Utóbb is csak ezt mondhatja: 

„. . . a nyelve, verseinek és prózájának magyarsága ma ugyanúgy el-
bűvöl". 

Szókincséről szólva, annak 

„gazdagsága és változatossága egyszerre a gondolatok izgalmasságát és 
változatosságát is j e l e n t i . . . " 

Grammatikájára fordítva a szót: 

„Illyés prózamondata valójában a verstó'l válik izgalmassá. Izgalmassága: 
szikárság, gyorsan forgó ízületek, valószínűtlen tömörség, a túltelített 
oldatok kristályt alkotó képessége." 

Illés Endre szerint az analitikus próza mestere Kosztolányi 
volt, a szintetikusé Móricz Zsigmond. Illyés 

„nem égette ki a mondatait kegyetlen tűzben, mégis kiolvadt belőlük 
minden felesleges kötőszó és töltelék, minden háj, bőség és túltápláltság 
- s a csoda: ugyanolyan könnyed, ömlő, természetes, mint Móricz mon-
data, s még azonfelül is tud valamit: a rebbenést és a repülést is ismeri. 
Szárnyai vannak." 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ezt a jellem-
zést olyan verssel illusztrálhatjuk, amelyet a jellemzett magá-
hoz a jellemzőhöz, Л Krétarajzok írójához írt. 

ösz? Tél? ! Tombol a szél? - Vele 
a malom kereke! 

önti? - ott künn! - dühödt vizét: 
önt bent - lisztet a Séd. 
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S mert a zaj elnyelte a szót. 
csapkodta-dörzsölte csak lisztporos kezét 

az egresi molnársegéd, 
vén Lekszink (de genere Csók) 
Csak szembe mi is. mig pöröghetünk. 

Bandim s őrölhetünk. 
Isten velünk. 

Hangosan volna kedvünk mondani e sorokat inkább, mint 
szemünket futtatni rajtuk. Oly erős hanghordozása van a vers-
nek, hogy fennhangon szól igazán. Ellenpontozás feszíti patta-
násig a szöveget, de az igei állítmányok abroncsa kellőképp 
szorítja az ellenerőket benne. A vers igazolja azt a jellemzést, 
amit Illés Endre Illyés nyelvének — verseinek és prózájának — 
magyarságáról és karakteréről írt, de jellemzése annak az 
emberi és művészi karakternek is, aki viszont Illés Endre. 

Többről van itt szó annál, hogy mind a ketten 1902-ben 
születtek, hogy ez évben lettek nyolcvanesztendősek. 


