
NYÁRY KRISZTIÁN 

Egy párizsi Hunniában 
(Illyés Gyula poétikájának háttere a húszas-harmincas évek fordulóján)* 

„Nem Illyés-apológiát írok, nem is szorul rá. 
Pusztán viszolygásomnak szeretnék hangot adni, 
egy olyan nemzeti kultúraképpel szemben, melyből 
Illyés Gyula sunyin kiretusálható." 

(Petri György) 

I. 

Egy másfél esztendőt késett versgyűjtemény és egy rövid konferencia - ez a 
kilencvennégy éve született, s tizenhárom esztendeje halott Illyés Gyula hiva-
talos kultúrpolitikai mérlege az utóbbi évtizedben. Mindez önmagában nem 
lenne negatívum; tudjuk, kultúrpolitikává „nemesülni" keveseknek adatik meg, 
s nem is biztos, hogy jól járnak vele. A nagyobb baj az, hogy Illyés nemcsak a 
hivatalos mérlegen nem nyom számottevő súlyt, de n e m kell az értelmiségi 
közönség egyik rétegének sem. A hetvenes évek végén, nyolcvanas évek elején 
utoljára fellobbanó - nem kevésbé kártékony - kultuszt a lesajnáló elutasítás 
vagy a tökéletes elfeledés váltotta fel. Az egyik oldalnak nincsen szüksége annak 
a háború előtti népi tábornak meghatározó egyéniségére, ahonnan önmaga szel-
lemiségét eredezteti, a másik oldal pedig éppen ezért nem tart rá igényt. De 
nem kell az avantgárd kései híveinek sem a hazai szürrealizmus alapítója, Tzara 
és Eluard személyes tanítványa, s nem kell a nyugatos tradíció elvi folytatóinak 
a folyóirat állandó szerzője, Babits Mihály utolsó barátja. A kérdés persze for-
dítva is feltehető: Lehet-e irányadó olyasvalaki szellemi hagyatéka, aki nyugatos 
és avantgárd, népies és urbánus egy személyben? Mihez kezdhet dichotómiák-
ban gondolkodó kritikai érzékünk ilyen mértékű „világnézeti poligámiával"?1 

Sorolhatók lennének a zordon elmarasztalások, melyekkel kortársai illették 
Illyést, s amelyeknek lényege az, hogy a túl sokfelé elkötelezett költő valójában 
árulója az egyes irányzatoknak. Az ilyen jellegű kritikai észrevételek többé-ke-
vésbé mindig az eszmeileg elkötelezettek, az egyes csoportok reprezentáns kép-
viselői szájából hangoztak el; s ilyen értelemben mond ítéletet Illyés mint áruló 

* Jelen dolgozat létrejöttéért Szigeti Lajos Sándort illeti köszönet, aki 1994 tavaszán Pécsett tartott 
kutatószemináriumán hívta fel a figyelmemet a korai Illyés-líra poétikai problémáira. E kutatás és 
együttgondolkodás tanulságait Szigeti Modern hagyomány című tanulmánykötetének „Nemet intek 
én is" című fejezetében írta meg (Lord Könyvkiadó, Bp., 1995). 
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felett Kassák az avantgárd, Féja a népiesség, Ignotus Pál az urbánus modernség, 
József Attila pedig a szocialista irodalom nevében.2 

Mindezen nézeteket foglalja össze Fejtő Ferenc címében fentebb már idézett, 
maró gúnnyal megírt pamfletjében, melynek célzott kritikai élét az is kiválóan 
mutatja, hogy az irodalmár-kritikusnak, aki többnyire közvetítésre törekedett 
az eszmei frontok között, ez az egyetlen támadó jellegű írása. Persze, a „céh-
szerűen urbánus", Szép Szó-szerkesztő Fejtő Ferenc sem véletlenül támadja meg 
Illyést, akiben a modern francia irodalmi mozgalmak és a progresszív baloldali 
értékek feladóját látja, de pamfletje tanulságát éppen az adja, hogy nemcsak 
saját szellemi köreinek csalódottságát fejezi ki. Illyés túlontúl sokoldalú eszmei 
elkötelezettsége, de az egyes eszmék mellett nem eléggé harcos kiállása miatt 
bélyegeztetik meg: „viszonya van az összes világnézetekkel, amelyek honunk-
ban dúlnak és virítanak. Egy időben van viszonya mindannyival. El kell ismerni 
róla, hogy művészi-bűvészi ügyességgel játssza a világszemléleti Don Juan ve-
rítékes szerepét. Mindegyikhez mindig van kedves szava, ajándéka, randevúról 
randevúra siet [...] parfümjét okosan és tapintatosan változtatja aszerint, me-
lyikkel találkozik. [...] Mi, többiek, állandóan időhiányban szenvedünk, az egy 
idő is alig elegendő, hogy egy világnézetünknek hathatósan szolgáljunk. Illye-
pusztai mestere az időbeosztásnak. Mindennap tud szolgálni valamennyinek, 
anélkül, hogy rajtakapnák, vagy rossz néven vennék tőle, ha rajtakapják."3 S 
hogy a „valamennyi" csakugyan valamennyi, a korban honos világnézetet vagy 
értelmiségi magatartást jelentse, Fejtő fel is sorolja, kik azok, akiknek a pamflet 
hőse tud kedvükre valót mondani: a fajvédő, a kommunista, a trockista, a szo-
ciáldemokrata, a liberális konzervatív, a politikát elutasító l'art pour l'art esztéta, 
a népi, a kormány- és rendszerpárti, a zsidó és az antiszemita. 

Mindezt azért idéztem ilyen hosszan, hogy bemutassam, miképp vetül rá 
Illyés-képünkre szinte az első pillanattól kezdve a költő közéleti tevékenységé-
nek és személyes habitusának megítélése, mégpedig nem is irodalmi, hanem 
kvázi-politikai alapon. Az elmúlt hatvan esztendő mindenkori értelmisége szá-
mára, laikusoknak és irodalmároknak éppúgy, szinte kínálta magát a lehetőség, 
hogy Illyés irodalmi munkásságán világnézeti alapon fanyalogjon vagy lelke-
sedjen. Egészen a legutóbbi esztendők kevés számú elemzéséig, sok tanul-
mányra, cikkre, monográfiára árnyékot vetett Illyés politikai eszmerendszerek 
és képviselőik felé parolára nyújtott keze. (Persze, nem feledhetjük, hogy itt 
valóban Kun Béla, Gömbös, Imrédy, Kállay, Bárdossy, Rákosi, Gerő, Révai, Ká-
dár és Aczél kézmelegéről van szó!) A másik jellemző kritikai attitűd a társa-
dalmi, politikai háttér teljes kiiktatása volt az illyési életmű mögül. Ez a fajta 
értékelés, jóllehet jóval objektívebb képre törekszik az előzőnél, sokszor megfe-
ledkezni látszik arról a tényről, hogy Illyés par excellence közéleti költő és 
természetesen közéleti prózaíró; s hogy mindez nemcsak a később ráosztott 
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(vagy magára osztott) „nemzet napszámosa" szerep miatt van így, hanem már 
jóval előbb, a húszas évek közepén is bevallottan társadalmi céllal alkot. 

Önironikus megjegyzései mellett - például „kétkulacsos vagyok, két kulaccsal 
vernek"4 - , akár Fejtő pamfletjére is válasz lehetne három évvel korábbi napló-
jegyzete, amellyel Németh László kritikájára reagál, mely szerint túlontúl közel 
került a szociáldemokratákhoz és eltávolodott a népi gondolattól: „Nem vagyok 
opportunista, sem áruló. Egy célom volt mindig. A zsellérség és a cselédség 
sorsán javítani. E célból mindenkivel társulok. Különböző mozgalmak közeled-
tek e kérdés felé, én valamennyit támogattam. [...] A történelem »ítél«."5 A célul 
tűzött társadalmi feladat valóban központi szerepet játszott Illyés szépírói mun-
kásságában, de konkrét közéleti tevékenységének módszereit, eredményeit meg-
ítélni azonban csakugyan a történelem vagy a kultúrtörténet feladata. 

A fent említett kritikai nézőpontok hiányosságait mutatja, hogy egész a ki-
lencvenes évekig sem az életrajzi-társadalmi-politikai alapú megközelítés, sem 
a depolitizált, ezért jobb híján pszichologizáló, vagy csak az egyes művekre 
koncentráló módszer sem tudott mihez kezdeni Illyés éles beszédmód-, forma-
és stílusváltásaival. Arra a kérdésre, hogy a Párizsból hazatérő szürrealista köl-
tőből miként lesz hamarosan a népi líra egyik legjelentősebb képviselője, később 
pedig a nemzeti klasszikus irány főalakja, még a leginkább értő elemzők is 
mindössze azt a választ adták, hogy „a hazatérés élménye és a szülőföldjén 
szerzett tapasztalatok késztetik Illyést költészetének átformálására".6 Csupán a 
legutóbbi években történtek kísérletek a jelenség mélyebb, poétikai jellegű okai-
nak vizsgálatára, legtöbbször az újnépi költészet belső, kontextuális sajátossá-
gaiból kiindulva. Jóllehet, mindez viszonylag pontosan elhelyezi Illyést az újnépi 
mozgalomban, mint a tárgyi tudatosság vagy az epikai paradigmaváltás nemzeti 
modelljének képviselőjét,7 nem világítja meg a folyamat másik oldalát, a költő 
és a szürrealizmus viszonyát, valamint a beszédmód-váltás mikéntjét. Másik 
visszatérő probléma, hogy az újnépi poétikai modell szemszögéből értelmezett 
költői korpusz darabjainak jelentős része csak nem kis erőszak árán tartható 
fenn a modell számára, s valójában csak egyetlen verseskötet, a Sarjúrendek és 
az epikai triptichon tartozik az újnépiesség főáramába. 

Mmdezek alapján a következő kérdések vethetők fel: Vajon valóban pusztán 
életrajzi és társadalmi okai vannak Illyés hazatérte után bekövetkező beszéd-
módváltásának, vagy valamilyen mélyebb, poétikai jellegű törvényszerűség ha-
tározta meg azt? Hogyan lehet a modern magyar költészet újnépi áramának 
vezéralakja egyben az avantgárd, majd a klasszikus modernség meghatározó 
figurája? Másképp fogalmazva: Miként értelmezhetjük a költő húszas-harmincas 
években írt nem újnépi jellegű műveit, vagyis - fenntartva a dichotomikus ter-
minológiát - létezik-e, s ha igen, miként létezik „urbánus" Illyés Gyula? 
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II. 

„Pedig hát б is u r b á n u s a maga 
m ó d j á n , csak hát m á s k é p p e n az, 
mint m i vagyunk . . . " 

(Zsolt Béla) 

Ez utóbbi, látszólag irodalmon kívüli fogalom azért lehet egyik kulcsa a kérdés 
megválaszolásának, mert valószínűnek látszik, hogy a probléma Illyés számára 
is ebben a formában fogalmazódott meg. Avantgárdnak vagy klasszikus-nyu-
gatosnak lenni urbánusságot jelentett, nemcsak az irodalmi nyilvánosság, hanem 
a költő számára is, beleértve a fogalom összes értelmezési tartományát, irodalmit 
és poétikait éppűgy, mint politikait és közéletit. Elsőként tehát azt érdemes 
megvizsgálni, igaz-e Illyés életművének valamely szakaszára ez a sajátosan ma-
gyar értékmező, s hogy ő maga miként látta az urbánusság problémáját. 

Eltekintve vulgárpolitikai használatától, az urbánus szó tágabban a nagyvárosi 
szellemiség és kultúra képviselőjét jelenti; ebben az értelemben Illyést minden-
képpen idesorolhatjuk, hiszen ifjúkorának legfogékonyabb részét Európa kultu-
rális fővárosában, Párizsban tölti, és soha nem is válik hűtlenné az itt szerzett 
szellemi örökséghez. De ha saját fővárosunkra, Budapestre gondolunk, akkor 
azt látjuk, hogy Illyés, ha csak tehette, elmarasztalta a speciálisan „pesti" kul-
túrmodellt, vagy legalábbis mereven elválasztotta attól, amit magyar kultúrának 
gondolt. A nagyvárosi léthez való viszonya talán Adyéhoz hasonlítható: ahogy 
elődjének sem volt szüksége Nagyvárad és Párizs között Budapestre mint lép-
csőfokra, Illyés is Ozoráról indul a francia fővárost meghódítani. Mindketten 
otthonosabban, szabadabban, kevesebb sérelem emlékével mozognak Párizsban, 
mint Pesten. S ahogy Ady Endre is Pestre kényszerül visszatérni, Illyés is a 
fővárosban él élete végéig, a tárgyalt korszakban éppen mint a legnagyobb pesti 
bankház tisztviselője. 

Illyés a szónak abban a korban általánosan használt, leszűkített értelmében 
sem tartozik az urbánusok közé, amely alapján a Szép Szó köre jelenti a urba-
nizmus szellemi műhelyét. A Válasz és a Szép Szó Ignotus Pál és Sárközi által 
gerjesztett „publikációs összeférhetetlenségét" nem nézi jó szemmel, sőt, ezt 
megelőzően József Attilának és Fejtő Ferencnek is felajánlja a Válasz hasábjait, 
ugyanakkor az egyes - úgy irodalmi, mint politikai - polémiákban mindig a 
Válasz oldalán tör lándzsát. Könnyen észrevehető azonban, hogy ebben a kon-
textusban soha nem használja az urbánus szót, mindig mint „Szép Szóékat" 
vagy „a fiatal Ignotusékat" emlegeti ellenfeleit.8 Hasonló a viszonya a Szép 
Szóhoz annak a Nyugattal való ellentétei esetében, s Babitsot - nemcsak költé-
szetét, de az általa képviselt művész- és értelmiségi modellt is - mind József 
Attila, mind Ignotus Pál támadásaitól megvédeni igyekszik. Az így értelmezett, 
de hangsúlyozottan csak mások által így értelmezett - urbánussággal való po-
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lemikus viszony fordítva még inkább igaz; a Szép Szó szerkesztői Illyésről vallott 
véleményének még mindig Fejtő fent idézett pamfletje a legenyhébb változata, 
s Illyés nemegyszer mint a Válasz körének burkolt fasisztája vagy mint a Nyugat 
titkos Baumgarten-kurátora ábrázoltatik. 

S végezetül, Illyés mindenképpen urbánus a szónak XX. századi interkulturális 
modernitást jelentő értelmében, amely a mindenkori legfrissebb európai szellemi 
eredményeket közvetíti Magyarország felé. Ebben az értelemben, hogy írót és 
irodalmárt is említsek, Móricz vagy Horváth János nem, de Szerb Antal vagy 
akár a Proust-kritikus Németh László mindenképpen urbánusnak számít. Va-
lószínűleg Illyés urbánusság-definíciója is ez utóbbihoz áll közelebb, s ennek 
alapján saját magát mint a legurbánusabb mű szerzőjét említi meg: „Legutoljára 
akkor éreztem »gyökereimet« ilyen jólesően, amikor a francia antológia megje-
lent. [...] Különös elégtételt éreztem, hogy ezt a legurbánusabb, legnyugatosabb 
könyvet, éppen én készítettem el."9 Nem árt észrevenni, hogy a definíció az 
urbánus és a nyugatos szavakat szinonimaként használja. Ha megvizsgáljuk a 
Francia Antológia anyagát, olyan kortárs francia költők műveivel találkozunk, 
akik kisebbrészt a klasszikus modernség, nagyrészt pedig az avantgárd poétikai 
modelljét képviselik. Ez az az urbanizmus, amelyet mindenkor összeegyeztet-
hetőnek tud tekinteni azzal a népiességgel, amelyet viszont legtöbbször a Válasz 
szellemi köreként határoz meg.10 Látásmódja ambivalens, mert amíg a népi moz-
galmat egy folyóirathoz köti, addig az urbánusságot mint egy általános európai 
progresszív polgári eszmerendszert definiálja. Talán a „világnézeti poligámia" 
egyik fontos ellentéte is más megvilágításba kerül így, hiszen ezért tudja ösz-
szeegyeztetni az urbanizmust a népiességgel, nemcsak önmagára, hanem a Vá-
laszra nézve is, amely „a nemzet lelkiismeretének akart hangot adni. Nem igaz, 
hogy ez az irányzat kizárta volna az »urbánusokat«. A Válasz megjelenése körül 
ott van Pap, Gelléri, Halász, Cs. Szabó, sőt Szerb, sőt Hunyady is. Lapozzuk át 
a folyóirat első esztendeit, s elámulhatunk, kikből toborzódtak, kiket hívtak útra 
a magyar »népiesek«."11 Hasonló logikával, mint ahogy saját u rbánus művéről 
beszél, egyenesen odáig jut el, hogy a Válasz volt az urbánusságra leginkább 
nyitott lap, hiszen teret adott a kor „legurbánusabb írója legurbánusabb írás-
remekének", Hunyady Sándor Piroslámpás házának.12 

Persze, a fönti meghatározás-kísérletek inkább irodalompolitikai, mint poéti-
kai természetűek, de arra mindenképpen választ kapunk, hogy az újnépiesség 
milyen módon férhetett össze eszmeileg az européer urbanizmussal Illyés ese-
tében. Jóval fontosabb kérdés azonban, hogy az általa is urbánusnak nevezett 
poétikai tartalmakat, a klasszikus modernséget és az avantgárdot, hogyan vi-
szonyítsuk ahhoz az újnépiességhez, melynek egyik legelső és legfontosabb kép-
viselője volt. Mindezzel a bevezetőben feltett kérdéshez kanyarodunk vissza: az 
Illyés költői és szépírói munkásságában tapasztalt hirtelen stílus- és beszédmód-
váltások vajon véletlen életrajzi-politikai, vagy törvényszerű poétikai okokkal 
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magyarázhatók? Hova helyezhető két urbánus modell, az avantgárd és a nyu-
gatos között Illyés rövid, „tisztán" űjnépies korszaka, és miként viszonyul ehhez 
az egész életművet meghatározó népi indíttatás? 

A továbbiakban azt szeretném igazolni, hogy az Illyés-jelenség, n e m az élet-
rajzi véletlenek és a társadalmi-politikai esetlegességek hozadéka, hanem egy 
általános és csaknem törvényszerű poétikai tendencia eredménye, amely érthe-
tővé teszi, hogy a húszas évek avantgárd, (általában szürrealista) alkotói a har-
mincas évekre hogyan kerülnek közel a népi /paraszt i kultúrán át a kollektív 
tárgyiassághoz, és hogyan válnak később „nemzeti klasszikusokká". 

III. 

„Illyés Gyula tud ta miről van szó a világban, 
szürrealista és marxista volt mie lő t t hunságra 
adta volna m a g á t " 

(Fejtő Ferenc) 

Sokan leírták már, hogy a fiatal Illyés életében milyen döntő fontosságú volt 
az öt évig tartó franciaországi kényszertartózkodás. Legtöbben a népi költészetre 
való felkészülés idejeként, mintegy előtanulmányként értékelik a párizsi eszten-
dőket. Többen is idézik Illyés erre vonatkozó vallomását: „Onnan láthattam 
meg végre való helyén, s valóságos helyzetében Magyarországot. Szédítő lelket 
próbáló pillanat volt. Páris tett magyarrá."13 Ezek a tanulmányok úgy mutatják 
be a Párizsban tartózkodó költőt, mint aki a kellő távolságtól, mintegy nagyobb 
rálátást nyert a magyar kultúrára és közéletre, s visszatérve hazájába, ennek 
segítségével tudott alapos, de mégis objektív megfigyelő maradni. Ez a meg-
figyelés kétségkívül igaz,14 de nem árt nagyobb figyelmet szentelni egyrészt az 
Illyést Párizsban körülvevő „poétikai környezetre", másrészt pedig a hazatérése 
után is megmaradó erős francia kulturális kötődésére. 

Ez a kulturális kötődés sokkal mélyebb annál, mint ahogy azt említeni szokás; 
Illyés 1923 és 27 között a párizsi költőtársadalom teljes jogú tagja volt, s nemcsak 
szociális, hanem poétikai értelemben is. Nem válik franciává, mint Tzara - bár 
sorsának ilyen irányú alakulását nagyon is elképzelhetőnek tartja15 - , de kötő-
dése jóval szorosabb sok más, ez idő tájt Párizsban előforduló íróénál, költőénél 
(például Hemingwayénél vagy e. e. cummingsénál). Ráadásul, mindez nemcsak 
kiinduló- vagy Magyarországra tekintő kilátópontot, hanem még sok évig ál-
landó szellemi kontrollt is jelent. Még a harmincas-negyvenes évek közötti kor-
szakáról is így ír: „Azok sorába tartoztam, akik egy-egy világlapok hasábjaira 
kerülhető szerep vállalása előtt azt is mérlegelés tányérjába tették: mit szól ehhez 
Párizs."16 

4 9 4 



e g y p á r i z s i h u n n i á b a n 

Mindenekelőtt tehát azt kell megvizsgálni, milyen sajátos képet nyújtott a 
francia irodalmi élet, pontosabban az a kör, amellyel Illyés kapcsolatban állt, a 
költő párizsi tartózkodása alatt. 

1922 elején, még Illyés érkezése előtt történik meg a kenyértörés a Littérature 
című lap csoportján belül a Tzara-féle dadaista és a Breton nevével fémjelzett 
későbbi szürrealisták között.1 ' Az összekülönbözés alapja, az úgynevezett „Mau-
rice Barrés-pör", amikor is a szélsőjobboldali, nacionalista író megítélése körüli 
vitában Bretonék Tzara szemére vetik a dada szisztematikusan negatív hozzá-
állását a társadalmi kérdésekhez. Bár Tzarát még nem hagyják el, innentől kezd-
ve végig egyre fontosabb kérdés lesz számukra a társadalmi kérdések és az 
irodalom kapcsolatának mikéntje. 

Ebben az időben sokkal fontosabb hatása van a pszichoanalízis bretoni olva-
satának, amely Freud és Breton személyes találkozása nyomán kristályosodik 
ki. A szürrealizmusnak ez a korai szakasza az úgynevezett „époque de som-
meil", az „álom-korszak", melyre a hipnózissal folytatott kísérletek és a auto-
mata írás kifejlesztése mellett a lélek őseredeti primitív rétegeinek kutatása jel-
lemző. 

1923-ban, az utolsó dadaista soirée u tán Tzara és Bretonék útja végképp ket-
téválik. Breton publikálja Clair de terre című kötetét, amelynek hatására egyre 
több művész fordul a pszichológiai automatizmusokhoz mint alkotói módszer-
hez. André Masson rajzai és Joan Miró festményei, amelyek bevallottan a meg-
születni látszó új „izmus" hatására születtek, a fekete-afrikai kultikus célú mű-
alkotásokkal is rokonságot mutatnak. Innentől kezdve az afrikai kultúrák mindig 
mint a tökéletes automatikus művészet és a tökéletes kommunális társadalom 
eszményei élnek a francia művészvilág tudatában. 

Ekkor, a dada bomlásának és a szürrealizmus születésének évében közli első 
publicisztikáit a francia irodalomról Illyés Gyula.18 Jóllehet - s ezt később maga 
is beismeri - a kellő távlat híján mindkét írás pontatlanul és elnagyoltan mutatja 
be a párizsi avantgárd mozgalmakat, a kiindulópont és csoportosítás szempont-
jai figyelemre méltóak. Két csoportot különböztet meg, az egyik tisztán esztétikai 
forradalmat hirdet, célja „a látszóságok felbomlott rendjének új harmóniába fog-
lalása", a másik eszméi „már mélyebb társadalmi közösségekben gyökereztek, 
társadalmi forradalmakba is bekapcsolódtak". A munkásmozgalomban aktívan 
részt vevő14 fiatal költő számára egyértelműen a második út a fontosabb, a 
követendő példa - amint írja, „szociális forradalmi szempontból". A konkrét 
személyeket nem minden esetben lokalizálja helyesen a két csoportban, például 
Apollinaire-t „melankolikus, pusztán formai, tipográfiai forradalmával" elma-
rasztalja a „katonák internacionalista összefogását, forradalmat hirdető" Henri 
Guilbeaux-val szemben. Illyés tehát, igaz, hogy homályos és következetlen ter-
minológiával, de mégiscsak megkülönböztet az avantgárdon belül két alapve-
tően különböző poétikai modellt, a jövőbe tekintő kollektív tárgyiasság, és az 
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absztrakt tárgyiatlanság modelljét. Valószínűleg azt is fölismeri, hogy az utóbbi 
még szorosabban kötődik a klasszikus modernség szimbolista-impresszionista 
vonulatához, annál is inkább, mert időben is korábbra datálja (15 előttre), és 
elődjei között Verhaerent és Rimbaud-t sorolja fel. Mindkét tanulmányában Mar-
cel Sauvage-t teszi meg az eljövendő költészet legfontosabb lehetséges előfutá-
rának, de hozzáteszi, hogy ehhez Sauvage-nak és a kubistáknak fel kell ismer-
niük, hogy „már nem tudnak újabb, mindent leterítő esztétikán végigheveredni", 
és ezért az életet „világszemléleti alapról" kell bemutatniuk. Elismeri a dada 
szerepének fontosságát, mert kiindulópontot adott , tiszta lapot kínált az újra-
kezdéshez, de elérkezettnek látja az időt, hogy a művészi lázadás társadalmi 
lázadással egészüljön ki. 

A későbbiekben is ennek a társadalmi lázadásnak lehetőségét látja a szürrea-
lizmusban, mely 1924-re jelentős mozgalommá növi ki magát: Naville és Péret 
szerkesztésében megjelenik a La Révolution Surréaliste című folyóirat, létrehozzák 
a Valóságfelettiséget Kutató Irodát, valamint Breton megírja A szürrealizmus kiált-
ványát Egyre markánsabban rajzolódnak ki a mozgalom eszmei alapjai, amelyek 
egyszersmind a későbbi továbbélés lehetőségeit is megadják: 

1. Első az álom mindenhatóságának feltételezése, melyben a szabad „beszélő 
gondolatok" a lélek igazi monológját szabadítják fel. Ez az állapot mestersége-
sen is megteremthető a hipnózis, a szabad gondolattársítás és az automatikus 
írás segítségével. Az iránymutató itt Freud és a pszichoanalízis. 1925-ben meg-
jelenik az Álomfejtés francia fordítása, valamint az ennek irodalmi analógiája-
ként értelmezett A per, Kafka posztumusz kiadott regénye, s mindkettő nagy 
hatással bír az irodalom és a műértelmezés területén egyaránt. A szürrealiz-
musnak ez a nevét is adó, André Breton nevével fémjelezhető, művészileg talán 
legjelentősebb vonulata fogja a legkevesebb hatást tenni Illyésre, aki első perctől 
kezdve pontosan tudja, hogy sohasem lesz képes tökéletesen elvonatkoztatni a 
„földszagú" valóságtól.20 Vonzódása a freudizmushoz és az alkalmazott pszi-
chológiához azonban - második felesége szakmai elkötelezettsége mellett - in-
nen eredhet, de nem lehet véletlen, hogy nem a pszichoanalízis, hanem a szo-
ciálpszichológia és a fejlődéslélektan új irányzatai érdeklik. A szürrealizmus a 
pszichológiát a minden egyénben meglévő közös automatizmusok feltárása 
miatt tartja fontosnak. Az individuális tehetség fogalmát akarja megszüntetni 
azzal, hogy kijelenti, pszichéje révén valójában minden ember költő. A psziché-
ben meglelhető tudati kollektivitás válik itt eszménnyé, amelyet minden ember-
ben fel lehet és fel kell szabadítani, ennek eredményeit pedig felhasználni - az 
irodalom számára is. 

2. Ennél sokkal inkább érintette Illyést a szürrealizmus másik vonulata, a 
költői és konkrét harc a társadalmi elidegenedés és elnyomás ellen. A háttérben 
természetesen Marx és a marxizmus áll; az irodalom forradalmasításának gon-
dolata olyannyira általánossá válik, hogy ha megnézzük a La Révolution Surréa-
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liste első évfolyamait, kitűnik, hogy a legtöbbet idézett szerzők Marx, Engels, 
Lenin és Trockij. Ebben az évben hal meg Lenin, akinek halála a mozgalom 
számára üdvtörténeti jelentőséggel bír, s sokukat, így Illyést is versírásra is ihlet. 
A Bécsben megjelenő Ék közli Éjjelben győzni című versét, amely sokban mintha 
a korábban feldicsért Guilbeaux forradalmi verseivel mutatna rokonságot:21 

Az égen föltűnik Lenin sápadt arca. Éjjelben győzni. 
Előre vörös hadsereg, föl, föl, t ipord le a vétkek 

vetéseit 
Mint a szikrák hullanak szerte a harangszóban az ő szavai: 
„.. .háborúságot az igazságért 
Minden hatalmat a szovjeteknek...!"22 

Túl azon, hogy a marxizmus és kommunizmus eszméje az első szürrealista 
nemzedék szinte egészét megérinti, s 25-től kezdve majdnem minden jelentős 
képviselőjét a Francia Kommunista Párt soraiban találjuk, írói és költői m u n -
kásságába legkövetkezetesebben Éluard és Aragon építi be, az utóbbi egészen 
a szocialista realizmusig eljutva. A máshol már megvalósult politikai kollekti-
vitás válik itt eszménnyé, amelynek harcát támogatni, eszméit terjeszteni kell -
irodalmi módszerekkel is. 

3. A szürrealizmus harmadik vonulata összefügg azzal a francia avantgárd 
minden irányzatában meglévő konvencióval, amely a konvenciók elvetését je-
lenti a művészetben. Az idegenség, az egzotizmus ütköztetése a megszokottal, 
az elvágyódás, a távoli tájakra utazás rimbaud-i álma a szürrealisták esetében 
összecseng a primitív kultúrák esztétikai és társadalmi tökéletességéről vallott 
elképzelésekkel. Bár iránymutató elődként előszeretettel Rimbaud-t vagy Gau-
guint idézik, a húszas évek fiatal francia nemzedéke számára éppen nem a 
társadalomból való kivonulás, hanem az őseredeti közösség vélt újrafelfedezése, 
de még inkább az elnyomott, gyarmati sorban lévő népek kommunális társa-
dalmának (marxizmus segítségével való) visszaállítása jelentette a feladatot. Bár 
ez a szemlélet is pozitív példaként tünteti föl a kommunális társadalmakat és 
azok művészetét, soha nem mint romlatlan idillt, hanem mint az imperializmus 
és kolonializmus által megrontott, halálra ítélt, ezért csak erős összefogással 
megmenthető létformát mutatja be azokat.2. Ezeknek a közösségeknek a tudat-
talannal rokonságot tartó, naiv automatizmusokon alapuló kommunális művé-
szete segítségével pedig esetleg megmenthető lenne az elembertelenedő, elgé-
piesedett nyugati civilizáció is. A szürrealizmus alapítói közül Benjamin Péret 
és talán Antonin Artaud ment ebbe az irányba. A másutt még létező társadalmi 
kollektivitás válik itt eszménnyé, amelynek szociális felemelkedését elősegíteni, 
kultúráját pedig megmenteni szükséges - az irodalom számára is. 
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Szóltunk már róla, hogy amikor a fiatal Illyés csatlakozik a szürrealisták moz-
galmához, elsősorban a társadalmi vetületű kérdések állnak figyelme közép-
pontjában. 1925 tavaszán, alig néhány hónappal a Szürrealista kiáltvány megje-
lenése után, az aradi Periszkóp című lapban tájékoztat a mozgalomról. Poétikai 
kérdésekről szólva, helyesli az álom és az élmények „szabad (vagyis minden 
elképzelhető ellenőrzés nélküli) tükrözését",24 de elutasítja a társadalmi vonat-
kozásoktól való megszabadulás vágyát. Itt is a művészi és társadalmi forradalom 
egységéről beszél, s valójában nem a szürrealizmussal, hanem csak annak bre-
toni modelljével vitatkozik, valójában a művek kollektív tárgyiasságát, jövőbe 
tekintő irányultságát hiányolja. A tisztán művészi jellegű forradalmakat a „latin" 
szimbolizmus örökségének tekinti, amely csupán „a költő lelkének vágya a va-
lóság felé", szemben a „germán-szláv", inkább szociális jellegű költészettel. Ek-
kor és jóval később is csak azt a szürrealista alkotót tekinti mértékadónak, aki 
a kollektív eredetű, kollektív célú tárgyi tudatosságnak ad helyet műveiben: „A 
szürrealizmus nem érzi jól magát valamely tisztán egyéni etika távlatában. Akár 
föllázad a civilizáció ellen, akár aggódik jövője iránt: ítélkezik fölötte, a kollek-
tivitásra gondol."25 

Nézzük meg, hogy az 1926-36-os évtizedben a szürrealizmus alapítói és szű-
kebb környezetük tagjai milyen lépéseket tettek a kommunális művészet és 
társadalom eszméje felé. Alapvetően két lehetőség kínálkozott számukra: vagy 
a szürrealizmus forradalmi, marxista irányát elfogadva kommunista pártharcos-
ként, esetleg valódi forradalmárként tevékenykednek tovább vagy megkísérel-
nek valamely egzotikus, nép i kultúrához közel jutni, s annak kulturális értékeit 
közvetíteni a nyugati civilizáció felé, társadalmi-politikai problémáira pedig -
lehetőleg marxista recept alapján - gyógyírt keresni. Ez utóbbival szorosan 
összefügg, hogy - mint látni fogjuk - , többen eljutnak közülük a közösségi 
jellegű színjátszás megteremtésének igényéig, akár egy primitív, archaikus, akár 
egy középkori, vásári t ípusú népszínházi modell felé nyitva. Az alábbi példákkal 
nem azt akarom sugallni, hogy az újnépi költővé lett, progresszív társadalmi 
szerepet sűrűn vállaló, Molière-t és avantgárd drámaírókat egyaránt fordító 
Illyés Gyula gépies törvényszerűséggel tette volna meg ugyanezt a fejlődési 
utat, de a párhuzamok mindenképpen figyelemre méltóak: 

A legfőbb alapító, André Breton 1927-ben belép a kommunista pártba, később 
pedig hosszabb időre Mexikóba követi a száműzött Trockijt. Visszatérve jelen-
tékeny antifasiszta tevékenységet folytat, nemzetféltő politikai esszéi nagy ha-
tással voltak a későbbi francia ellenállásra. Költészetén azonban csak igen ke-
véssé hagyott nyomot a kollektív forradalmi jellegű tárgyiasság. Illyés úgy em-
lékezik rá, mint akinek minden energiáját lekötötte a művészi lázadás, s ezért 
„személyében volt a mű".26 Breton költészete leszakadt a szürrealizmus társa-
dalmiba forduló mozgalmából, pontosabban - amint Illyés írja - csak ő maradt 
következetesen szürrealista, ezért nem tudot t olyan jelentőségűt alkotni, mint 

4 9 8 



e g y p á r i z s i h u n n i á b a n 

társai, akik túlhaladták a Szürrealista kiáltvány poétikai doktrínáit. Illyés az 
automatikus szöveget soha nem tekinti legális költői beszédmódnak, inkább 
csak mint valamiféle irodalmi tréfát fogja föl, első következetesen ilyen technikát 
alkalmazó írása csak a Hunok Párizsban szürrealista költőkről írott fejezetében 
található pusztán illusztrációként. Még leginkább elvonatkoztatottnak szánt ver-
seinek is közvetlen társadalmi jelentése van, az écriture automatique csak le-
hetséges, de nem önmagában alkalmazott technikaként, és soha n e m poétikai 
célként jelenik meg költészetében. Béládi Miklós helyesen állapítja meg, hogy 
a „világ irracionális megismerési módja, a szürrealista világmagyarázó elv so-
hasem vált legbensőbb meggyőződésévé",27 de ehhez nem árt hozzátenni, hogy 
mindez hangsúlyozottan csak a bretoni értelemben vett, ha tetszik klasszikus 
szürrealizmusra igaz. Ezért költői példája soha nem az irracionalitást versszer-
vező elvként fölfogó Breton és Tzara munkássága lesz; bár az automatizmus 
pszichés energiáját, a tudattalanból eredő indulatot mindig fontos formateremtő 
elemnek tartja: „Mikor fogod már megtanulni, hogy a verset nem a ritmus és 
rím teszi? Hanem az indulat. Az első sornak vagy soroknak formáját, az into-
nációt kifürkészhetetlen forrásból (tán hatásból) kapod, de jaj, ha ezt megtartod, 
ha ezt megmerevíted és ez a más indulatra már nehezen hajló forma vezet 
tovább. Nem verset fogsz így írni."28 Feltétlenül meg kell említeni, hogy az 
„indulat" szerepe Illyés versfelfogásában nemcsak Breton pszichikai automata-
elméletéből, hanem Füst Milánnak a költészetet mint „látomásokká rendeződő 
indulatot" felfogó esztétikájából is eredhet. A fiatal Illyés még emigrálása előtt 
megismerte Füst költészetét, és hazatérve hamarosan megismerhette elméleti 
írásait is. A két rokon elmélet, Füsté és Bretoné együttesen is hathatott Illyés 
elméleti jellegű fejtegetéseire és gyakorlati költői megoldásaira. 

Sokkal fontosabb Illyés szempontjából Paul Éluard és Louis Aragon későbbi 
életpályája, költői beszédmódjának további alakulása. Éluard életében nagyon 
fontos szerepet kap a politika és a közéleti tevékenység, 1927-től az FKP tagja, 
jár a Szovjetunióban, kommunista szervezőmunkát folytat a spanyol polgárhá-
borúban, később pedig fegyveresen is részt vesz az Ellenállásban. Az erős szo-
ciális irányultság mellett a menekülés vágya és a száműzöttség-érzés is vissza-
térő elem Éluard költészetében. Már 1924-ben „megszökik" Párizsból, óceáni 
szigetekre utazik a városi civilizáció elől, s hazatérve száműzöttnek érzi magát. 
Motivációjában kezdetben nagy szerepet kap a „sentiment rimbauldienne", 
azaz Rimbaud látomásos jellegű egzotizmusa, s csak a későbbiekben veszi át 
helyét a kollektív tudatosság. Mindez rokonságot mutat Illyés néhány korai 
költeményével, ahol az emigráció hatására nagy szerepet kap az idegenség, a 
száműzöttség érzése. Ilyen hatást mutat a Száműzetésem első keserű éneke című 
verse: 
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Vándor kit útszélre terített egy fáradt nehéz illatú dal 
és a tőr 
mely az estből hullt szivedbe 
erősen tartsd melleden a mentőöv koszorúját 
sós hab mossa a fedélzetünk zokogás 
köd29 

A korai Éluard látomásos lírájára Rimbaud sátánossága is rányomja bélyegét, s 
ha közvetlen hatásról talán nem is, de hasonló tendenciákról Illyés esetében is 
beszélhetünk. Nemcsak az 1949-ben az Abbahagyott versek között kiadott A haj-
nalcsillaghoz című Lucifer-verse tanúskodik erről, hanem az is, hogy egy Párizs-
ban írt költői hitvallásában de Sade márki nevét erkölcsi példaként említi.1" Az 
éluard-i líra legfőbb szervező elvének Illyés az irracionális látomások mögött 
meghúzódó „új világosság és rend"31 igényét tekinti, amely megelőlegzi egy 
„forradalmon munkáló szürrealizmus" kialakulását. Éluard korai költői korsza-
ka poétikai szempontból is fontos lesz számára, mert az formai tisztaságával 
kikél „a szimbolisták márványoszlopai, bársonyfüggönyei, illatárjai", az „agyon-
cifrázott, agyonbonyolított"32 költészet ellen, ugyanakkor ez az a lírai modell, 
amely a Baudelaire-Rimbaud-Apollinaire-vonal lehetséges folytatója lehet. Ez 
valójában annak felismerése, hogy a klasszikus modernség poétikai hagyománya 
csak a szimbolizmus szubjektív hangjának elhagyásával, a kollektív tárgyiasság 
irányában, az avantgárd tanulságait tudatosítva fejlődhet tovább. Éluard költé-
szete nemcsak a személyes barátság hatására jut kiemelt szerephez Illyésnél, 
jóllehet ez sem elhanyagolható tényező, hanem a párhuzamosan alakuló élet-
pályák hasonlósága miatt is. A harmincas évek közepén Éluard költészetében 
jelentős változásnak lehetünk tanúi, eddigre „a művészi forradalmat mind szo-
rosabb viszonyban látta és érzékeltette a társadalmi forradalommal".33 Valóban, 
ebben az időben Éluard tudatosan a tömegek számára és a tömegek érdekében 
alkotott. A francia kritikusok meglehetősen rossz szájízzel fogadták újabb, „ért-
hető" verseit, de a szélesebb közönség előtt nagy népszerűségre tett szert. Aktív 
közéleti figurává vált, az ellenállási mozgalom érdekében kompromisszumot 
keresett a különböző francia politikai csoportok között, 1943-ban pedig meg-
szerkesztette a „szellemi ellenállás" legfontosabb irodalmi dokumentumát, a 
L'honneur de Poètes című antológiát. Mindez költői nyelvében is fordulatot ered-
ményez, amelyre Illyés is felfigyel - és talán igazolásként használja fel önmaga 
számára is. A korábban „víziós" jellegű, finomságával nemegyszer „précieux" 
irodalom felé hajló versnyelvet az új korszak szociális tartalommal telített „hasz-
nosságelvű" költészete jelentősen leegyszerűsíti. Versei „a szó párizsi értelmében 
népiessé" (kiem. tőlem, Ny. K.) válnak, a „francia nyelv »holt« birodalmából az 
élő franciák élő és szemléletes szavainak és mondatfűzésének területére"31 jut-
nak el. 
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Louis Aragon esetében beszélhetünk a kollektivitás irányába megtett legradi-
kálisabb lépésekről. 1927-ben belép a kommunista pártba, többször jár a Szov-
jetunióban, ahol barátságba kerül Majakovszkijjal. Művészetét fokozatosan tár-
sadalmi kérdések érdekébe állítja, s majd miután a harkovi pártkongresszuson 
31-ben híres téziseiben elítéli a szürrealizmust, csatlakozik a szocialista realizmus 
irányzatához. 1926-ban publikált, még szürrealista regénye, a Paysan de Paris 
Illyésre is nagy hatást gyakorol.35 Egy évvel később, már itthon, kritikát közöl 
a regényről a Dokumentum hasábjain. A mű jelentőségét abban látja, hogy 
alkotója szürrealista eszközökkel a társadalmi valóság megismerésére törekszik, 
hogy „visszavonult a köznapi valósághoz és mint távoli vidékről jött paraszt, 
megtisztult fejjel járja be szülőföldjét, a várost".36 A városi lét új szolgasághoz 
vezet, amely ellen az emberi méltóság nevében kötelességünk föllázadni. Aragon 
szabadon asszociál a megszokott tárgyak, társadalmi aktusok világára, látás-
módja szokatlan, hiszen a „megismerés érdekében elvet minden korlátot", de 
végső célja a fenyegető valóság feltárása. Két fontos momentumot érdemes ki-
emelni Illyésnek ebből a korai írásából: a városi létforma elgépiesítő hatásának 
felismerését, és a társadalmi környezet pontos, tárgyilagos bemutatásának igé-
nyét, amelyet a forradalmi megjobbítás reménye ösztönöz. Ahogy Éluard-t mint 
a klasszikus modernség lírai vonulatának lehetséges folytatóját mutat ja be, úgy 
látja Aragonban Stendhal és Flaubert realizmusának örökösét. Későbbi írásaiban 
is ezt a tendenciát emeli ki Aragon munkásságából, a kortárs francia kritikával 
ellentétben, amely közéleti szerepét elismeri ugyan, de irodalmi szempontból 
hanyatlást lát a költő korai szürrealista korszakához képest. Hasonlóan ellentétes 
Illyés és a francia elemzők véleménye a tekintetben is, hogy miként értékeljék 
Aragon visszatérését a hagyományos, középkori eredetű versformákhoz. Ter-
mészetesen, Illyés ez utóbbit is pozitívumként értékeli, s a negyvenes évekre 
szerinte Aragonból „nemzeti költő lett, valóságos Victor Hugo", aki nemcsak 
kollektív szellemű műveivel, hanem „népi", széles tömegeket megszólító nyel-
vével teremti meg „a francia líra új nemzeti pályaútját".3 ' 

Ide kívánkozik a korán elhunyt René Crevel alakja is, aki párizsi évei alatt 
Illyés legjobb francia barátja volt, s aki „már kezdettől fogva össze akarta egyez-
tetni a társadalmi forradalmat a művészi, szellemi forradalommal".38 1927-től 
őt is az FKP soraiban találjuk, s innentől fő feladatának azt tekinti, hogy ösz-
szeegyeztesse a történelmi materializmust a pszichoanalízissel. (Ugyanakkor 
Bretont és a klasszikus szürrealizmust sem akarja elhagyni - Illyés szerint ez 
kényszeríti végül az öngyilkosságba.34) A harmmcas évektől egyre inkább a 
francia társadalom „javításának" kérdése foglalkoztatja, munkáiban a társada-
lom szociológiai megfigyelése kap nagy szerepet. Kritikus hangvételű, a nemzet 
és társadalom kapcsolatát boncolgató pamfletje, a Les Pieds dans le plat, amely 
már semmi szürrealista hatást nem mutat, ösztönzi Illyést a Csizma az asztalon 
című parasztnevelő munkájának megírására. 
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Illyés felismeri, hogy Éluard, Aragon és Crevel a kollektív tudattalant fel-
szabadítani kívánó művészettől törvényszerűen jutnak el a konkrét kollektívum 
eszményéhez, lett légyen az akár a kommunizmus, akár a nemzeti összefogás 
gondolata. Életpályájukban a saját magáénak jogosságát látja igazolni. Ki-
mondatlanul is, de feltételezi, hogy irodalmi munkásságuk az övével együtt egy 
nagy nemzetközi áramlat része, melynek célja „együtt haladni a tömegekkel".4Ü 

A szürrealizmus nemcsak lehetséges, de szükséges útjának tartja, hogy akár 
nemzeti, akár osztályharcos formában az irodalmat társadalmi hasznosság-elv-
nek helyezze alá, hogy megtartva az pszichikai asszociációk szövegteremtő elvét, 
a széles tömegek számára érthető nyelvet teremtsen; hogy az avantgárd ered-
ményeit felhasználva a tradicionális formákat új tartalommal töltse ki; és hogy 
a kollektív tudatosságot ne csak eszközként, hanem az elnyomott osztályok 
radikális társadalmi megújulásához (forradalmához) vezető célként is kiaknázza. 

A fent felsorolt francia szürrealisták elsősorban személyes közéleti és művészi 
példájukkal gyakoroltak hatást Illyésre, a most következők inkább életpályájuk 
hasonló alakulása miatt lehetnek fontosak. Azokról a francia fiatalokról van szó, 
akik jelen voltak a szürrealizmus születése pillanatában, és életüknek legalábbis 
ebben a szakaszában szürrealista műveket írtak. Álljon itt csak az adatok szintjén 
a legjelentősebbek rövid életrajza: 

1. Benjamin Péret 1924-ben a La Révolution Surréaliste alapító szerkesztője, 
27-ben belép a kommunista pártba, majd két év múlva, Trockij száműzése miatt 
kilép. Még ebben az évben Brazíliába utazik, ahol a parasztság körében végez 
trockista agitációt. Ezért és a parasztok sanyarú sorsát lefestő forradalomra mozgósító 
írásai miatt felforgatás vádjával többször beperelik, végül bebörtönzik. 1936-ban részt 
vesz a spanyol polgárháborúban, majd hazatér Párizsba, ahol több verseskötetet 
és egy politikai esszégyűjteményt publikál. A háború után újra Dél-Amerikába uta-
zik, ahol hosszabb időre az amazóniai indiánok között telepszik le, és ősi indián 
mítoszok és mesék gyűjtésével foglalkozik. 

2. Jacques Prévert 1929-től a közösségi művészetet tanulmányozza, érdeklő-
dése rövidesen a hagyományos népi és a populáris vásári színjátszáshoz fordul. Meg-
alapítja az úgynevezett Október-csoportot, amelynek szövegeket ír. Később a 
modern kollektív műfajokkal kerül kapcsolatba, Marcel Carné számára készít 
forgatókönyveket, igényes sanzonszövegek írója lesz. Mint a legnépszerűbb XX. 
századi francia költő fejezi be életét. 

3. Robert Desnos már a Littérature csoportjának tagjaként a későbbi szürrea-
listák mellé áll, az automata írás technikájában ő bizonyul a legfogékonyabbnak, 
ezért a hipnózis kipróbálásánál Bretonék őrá osztják a médium szerepét. Ennek 
ellenére hamar eltávolodik a mozgalomtól: 1929-től újságíróként tevékenykedik 
tovább, korán szakít a marxizmussal, de a szürrealista formanyelvvel is, publi-
cisztikája és esszéi széles tömegeknek készülnek, világos és érthető nyelven vannak meg-
írva. 1936-ban a Népfront egyik alapítója lesz, ebben a minőségében a spanyol 
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eseményekben is kiveszi részét. A világháború alatt az Ellenállás ismert alakja, 
ezért a nácik kivégzik. 

4. Michel Leiris Prévert-rel együtt 1924-től vesz részt a szürrealisták meg-
mozdulásaiban. 1929 után az etnológiához fordul, részt vesz egy Dakar-Dzsibuti 
misszió munkájában, itt szerzett élményeiről életrajzi regényben számol be. A 
későbbiekben az afrikai népi himnuszok hatására írott költészete mellett kritikai mun-
kássága is jelentős lesz. Megismerkedik Sartre-ral, akinek hatására politikai sze-
repet vállal. Rengeteget utazik, Fekete-Afrika, Egyiptom és az Antillák mellett 
Kínában, Japánban és Kubában is jár, az itt élő népek költészetéből fordít, s mindez 
hatással van költészetére is. 

5. Aimé Césaire csak 1913-ban születik s így csak a harmincas évek elején 
ismerkedik meg a szürrealizmussal, de életéről, a szinte kísérteties egyezések 
miatt, feltétlenül beszélni kell. Martinique-i születésű, párizsi (valódi és költői) 
iskolák után visszatér hazájába. A gyarmati fekete közösségek életformája érdekli, tár-
sadalmi reformot sürget. Előbb kommunista, később progresszív „népi" vonalon politizál, 
költészetét is szociális kérdéseknek szenteli. Közéleti-irodalmi folyóiratot alapít, s a ha-
gi/ományos martinique-i népköltészetet próbálja ötvözni a szürrealizmussal. Agrár irá-
nyultságú baloldali pártot alapít. Több színműve jelenik meg nemzeti sorskérdésekről. 

6. Saint-John Perse tíz esztendővel idősebb Bretonéknál. Guadaloupe-ban szü-
letik, innen kerül Párizsba, ahol minden új irodalmi mozgalmat „kipróbál". 
Szülőhazája emléke mint „az elveszett paradicsom" romlatlansága jelenik meg 
költészetében. André Gide barátja, aki sokban hat művészetére. Diplomataként eljut 
Kínába, itt ismerkedik meg a kínai népköltészettel, amit a szürrealista verseléssel 
érez rokonnak. Sokáig konkrét közéleti szerepet is vállal, egy ideig külügyminiszter-
helyettesként is dolgozik. 1960-ban megkapja az irodalmi Nobel-díjat. 

A sor folytatható lenne: Jules Supervielle, Henri Michaux, Marcel Sauvage és 
talán Cocteau neve mindenképpen ide kívánkozik. Van azonban még valaki, 
akinek munkásságát mindenképpen meg kell említenünk. André Gide-ről van 
szó, aki bár személyes kapcsolatot nemigen tart a szürrealista nemzedékkel, de 
kellően hosszú életet él ahhoz, hogy levetkőzve Nietzsche és a francia szimbo-
lizmus hatását mutató individuálesztétikai szemléletét, a húszas évek ifjúságá-
nak élő mintaképe lehessen. Amikor 1925-ben, ötvenhat esztendősen rászánja 
magát, hogy részt vegyen egy kongói jószolgálati delegáció munkájában, első-
sorban az emberi egzotikum, a primitív művészet, az esztétikai megújulás vágya 
vezeti. Útja elején nézőpontja akár Rimbaud-é is lehetne: szinte csak a naple-
menték színárnyalatai, a fák különös formája, a ritka pillangók mozgása érdekli. 
Fokozatosan kényszerül rá, hogy szembenézzen a valósággal, a szociális hely-
zettel, a kolonializmus társadalmi igazságtalanságaival. A homo aestheticus esz-
mél rá itt a társadalom tényére, és innentől kezdve nem tud és nem is akar 
szabadulni tőle. Ugyanazzal a látszólag szenvtelen hűvösséggel sorolja fel a 
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gyarmati munkások testi és lelki megaláztatását, pofonokat és ostorcsapásokat, 
mint Illyés teszi majd nem sok évvel később, a Puszták népében. 

Gide nyilatkozata a regény születéséről az egész nemzedék vallomása lehetne: 
„Hosszú ideig szó sem lehet művészi alkotásról. Ahhoz, hogy a határozatlanul 
zengő, új akkordokat keressem, arra lenne szükségem, hogy a jajongás ne sü-
ketítsen meg. Nincsen bennem egy szöglet se, amely ne részvétet érezne. Bár-
merre nézek, mindenüt t nyomorúságot látok. Aki ma szemlélődő tud maradni, 
az vagy filozófiailag embertelen állásponton van, vagy hajmeresztően elva-
kult."41 Érdemes mindezt összevetni a hazatérő Illyés érzéseivel: „Az én meg-
döbbenésem az volt, amikor szülőhelyemen, a pusztán körültekintettem. Egyé-
nileg nem vittem valami fájdalmas emléket innen, s kint ez a fájdalmas emlék 
- mint minden emlék - még szépült is. [...] De ez az új szem most csupa 
iszonyatot látott. [...] Akkor nem tudtam, csak most visszakövetkeztetve merem 
kimondani akkori érzésemet, a döntő elhatározást: áruló lennék, ha csak író 
akarok lenni. Az újítás, a merészség nemcsak az irodalomban esedékes, hanem 
a társadalomban is, sőt ott esedékes igazán. Sétálhatok-e tovább itt is az avant-
gardista szabad gondolattársítások négy fala közt?"42 

Illyés hazatérése napjaiban, frissen elválva Párizstól olvassa a Kongói utazást 
Látni fogjuk, Gide könyve csak megerősítést ad neki, ténylegesen csak ábrázolási 
módszere hat rá, az is csak hét év elmúltával, a Puszták népe írásakor. Gide nem 
útmutatója Illyésnek, csak írói sorsuk közös. A motiváció, hogy a cselédség és 
szegényparasztság sorsát fogja ábrázolni, hogy legfőbb céljának az ő társadalmi-
politikai felemelésüket tekinti, hogy szürrealista formanyelvét a népköltészetből 
frissíti fel, nem innen ered. Ahogy a párizsi szürrealista nemzedék nagy része, 
valószínűleg ő is útra kelt volna, talán még Afrikába is elmegy, ha közben 
idehaza családjának nem sikerül elintéznie, hogy az ellene kiadott elfogatópa-
rancs Tolna vármegyében ne legyen hatályos. Természetesen, örömmel és nagy 
várakozással tér haza, de a pusztai cselédség világára úgy tekint, mint ahogy 
francia társai tekintettek az elnyomott gyarmati sorban élő népekre. „A zulu-
kafferek között egészen bizonyosan éppen így szót emeltem volna az elnyo-
mottak érdekében"43 - írja 1935-ben. Az afrikai feketék és a magyar parasztság 
összehasonlítása sokszor visszatérő motívum naplójegyzeteiben és esszéiben. 
Nem Móricz és nem is Erdélyi nézőpontja ez, sokkal inkább André Gide-é, vagy 
Benjamin Péreté. 

Meg kell említenünk egy fontos epizódot Illyés életéből, amely pontosan rá-
világít arra, milyen forradalmi, ha tetszik antikolonialista tervekkel indult ha-
zafalé a huszonegy éves, az akkori jog szerint még kiskorúnak számító költő. 
Útban hazafelé felszólítást kap(!), hogy Bécsben szakítsa meg útját, és keresse 
fel a Tanácsköztársaság két emigráns vezetőjét, Landler Jenőt és Lukács Györ-
gyöt. A némiképp audienciára emlékeztető találkozáson Lukács és Landler arra 
próbálják meg rávenni a költőt, hogy szakítson az avantgárd formanyelvvel, és 
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kollektív-népnevelő jellegű, forradalmi írásra biztatják. Lukács, aki látszólag n e m 
tud a szürrealizmus etnográfiai, primitivista vonulatáról, az érthetőségre hivat-
kozva próbálja „jobb belátásra bírni" Illyést: „Egyszóval maga futurista versek-
kel kíván szólni az éhező magyar parasztokhoz? [...] az istentől sem értett 
dadaista verseket nekik, hogy fölkeljenek?"44 A fiatal költő nemcsak a művészi, 
hanem a politikai forradalmat is fel akarja ébreszteni a parasztság köreiben; 
rögtöni tömegakciókra gondol, párizsi mintájú látványos rendzavarásra, hiszen 
„a proletariátus szeme ilyesmitől is fölnyílik". A két forradalom összekapcsolá-
sának gondolatát Éluard-ral és Crevellel megegyezően képzeli el: „Meglepően 
sok közös jegy lévén a nép művészi szemlélete és a legújabb művészi kifejezési 
formák között, kísérletet kellene tenni a kettő mintegy közlekedőedényszerű 
összekapcsolásával. Új képeit Picasso, új márványait Lipschitz a néger művészet 
megértése, átérzése alapján alkotta.45 Természeti törvény - ízlés visszaközlekedés 
tehát, hogy a négereknek viszont Picasso művei fessenek, illetőleg csakis azok 
fessenek. Ez kiszámíthatatlan jelentőségű, mert hisz a gyarmati népek forradalmi 
felszabadítása épp most van soron. A két forradalom - a társadalmi és a művé-
szi - találkozása itt máris biztosított! De voltak Európának is gyarmati sorsú 
népei. Igen, a Duna-völgyiek! [...] A magyar proletárforradalmat leverték, a 
magyar munkásságot úgy kivéreztették, hogy aligha lesz ereje új rohamra. De 
ha most osztályostársa, a parasztság venné fel nyitányul a fegyvert?" Minden 
bizonnyal nem Lukács végső tanácsa - „írjon ahova tud, lehetőleg mégis ért-
hetőt!" - indítja el Illyést a formai egyszerűsítés és a nyelvi érthetőség út ján, 
de minden bizonnyal megerősíti poétikai beszédmód-váltását, hogy azt politi-
kailag is jóváhagyták. 

IV. 

„Egy költő szól itt, d e milliók nevében!" 
(Petőfi Sándor ) 

A nyugat-európai (francia) szürrealizmus továbbélése a pszichés automatizmu-
sok tudati, a szovjet modell politikai és a primitív népek társadalmi kollektivi-
tása mentén találkozik az európai periféria avantgárd irányzatainak ugyancsak 
eszmei és tárgyi kollektivitásra törekvő mozgalmaival. Nemcsak a kelet- és kö-
zép-európai, hanem a dél-európai, sőt a dél-amerikai avantgárd útja is hasonló 
tendenciákat mutat.46 Aragon kapcsán már szóltunk arról, hogy Illyés maga is 
látni vélt egy Európán „Nyizsnij-Novgorodtól Granadáig"47 végigvonuló esz-
meáramlatot, amely népi indíttatású, és amely egy társadalmi forradalom ne-
vében szólal meg. 
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A francia dadával és a korai szürrealizmussal szemben az európai periféria 
avantgárd művészetei a tízes évek végéig sokkal inkább forradalmi művészetek 
voltak. Hangvételük jóval szenvedélyesebb, a valódi politikai forradalmi moz-
galmak hatását mutatja, s ily módon a művészet közvetlen agitatív és didaktikus 
funkcióját helyezi előtérbe. A harcos költő-forradalmár harsányan festett alakja 
még optimizmust, rövid távon megvalósuló boldog jövőt hirdet. A tizenhat 
esztendős Illyés is írt ide sorolható költeményt El ne essél testvér címmel, amely 
1920-ban a Népszava hasábjain meg is jelent: 

Hajunkat a szél cibálja, arcunkat az eső vágja, 
A sár bokáig ér, 
De az erőnk ne apadjon, nagy hívésünk el ne hagyjon 
Soha-soha minket 
S meg-megroggyan bár a lábunk, de mi a jövőbe látunk.. .4h 

A húszas évek elejétől kezdve az avantgárd költői Kelet- és Közép-Európában 
a forradalmak leverése, Dél-Európában és Dél-Amerikában pedig a militáns 
szélsőjobboldali diktatúrák hatalomra kerülése után lemondani kényszerülnek 
a közvetlen forradalomról; s éppen azokban az években, mikor Párizsban a 
szürrealisták konkrét politikai cselekedeteket is véghezvisznek, a periféria avant-
gárdistái „művészetüket a gyűlölt jelenből az osztály nélküli (legtöbbször kom-
munista) társadalomba transzponálták".4" A forradalmár költő helyét a költő-
munkás figurája veszi át, aki hite szerint ugyanúgy megtermeli az alkotást, mint 
a paraszt vagy a proletár, nagyjából úgy, hogy megfeleljen annak a Marx által 
felvázolt jövőképnek, ahol az ember „reggel halász, délben vadász, este pedig 
kritikai kritikus". Furcsamód ez a közvetlen forradalmiságtól elzárkózó művészi 
attitűd sokkal közelebb viszi az avantgárd alkotókat a dolgozó társadalmi ré-
teghez, mint a korábbi inkább tényleges „élcsapat"-jelleg. Mindez költői forma-
nyelv-váltást is eredményez, és sok alkotót a tárgyi realizmushoz visz közel. 

Ennek a funkcióváltásnak korai példája a dada német recepciója; a tízes évek 
elején még szélsőséges nihilista mozgalom csöndben elhal, helyét egy forradalmi, 
konkrét politikai akciókban is részt vevő mozgalom veszi át, hogy majd a hú-
szas-harmincas években egy modern realizmus friss formalehetőségeit adja. 
Ilyen a dadaizmusból a szürrealisztikus tárgyiasság felé forduló alkotók Richard 
Huelsenbeck, Wieland Herzfelde, George Grosz és Otto Dix. 

Ennél is tanulságosabb lehet számunkra az olasz avantgárd - jellemzően déli, 
nápolyi, szicíliai, szardíniai származású - második nemzedékének poétikai útja. 
Az 1924 körúl kibontakozó strapaese-stracittà vita, ami a mi népi és urbánus 
polémiánknak korai olasz változata, a Marinettit elutasító fiatal futuristákat és 
a sajátosan olasz, Aragon, Gide és Apollinaire nevét zászlajára tűző hermetizmus 
képviselőit is megszólalásra készteti társadalmi kérdésekben. Bármelyik oldalon 
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törjenek is lándzsát, egyformán hangoztatják az irodalom társadalmiasításának 
igényét és a croce-i művészetfelfogást kárhoztatják. A népi rétegek költészetét 
társadalmi felelősségtudattal párosító Salvatore Quasimodo mellett a kollektivi-
tás eszménye helyet kap a kései Ungaretti és Montale költészetében is. A har-
mincas évektől reneszánszát éli az avantgárd próza eredményeit felhasználó 
szociográfiai irodalom, melyet Elio Vittorini, Carlo Levi vagy Carlo Bernari kép-
visel.50 Azt, hogy melyik országban az avantgárd mely irányzatai teszik meg 
az utat a kollektív tárgyiasság és a népi gyökerű újrealizmus felé, kulturális és 
politikai okok is befolyásolják. Megkülönböztethetünk olyan országokat - s pél-
dául Horvátország, Finnország, Lengyelország mellett ilyen hazánk is - , ahol 
hagyományosan a német kulturális hatás az erősebb, így elsősorban az exp-
resszionizmus és a konstruktivizmus terjedt el és fejlődött tovább, míg más 
irányzatok csak jóval nehezebben gyökeresedtek meg, és általában hamar el is 
enyésztek. Máshol, például a román, cseh, szerb, latin-amerikai irodalmakban 
a francia irányultság a döntő, így itt elsősorban a szürrealizmus erősödik meg. 
Szabolcsi Miklós szerint31 eléggé éles különbség figyelhető meg aszerint is, hogy 
a világháború után győztes vagy legyőzött országról van-e szó. A vesztes Auszt-
ria, Magyarország, Németország kétségbeesett múlt-elutasítása, társadalmi ak-
tivitás-igénye az expresszionizmus és a konstruktivizmus elterjedésének kedvez, 
míg győztes Franciaországban, Csehszlovákiában, Jugoszláviában, Romániában 
a diadalmas apák ellen lázadó fiúk szellemi reakciójaként a szürrealizmus és 
rokon áramlatai erősödnek meg. Mindez talán lehetséges magyarázat arra, miért 
lesz az Illyés Gyula, Déry Tibor, Németh Andor nevével fémjelzett franciás 
szürrealizmusnak olyan sok elutasításban része a magyar avantgárdon belül is, 
de emellett egyéb, poétikai jellegű tényezőkről is beszélnünk kell. 

A konstruktivizmus és a szürrealizmus mindenütt , de különösen Kelet-Euró-
pában, valamilyen sajátos komplementer párt alkot. Mindkét mozgalom alap-
vető igénye a magas és alacsony művészet határainak elmosása, a dolgozó osz-
tályok irodalmának felszabadítása az individuális elitkultúra elnyomása alól. 
Számolni lehet a futurizmus természetesség-fogalmának közös hatásával, amely 
a lélek irracionális erejének felszabadítását hirdeti. Ennek alapján a konstrukti-
vizmus és a szürrealizmus is a teljes egyéniségű, autentikus és közösségi ember 
képének kialakítására törekszik. Az indusztriális indíttatású fu tur izmus hatására 
a konstruktivizmus jellemzően a jövő felől próbál kreálni önmaga számára kol-
lektivitást, az egyén modelljévé pedig a tökéletes rendszerű gépet teszi. A szür-
realizmus bretoni modellje szintén hajlik a jövő idealizálására, és az embernek 
mint automatának felfogására. Kelet-Európában is megtalálható egy ilyen irány-
ba mozgó, Bojtár Endre szavaival élve, konstruktivista-szürrealista mozgalom,52 

amelyet legélesebben talán Karel Teige vagy a korai Vítezslav Nezval nevével 
fémjelezhető. A szürrealizmus másik, az előzőnél jóval nagyobb ága sohasem 
fogadta el az automatizmus elméletét, és a modern ipari társadalomban nem 
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egy jól működő kollektivitás kezdeti lehetőségeit látta, hanem potenciális ve-
szélyforrást. A szürrealizmusnak ez az imazsinista ága, amely sok szállal kötődik 
a kései szimbolizmushoz, a múltból és a jelenből kiindulva próbálja megterem-
teni az ember számára a kollektivitást. Ezt az irányzatot általános elfordulás 
jellemzi a konstruktivizmus város-képétől, ahol a város és a gép mint a rende-
zettség szimbóluma jelenik meg. A konstruktivista eszménnyel szemben az ima-
zsinista szürrealisták az „elidegenedéstől, a gépek geometriájától mentes sze-
mélyiség képét"53 fogalmazták meg, s evvel a paraszti társadalmak és a természet 
kollektivitását állították szembe, s ezáltal kifejezést adtak annak az egész Európát 
érintő folyamatnak, amely a hagyományos paraszti életforma felbomlását jelen-
tette. Ez okozta, hogy sokkal inkább a jelen kérdéseivel kerüljenek szembe, mint 
jövőt fürkésző társaik, s hogy alkotásaikból fokozatosan eltűnik az avantgárdra 
jellemző sematizmus és jelenhiányos absztraktság. Az imazsinista szürrealizmus 
éppen ezért magában hordja önnön megszüntetésének lehetőségét is. A hagyo-
mányos emberi társadalom felbomlásáról hírt adva óhatatlanul is általános me-
tafizikai kérdésekkel kezd foglalkozni, s ily módon beépül a klasszikus modern-
ség katasztrofista vonulatába. A jelenségnek, mint látni fogjuk, a történelmi 
helyzet is „kedvezett": a szürrealizmus ezen irányzatának átalakulása valamikor 
a harmincas-negyvenes évek fordulóján következett be, vagyis az európai to-
talitárius diktatúrák látványos megerősödésekor, a második világháború elő-
estéjén. 

A folyamat első lépéseit azonban - nagyjából a húszas évek utolsó harmadá-
ban - az ős i /népi nyelvhez való visszatérés, a paraszti lét- és művészeti formák 
felélesztése jelentette. Az ily módon létrejövő költészetben a kép központi 
szerepe lesz a mérvadó, szemben a konstruktivizmus és aktivizmus mondat-
orientált poétikai szerkesztési elveivel. Észre kell venni, hogy a két irányzat 
ebben is komplementer pár t alkot és csak hangsúlyokban különbözik, hiszen 
mindkét modellben a fogalmak közti kapcsolat a legfontosabb szervező elem. 
A kép hangsúlyos szerepe nemcsak egy feltételezett szimbolizmus-szürrealiz-
mus-újklasszika vonulat számára alapvető fontosságú, hanem a mintául vett 
népi költészetben is központi szerepet játszik. Ezekben a művekben csak nagy-
ritkán találkozunk új szavakkal, viszont hatalmasan kibővül szókincsük, jóval 
érzékletesebbek, mint a futurista vagy expresszionista művek, s ez is meg-
könnyíti visszakapcsolódásukat a klasszikus modernségbe. Ez a visszakapcso-
lódás természetesen nem szünteti meg a szürrealizmus kollektív tárgyiasságot 
szem előtt tartó törekvéseit, és ily módon a klasszikus modernséget is nem kis 
mértékben az individuálesztétikai szemlélet elutasítására bírja. 

Ilyen szemléleti és poétikai funkcióváltáson, jellegcserén megy át az európai 
periféria nem egy avantgárd mozgalma. A cseh és lengyel irodalomban a szür-
realizmus a túlzottan nemzetivé lett szimbolista-impresszionista irányokkal 
szemben a nemzetközi forradalmiság, a szociális érzékenység kifejezője lett. 
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A krakkói awantgarda csoport és a Nowa Sztuka folyóirat néhány szerzője54 a 
kommunális természetesség nevében a lélek primitív, őseredeti rétegeit kívánta 
felszabadítani. Mivel pedig az ősi, primitív egyet jelentett a paraszti létmóddal, 
az irányzat számos képviselőjének, például Tytus Czyzewskinek, Stanislaw Mto-
dozeniecnek vagy Bruno Jasienskinek költészete a modern népiességbe torkol-
lott.M Hasonló utat tett meg a már eleve erős társadalmi érdeklődéssel telített 
cseh szürrealizmus is, ahol Josef Horá és Jiíi Wolker szociális-forradalmi indu-
latú lírájától egyenes út vezetett a klasszikus modernség és az avantgárd cseh 
szmtézisének tekinthető poetizmusig, melyet legjellemzőbben a már említett -
amúgy marxista - Nezval kései költészete képvisel. Ugyanígy alakul a román 
szürrealista csoport genezise is: Ilare Boronca és Benjamin Fundoianu meg-
merevedetett dogmák és konvenciók elleni lázadása idővel konkrét szociális 
forradalmisággá válik, ugyanakkor a nemzeti-népi hagyományok felé fordul. 
A finn Aaro Antti Hellaakoski, Helvi Juvonen és mások költészete ugyancsak 
a népi hagyomány és az imazsinista jellegű avantgárd szintézise felé fejlődik. 
A magát szürrealistának valló, görög Neo Grammata-csoportból kerül ki Jorgosz 
Szeferisz és Jannisz Ritszosz, akiket az újgörög költészet megújítójaként és a 
valódi népköltészet újrafelfedezőjeként tartanak számon. Szóltunk már az an-
tillai frankofón irodalom Párizsból jött megújítójáról, Martinique későbbi nem-
zeti költőjéről, Aimé Cesaire-ről, aki szürrealista formanyelvét a népköltészettel 
egyeztette. Ugyanilyen szerepet tölt be a kubai irodalomban a szintén párizsi 
szürrealista iskolák után visszatérő Nicolas Guillén vagy Alejo Carpentier.56 1924 
és 26 között, tehát Illyéssel egy időben tartózkodik Párizsban és lesz Aragon, 
Éluard és Tzara tanítványa a litván népi mozgalom későbbi képviselője, Oscar-
Venceslas Milosz, akinek életútjának Illyéssel való párhuzamaira már Cs. Szabó 
László felhívta a figyelmet.4 

A szúrrealista-imazsinista avantgárd áramlatok népivé válásának legvilágo-
sabb példáit a spanyol és az orosz irodalomban figyelhetjük meg. A szürrealista 
képtechnika és a kollektív népi múlt hagyománya, asszociatív szerkesztésmód 
és népdal, tudatos és naiv tárgyiasság játszik egymásba és alkot egységet. Fe-
derico Garcia Lorca és Rafael Alberti korai versei a szürrealizmus és az ultraismo 
hatása alatt íródnak, majd anélkül, hogy az avantgárd szerkesztési módot el-
hagynák, fokozatosan beolvasztják a népi költészet beszédmódját is; ennek a 
szintézisnek lesznek legszebb példái Lorca Cigányrománcai. Ennél is tanulságo-
sabb az az út, amelyet az orosz imazsinisták tesznek meg, előbb az expresszio-
nizmustól a szürrealizmus felé, később egész az újklasszicizmusig. Végig meg-
figyelhető a szembenállás a húszas évek közepétől félhivatalossá váló maja-
kovszkiji futurizmussal és a konstruktivizmussal. Az ő optimista, gépiesített 
technokrata jövőképükkel szegezték szembe az imazsinisták, Anatolij Mariengof, 
Vagyim Sersenevics, Alexandr Kuszikov és Szergej Jeszenyin az emberi szabad-
ságot, ősi természetet, népi-falusi kollektivitást védő költészetüket. Nemcsak a 
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falusi Kuszikov és Jeszenyin, hanem városi társaik is börtönnek, falanszternek 
érzik a városi létet, érdeklődésük középpontjában az ősi paraszti létforma áll, 
ennek tragikus helyzetére kívánják felhívni a figyelmet. Elutasítják a futurista-
konstruktivista avantgárd fiktív, konstruált, városi jövőképét, s költészetük 
ugyanúgy a jelen problémái felé fordul, mint Éluard vagy Aragon esetében. Az 
archaizáló, népies hang és az expresszionista vagy szürrealista szerkesztési mód 
megtartásával azok, akik megélik, a harmincas évekre egy jóval általánosabb, 
emberi és társadalmi problémákat boncoló katasztrofizmus irányába mutató köl-
tészetig jutnak el. 

Bár maga Illyés is felfedezte költői rokonságát Jeszenyinnel, most nem a köz-
vetlen hatásokról kell említést tenni. Sokkal fontosabb, hogy költészetét lokali-
zálni tudjuk a kelet-európai avantgárd azon áramlatán belül, ahová vélhetően 
tartozik. Az az illyési költészet, amely a francia avantgárd nézőpontjából a konk-
rét társadalmi kérdéseket boncoló éluard-i és a primitív népi kultúrákat újra-
felfedező és abban megmerítkező péret-i szürrealizmus áramához kapcsolódik, 
pontosan illeszkedik az európai periféria irodalmaiban mindenütt jelentkező, 
poétikai beszédmód- és funkcióváltást eredményező népi alapú kollektivizmus-
hoz. A jelenhez-kötöttség, a tudatos tárgyiasság igénye, olyan alapvető poétikai 
norma számára, amely még Párizsban sem engedte, hogy irracionális, „földtől 
elszakadó" verseket írjon. „Szinte kétmarokra fogtam a verset, hogy elrúgjam 
magam a valóságtól"58 - írja a bretoni szürrealizmussal való reménytelen kísér-
leteiről. De elég megnézni az 1927-ben, még Párizsban íródott Szomorú béres 
című verset, amelyet olvasva Füst Milán később a Nyugathoz hívja Illyést. 
A szürrealista képszerkesztés a népdalszerűséggel találkozik itt, s a tudatos 
tárgyiasság nézőpontjából egy nagyon is valóságos helyzet tárul elénk. A kö-
vetkező négy sor akár a Puszták népe előhangja is lehetne: 

Kasznár hintaja gördül, 
Nehéz kezem fáradtan emeli kalapom, 
Por temet engem, h a m u és pernye, 
Ökreim tekintete érleli sz ívem/ ' 

Az ősi kollektivitást képviselő nép ábrázolása, az idealizált természeti múl t 
és a társadalmi problémákat hordozó jelen miatt félelemmel szemlélt jövő, és 
az itt-és-most tenni akarás, olyan pillérei Illyés költészetének, amelyek már egé-
szen korai verseiben is megjelennek. A szimbolizmus individualizmusát, vala-
mint a futurizmusból kinövő irányzatok várost, gépet, tömeget előtérbe helyező 
látásmódját egyaránt elutasító szürrealizmus is eredményezi - a személyes okok 
mellett - , hogy Illyés hazatérve nem tud mit kezdeni a modern városi (buda-
pesti) életformával, s hogy ebben az értelemben soha nem válik urbánussá. 

5 1 0 



e g y p á r i z s i h u n n i á b a n 

A föntiek alapján megállapítható, hogy Illyés az európai periféria imazsinista 
jellegű szürrealizmusát képviseli, amely a futurista vagy konstruktivista irány-
zatokkal szemben elutasítja a jövőbe vetített, konstruált városi és gépi alapú 
társadalomképet, és ehelyett a természetes kollektivitás ősi-paraszti modelljét 
kívánja megóvni és példának állítani. Ez a szürrealizmus sok közösséget mutat 
a rimbaud-i szimbolizmussal, és természetes úton folytatódik a népiességben, 
majd a klasszikus modernség katasztrofista áramlatában. Egyfajta visszatérés ez 
az avantgárd előtti modernséghez, de fönntartva a szürrealizmus radikálisan 
kollektív szemléletét, megőrizve bizonyos poétikai, technikai vívmányait, for-
maeszközeit és a késő romantika és a szimbolizmus szubjektivizmusával szem-
ben álló poétikai felfogást."0 Komlós Aladár írja le 1928-ban, Illyésre is gondolva, 
az alábbi sorokat: „Maga az avantgársdista művészet most van az átmenet híd-
ján... Az ú j művészet megint a józan valóságművészet lesz, mint a múlt mű-
vészetei, a múlté, amelyről, kiábrándulván a csodatévő eszközökből, kezdjük 
megérezni, hogy mégis rokon velünk: mint mikor a megalázatosult tékozló fiú 
hazatér világot próbáló útjáról, s felismeri, hogy bizony minden rúgkapálózá-
sával alig jutott messzebb, mint az apja."61 

„. . .e l rakja a francia r u h a n e m ű k e t és 
újra pa rasz tnak öltözik" 

(Németh Andor ) 

Németh Andor fönt idézett cikkében62 1927 szeptembere és 1928 márciusa közé 
helyezi Illyés poétikai formaváltását, s csakugyan, a Dokumentum szürrealista 
háziszerzője és a Nehéz föld írója között elég éles költészetbéli különbségeket 
lehet észrevenni. A korabeli és kései elemzők mindezt kizárólag a hazatérésnek, 
a megváltozott környezetnek tulajdonítják, jóllehet, mint láttuk, a forma- és 
beszédmódváltás már Párizsban megkezdődik, és legalább annyira determinálja 
Illyés hazatérését, mint amennyire a közvetlenül (újra) megtapasztalt népi kör-
nyezet hat költészetére. Tamás Attila arra figyelmeztet monográfiájában, hogy 
semmiképpen nem lehet éles poétikai határvonalat vonni a párizsi és a magyar-
országi versek között.63 

Ezért van az, hogy a hazatérő Illyés és az általa képviselt újfajta szürrealista 
költészet számára felkínált publikációs lehetőségek meglehetősen széleskörűek. 
A kolozsvári Korunk szerkesztője, Gaál Gábor Illyésben a kommunista költő-
munkást, a harcos közösségi költészet folytatóját látja, ráadásul joggal, hiszen 
láttuk, hogy a fiatal költő milyen konkrét forradalmi tervekkel tér haza. A Nyu-
gat, személy szerint Füst Milán csak később figyel fel rá, miután első versei -
Lukácsék tanácsának megfelelően - a Népszavában, A Láthatárban64 és az avant-

5 1 1 



n y ä r y k r i s z t i á n 

gárd folyóiratokban megjelentek. Füst Illyés költeményeiben a metafizikai jelle-
get, a szimbolista hatásokat mutató népiességet veszi észre - mint már utaltunk 
rá - , talán a szürrealizmusban is utolérhető látomásra és indulatra támaszkodó 
versszervező elv miatt. A harmadik, időben első lehetőséget a Dokumentum és 
Kassák Lajos kínálja a rövid ozorai tartózkodás után Pestre érkező költő szá-
mára. 

Illyés döntése a Dokumentum mellett több okra is visszavezethető. Első a 
személyes motiváció; Illyés ismeri Kassákot és sokat köszönhet neki, hiszen 
emigrációban írt versei rendszerint az Ékben és a Mában jelentek meg. Erősen 
kötik az avantgárd tradíciók is, így magától értetődőnek érzi, hogy ennek meg-
felelő lapot válasszon. Ráadásul társai itthon szürrealista fenegyereknek tüntetik 
fel, erről árulkodik még 1929-ben is Németh Andornak fentebb már idézett, a 
Litteraturában megjelent írása. 

A személyes okok mellett sokkal fontosabb, hogy Illyés poétikai normái még 
mindig a kassáki avantgárdban tükröződnek vissza legélesebben. A különböző 
magyarországi avantgárd irányzatok a húszas évek elejéig megegyeznek a késő-
szimbolista-impresszisszionista irodalom túlesztétizálságának elutasításában, a 
forradalmiság és a kollektivizmus erős igenlésében. Ez az alapeszméje a szim-
bolizmus és expresszionizmus határán álló Szabó Dezsőnek a Tett indulásakor 
írott bevezetőjének is, 1915-ben: „A szép túláradja a művészetet, s az élet szé-
lesebb szépség, mint a szép. A művész, az író megint munkás lesz a munkások, 
harcos a harcosok között."65 Nagyjából ennyi, amelyben az összes hazai avant-
gárd irányzat megegyezett, s ez az, ami a kollektivizmusra nagy súlyt fektető 
Illyést is idefűzi egy-két esztendeig. Azonban olyan, a szürrealizmus számára 
alapvető feltételek sem teljesülnek maradéktalanul, mint az individuum köz-
ponti szerepének kiiktatása a költészetből. A frissen hazatért Illyés is nevét adta 
ahhoz a Nyugatot bíráló szerkesztőségi cikkhez, amelyben a formanyelv és a 
téma konzervativizmusa, az avantgárd költők előtti bezárkózás miatt támadják 
Osvátékat, s nem mint várható lenne, a túlzott individuális irányultságért a 
közösségi költészet nevében: „Nekünk a Nyugat-nak éppen az ellen az álfiatalok 
felé tett engedékenysége ellen vannak észrevételeink [...] a maga presztízsének 
és az általános továbbfejlődés lehetőségének ártott azzal, hogy kapuit nyitva 
hagyta saját maga megkésett epigonjai előtt és ezzel akaratlanul is barrikádot 
emelt a valóban új mondanivalójú és új formanyelven beszélő fiatalok fejlődése 
elé."66 

Ennek ellenére kezdetben sokkal szembetűnőbbek lehettek a poétikai egyezé-
sek a Kassák-féle konstruktivizmus és az illyési szürrealizmus között. A kollek-
tivitás eszméje, a „mi" ideológiája központi szerepet kap a húszas évek magyar 
avantgárdjában, s különböző formában jelenik meg Szabó Dezső fajmagyar kö-
zösség-elképzelésétől Barta kommunizmusáig. Mindez megvan a magyar konst-
ruktivizmusban is, de ugyanúgy a jövőbe vetített módon, mint bárhol kelet-
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európai változataiban. A Kassáknál nagy hangsúllyal bíró geometriai formák, 
a rendezett város és a jövőbeli társadalom képe ellentmondani látszanak a szür-
realizmus kollektív tudaton, álmokon alapuló, múltbéli ideális társadalmat fel-
tételező, a természetet fontosnak tartó alaptulajdonságainak. A másik ellentmon-
dásra Kulcsár Szabó Ernő hívta fel a figyelmet, hogy bár Kassák programosan 
tagadta a lírai személyességet, mégis sokszor alkalmazza az Ady-féle indivi-
duálretorika elemeit.67 Innen eredhet, hogy szinte ugyanabban a pillanatban, 
amikor a kollektivitás fontosságában politikailag is megerősített Illyés arról ír, 
hogy az individuális művészetfelfogás ellenében csak azt tekinti értékelhető 
irodalomnak, amely megmutatja, hogy „a költőnek mi a kötelessége a munkás-
osztályban, a társadalmi torlaszokon",68 Kassák elítéli a tisztán közösségi alapú, 
forradalmi költészetet: „Az a költő, aki társadalmi forradalmat hirdet nagyon 
is szűk területre korlátozza mondanivalóját."69 Kassák ambivalens nézőpontja 
nyomot hagy a Dokumentum szerkesztésében is; mivel avantgárd irányzatot 
elvből nem ítél el, megpróbálja a konstruktivizmus elágazásának feltüntetni a 
szürrealizmust. Innen indul ki az úgynevezett -szürrealizmus-vita 1927-ben, 
amely végül a Dokumentum megszűnéséhez vezet. 

Noha Illyésnek még a későbbiekben is jelenik meg verse avantgárd lapokban, 
az Együttben és a Munkában, lassan eltávolodik a programszerű avantgárdtól. 
S hogy ez nemcsak azért van, mert népies verseket kezd írni és időközben már 
a Nyugat is foglalkoztatja, hanem mert maga a szürrealizmus, mint olyan nem 
illeszkedik be a konstruktivista-aktivista alapú magyar avantgárd áramába, azt 
jól bizonyítja, hogy a szürrealizmus mellett legkövetkezetesebben kitartó Déry 
Tibor is meglehetősen elszigetelődik ez idő tájt. Ráadásul a népköltészet és az 
avantgárd magyar szintézisének volt már valami gyenge hagyománya a húszas 
évekre, amely akár folytatható lett volna, gondoljunk csak György Mátyás és 
Komját Aladár 1916 és 20 között írott, a népdalok és a futur izmus hatását 
egyaránt mutató költeményeire.70 

Illyés egyre erősödő kötődését a tudatos kollektív tárgyiassághoz jól példázza 
az a népdalszerű hangvétel, amely még leginkább szürrealista formatechnikát 
mutató műveiben is utolérhető. A szerkesztésére nézve hibátlanul szürrealista, 
Száműzetésem harmadik keserű éneke c ímű írása (prózaverse?) a beleékelt népdal-
részlet segítségével árulkodik arról, hogy mi választja el Illyést az absztrakt, 
jelenhiányos avantgárdtól: 

Béres vagyok béres, hat forint a bérem, 
Hej jön az új esztendő, jön a szekér értem.. . 

Csak ezekről tudnék beszélni. De látom, mindenki mosolyog. 
Azt hiszik, csak a beszédért beszélek. Szívemre teszem a kezem. 
Altalános röhögés.71 
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1927 végétől Illyés formailag szürrealista verseit a konkrét tárgyias elbeszélés 
és az értelem rendező elve jellemzi, s ugyanúgy az elnyomott dolgozó osztályok 
érdekében szólalnak meg, mint Crevel vagy Aragon ez idő tájt írott versei. 
Tipikus példája mindennek az Újra föl című vers, amely 1927 végén, a Doku-
mentum egyik utolsó számában jelent meg: 

s a megnémult paraszt száradó élete egyenletesen száll 
pipája füstjében a csillagtalan estbe 

savanyú ízét érzem szájamban annak mit nem mondhatok 
ki s nem nyelhetek le 

fekete fogú kisértetek fogják körül délután a munkakeresőt 
a lágy pompa és hatalom tornyai alatt 

az éhségről általában bármennyire költőietlen s divatjamúlt 
is már az éhségről az un. proletariátus szenvedéseiről72 

Jóllehet a közvetlen forradalmasító szándékot nem adja föl, Illyés ebben az 
időben kezd el távolodni a pártos marxista ideológiától. A szegényparasztság 
és cselédség problémáira gyógyírt keresve az erős kommunistaüldözés miatt a 
párttól nem várhat rögtöni segítséget, márpedig számára csak a jelenbeli tettek 
számítanak, nem a távoli kommunista jövő különben is falanszter-ízű ígérete. 
A nem kommunista szervezett munkásmozgalom, a szociáldemokrácia ámbár 
legálisan tevékenykedik, de a Bethlen-Peyer-paktum értelmében vidéken nem 
szervezkedhet. (Innen a szociáldemokrácia alapvetően városi jellege, ami később 
Illyés számára Fejtőék urbanizmusában manifesztálódik.) Ismeri az agrármoz-
galmak bolgár, román és jugoszláv példáit, hiszen ezekre már Lukácsnak is 
hivatkozott emlékezetes találkozásuk alkalmával. Ennek hiányában kíséreli meg 
összeegyeztetni a szocializmust a magyar parasztság problémáival, és létrehozni 
a marxizmus speciálisan magyar útját. 1975-ben így idézi vissza akkori elkép-
zeléseit: „Ugyanazon Marx-Engels breviárium szavai már most egészen más 
értelmezést kaptak Oroszországban, Angliában, Kínában, [...] vajon a magyar 
karakter, a magyar társadalom, hogy fogja felszívni ezt az állapotot?"73 Meg-
jegyzendő, hogy terveivel nincs egyedül, hiszen nagyjából ugyanekkor, egymás-
ról még mit sem tudva, fogalmazódik meg Németh Lászlóban a „kert-Magyar-
ország" és „minőségszocializmus" eszméjének csírája, valamint Veres Péterben 
a „fajvédő marxizmus" gondolata. 

Az új, agrárforradalmi típusú politikai elképzelések Illyés költészetére is rá-
nyomták bélyegüket. A magyar tradícióban elődöt keresve eljut a parasztforra-
dalmár Dózsa alakjáig, aki több művének is visszatérő ihletője és szereplője 
lesz. 1927-ben Dózsáról hőskölteményt is tervez írni, tehát már ekkor célja az 
epikus költészet szürrealista elemekkel való felújítása. A hőskölteményen, 
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amelynek előhangja 1949-ben, az Abbahagyott versekben jelenik meg, lehetetlen 
nem észrevenni Guilbeaux korábban idézett forradalmi verseinek hatását, de a 
néppel való azonosulás tudatos kifejezését sem: 

Éljen a Szabadság! Éljen az Egyenlőség! Éljen 
a testvériség! 

Minden hatalmat a dolgozóknak! 
Megért bennem a szó, mint ágak őszi szélben, kiáltom 

törzsem panaszait.74 

1928 elején jelennek meg Illyés első versei a Nyugatban. Ahhoz, hogy ez 
megtörténhetett, nem feltétlenül elegendők Füst Milán Gellért Oszkárhoz írott 
ajánló sorai.75 Úgy tűnik, mintha a két évvel korábbi Dokumentum-béli Nyu-
gat-bírálat hatott volna a szerkesztőkre, hiszen ebben az évben az említett ve-
zércikk megfogalmazói közül Illyésén kívül Déry Tibor és Németh Andor írásai 
is megjelentek a Nyugat hasábjain. Valójában persze sokkal mélyebb okokkal 
magyarázható a Nyugat nyitása az avantgárd, ezen belül elsősorban a szürrea-
lista alkotók felé. A közelmúltban többen is rámutat tak arra a jelenségre, hogy 
a magyar irodalomban a húszas-harmincas évek fordulóján kérdésessé válik a 
klasszikus modern tradíció továbbvihetősége. A személytelenítő tendenciák 
nemcsak az avantgárd, hanem a késő szecessziós jellegű modernség berkein 
belül is megjelennek. A két poétikai modell együtt, egymásra hatva hajtotta 
végre azt a fordulatot, amit önmagában sem a nyugatos költészetnek, sem az 
avantgárdnak nem sikerült végrehajtania: „a szecessziós versnyelv visszaszorí-
tását".76 Ez a szintézis felé mutató folyamat teszi lehetővé Illyés és a Nyugat 
közeledését: az elfordulás a művészet crocei felfogásától, vagy ahogy Németh 
László fogalmazott, az ignotusi „magánesztétikától". 

Illyés Nyugatban publikált versei természetesen az avantgárd közönségének 
megdöbbenéséhez vezettek. A fiatal Zelk Zoltán is döbbenten látja „Tzara hely-
tartójának árulását", akiben legalább „maradt annyi hűség, hogy össze ne csen-
gesse a sorok végét, hogy árulóként is szabadverset írjon". Vajon mit szólt volna 
Zelk és az Illyést árulással vádoló avantgárdisták, ha értesülnek Tristan Tzara 
ez idő tájt bekövetkező „önárulásáról"? S nemcsak Tzara, hanem Cocteau, Ara-
gon és Éluard is, és sokan mások az európai irodalomban ekkor tették meg az 
első lépéseket az ábrázolásbéli realizmus és a tudatos kollektív tárgyiasság irá-
nyába. Illyés maga a későbbiekben is természetes, magától értetődő lépésként 
értékeli a jelenséget: „Nem azon fordult meg a dolog, hogy az ember kitért és 
átiratkozott egyik felekezetből a másikba, ki-ki azt csinálta, amihez kedve vagy 
adottsága volt; amit a helyzet megkívánt. így jutottam el én is a realizmushoz, 
mit később »népiességnek« neveztek."27 
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Természetesen, nem látványos szakítást kell elképzelni az avantgárddal, hi-
szen a szürrealista hatások nagyon sokáig, talán élete végéig nyomon követhetők 
Illyés költészetében. Kölcsönhatásról, integrációról van csupán szó, ráadásul eb-
ben az esetben inkább a szürrealizmus integrálja a realizmust vagy a népiességet, 
mint fordítva. Hogy példát is idézzünk: ugyanebben az évben jelent meg az 
Együtt hasábjain a Thébai menekülő című vers, melyben a jellegzetes szürrealista 
képszerkesztés mellett sajátos, roncsolt hexameterekből álló sorokat fedezhetünk 
fel: 

Egyedül vagyok én s hogy sorsom hova hajlik - bízza 
csak énrám! 

A várost odahagytam odahagyhatom éltem is, ha tetszik; 
e hídon túl a pusz ta . . . lelkem is eljuthat oly kietlen szabad tájra. /h 

A költeményt érdemes összeverni Aragon ugyanebben az időben írt roncsolt 
alexandrin-szerkezetű verseivel. Feltételezhető, hogy Illyés még Párizsban meg-
ismerte a klasszikus versnyelv felé tehető ilyen típusú lépéseket, ahol maga 
Cocteau számol be neki, a tiszta formai archaizmusra vonatkozó terveiről: „Ale-
xandrinben fogok írni keresztrímekkel".79 Illyés későbbiekben is az avantgárd 
irányából szemléli a versformákat, s a szürrealizmus tudattalanra hivatkozó, 
indulat-alapú versteremtő elvét a kötött formákra is érvényesnek tartja. „Sza-
badvers nincs", írja. „A szabadvers a legkötöttebb vers; ilyet a legnehezebb írni, 
mert ott helyben kell a poétikáját, a ritmikáját, a megkötöttségét kidolgozni. 
A költő kitalálja a maga szabadverse törvényét és rendszerűit csak ri tkán vál-
toztatja meg."80 

Ezt, az ihlet formaképző erején alapuló verselést üdvözl i Németh László is, 
amikor Illyés első kötetéről, a 28 végén megjelent Nehéz földről ír kritikát a 
Nyugat hasábjain. Illyés költészete Németh szerint a „verstantól teljesen érin-
tetlen, de dikciója már megragad".81 A kritikust „a távoleső versösztönök spon-
tán összehangoltsága" ragadja meg, amely „egyetlen összefolyó formaskálába 
mossa a különböző versformákat az ütemes magyar verstől a hexameterig". 
Németh a népdalszerűséget és a formai lendületet emeli ki, az „absztrakt" ver-
seket pedig „szellemi útvesztőként" helyteleníti. Éppen ezért érdekes, hogy nép-
dalszerűségre egy jellegzetesen szürrealista képet hoz példának: 

Szűzi tejjel teli 
bögréje a holdnak 
döntsétek fel űszó felhők 
szomjasak a holtak 
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Megjegyzendő, hogy a kötetre jellemző, Németh által is kiemelt elégikus hang-
nem nem idegen a francia szürrealizmustól - gondoljunk csak Aragon Air du 
Temps ciklusára - , s hogy a dunántúl i táj latinos kultúrája csak megerősíti a 
párizsi hatásokat. Talán ennek is köszönhető, hogy Németh nem írja le a „né-
pies" kifejezést Illyéssel kapcsolatban, noha Erdélyire és Tamásira ekkor már 
szívesen alkalmazta. Érvei inkább hasonlóak Szabó Dezső 1915-ös Tett-beveze-
tőjéhez, amellett, hogy az avantgárdot tulajdonképpen elutasítja, valójában an-
nak lendületét dicséri. A régen várt „csillagként" köszönti ezt a költészetet, 
amelynek előbb-utóbb mindenképpen fel kellett jönnie. Nem népies, hanem „a 
klasszikus költészet nagy légvételével patetikus" költőnek látja Illyést, s ez a 
kijelentése azért is külön figyelmet érdemel, mert tudjuk, hogy ezzel szemben 
Babitsékat soha nem fogja klasszikusnak tartani. 

Pedig nemcsak Németh, hanem Babits is várja már a húszas évek közepétől 
a nemzeti formákat modernné olvasztó zsenit. Kezdetben inkább csak a változást 
veszi észre; az új költészet közösségi jellegét üdvözli bár, de a formai újításokat, 
a szabadvers, a kötetlen prozódia elterjedését válságként éli meg. Felismeri, 
hogy az Ady-nemzedék szigorúbb költészeti eszményét az üres formalizálódás 
veszélye fenyegeti, de a szabad vers éppen formátlansága miatt nem jelenthet 
erre megoldást, hiszen könnyen „az elomló egyhangúság zsákutcájába vezet",82 

a „nemzeti formák" pedig kimerültek, s csak egy még előreláthatatlan zseni 
lesz képes megújítani őket. 1928. december 14-én, a Fiatal költők előadóestjén 
felolvasott bevezetőjében, nagyobb remény látszik megcsillanni szavaiban, ami-
kor a „népük szívének primitív dobbanását, az emberi önzés lihegését s a pro-
letár külvárosok zaját"81 kihalló új nemzedékről beszél. Babits „helyreállításnak" 
nevezi a látásmód és ábrázolás egyszerűségéhez való visszatérést, s felfedezi, 
hogy a népi és avantgárd költészet egyforma céllal kél ki a késő szecessziós-
impresszionista versnyelv „kacér magányossága" ellen. A formai utat azonban 
változatlanul zsákutcának tartja. „Az Ének akadozik ma, a Vers prózává lesz; 
Thamürisz és Marszüasz kelnek versenyre a szent Múzsákkal." Ha a bőrenyú-
zott Marsyast az alacsonyrendű, népi költészet, Thamyrist pedig az avantgárd 
allegóriájának fogjuk fel,84 Babitsnak egy visszatérő, a líra halálára vonatkozó 
félelme is más megvilágításba kerül. A líra halála vagy válsága Babits szerint 
azért következik be, mert „Nincs ütem / jajában többé, nincs se szó se tag: / 
az értő agy s zenés szív nem beszél," vagyis a bölcselet és a zeneiség hiánya 
jellemzi. Az „értő agy" a primitív, népi költészetből hiányzik, a „zenés szív" 
pedig az avantgárd szabadversből. Bár a Nehéz föld darabjaival Illyés is részt 
vesz az esten, Babits ekkor még nem céloz rá, hogy az ő verseiben véli felfedezni 
zeneiség és bölcselet, népi és avantgárd hang, klasszicizmus és modernség szin-
tézisét. Mindezt - mint látni fogjuk - , csak három évvel később teszi meg, éppen 
olyan emelkedett hangot megütve, mint Németh László, s tartja ettől kezdve 
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„el nem mellőzhető értéknek", a „legrokonszenvesebb és legszükségszerűbb" 
figurának Illyés Gyulát az újabb magyar irodalom fejlődésében.85 

Illyés ez időben írt munkáit, így a Nehéz föld kötetet is olyan poétikai-esztétikai 
kritériumok határozzák meg, mint a „pedagógiai" jellegű hasznosság-elv, a tár-
gyias ábrázolás igénye, vagy a felvillanó képekből szerkesztett, mégis lineáris 
elbeszélő attitűd, amelyek sok, a szürrealizmus irányából jött kortárs költőnél 
is megtalálhatók. Nézőpontja még most is sokban a francia szürrealista „utazó", 
kívülről látó nézőpontja, s 29 végéig franciául írott naplója, mintha csak egy 
francia társa útinaplója lenne. Erre az időszakra jellemző a lemondás a közvetlen 
forradalmi tömegakciókról, amely mindenütt ekkor következik be az európai 
periféria avantgárd irodalmában. Illyés mostanra szembesül Párizs és Magyar-
ország művészetre vonatkozó politikai reakcióinak különbségével: „Szép volt 
és hasznos a dada és a szürrealizmus nem egy lázító tette. De mi járt még az 
Un cadavre osztogatásáért is Anatole France temetésén? Egy igazoltatás, félóra 
- féléjszaka! - egy rendőrszobában. Keleteurópa országaiban ugyanakkor leg-
alább tíz év börtön. Esetleg egy sortűz szürke kőfal előtt."86 Elégia című verse 
miatt izgatásért börtönbe akarják zárni, éppen úgy, ahogy Benjamin Péret-t be-
börtönzik Brazíliában - jól példázva ezzel, hogy Kelet-Európa és Dél-Amerika 
ebből a szempontból egyforma messze van Franciaországtól. 

Nemcsak Illyés, de az egész új nemzedék számára az irodalom hasznos tevé-
kenységként jelenik meg. A nemzeti és osztályharcos hagyomány ilyen értelem-
ben vett találkozásának tipikus példája Petőfi újraértelmezése; nem elsősorban 
Horváth János, hanem Németh László, Révai József és Illyés olvasatában. Petőfi 
az osztályharcos forradalmi költő képében jelenik meg itt, mint a társadalom kol-
lektív hangjának képviselője, akinek legfőbb üzenete: „Egy költő szól itt, de mil-
liók nevében!" Nem véletlen, hogy Illyés a Szereleni című ciklusában ezt a sort 
veszi át, mikor a szegényparasztság társadalmi megalázottságát írja le: 

Egy költő szól itten népének nevében! kérdezetlenül bár 
De ő tudja, szava a szél alatt hajló kalászok élő 

zsinatjából szakadt, 
Egy elnyugvó zsellér falu lehébe nyújtja kezét és úgy 

esküszik hulltodra, bitor 
Elnyomatás!87 

Petőfi mintájára a nemzeti költő eszméje és szerepköre megmarad, de teljesen 
más formában, mint ahogy azt kortársai sokáig Adyra alkalmazták. A nemzeti 
költő az új nemzedék szemében nem a magányos zseni, hanem a közösség 
költője lesz. Illyés a harmincas évek végéig ezen az alapon próbál meg nemzeti 
költőt kreálni az általa legnagyobb élő poétának tekintett Babitsból, s ezt később 
Babits többé-kevésbé igyekszik is beteljesíteni. (Később majd a Szép Szó akar 
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ugyanilyen szerepet biztosítani József Attilának, s talán ez is egyik oka Babitscsal 
való szembekerülésüknek.) 

A közösségi költészet igénye két alapvető feltételt támaszt az új nemzedék 
számára; az etikusság feltételét, mely szerint nem képzelhető el olyan szöveg, 
amely nem hordoz erkölcsi mondanivalót, és a poétikusságét, amelynek a köz-
vetlen költői hatáshoz és az egyszerű megértéshez kell igazodnia. Ezeket a fel-
tételeket Illyés is egyre erősebben fenntartja önmaga számára, s ez költői néző-
pontját sokban azonossá teszi a francia szürrealizmus harmincas évekre jellemző 
éluard-i, creveli nézőpontjával, amelynek értelmében meg kell tanulni a modern 
kultúrától messze lévő néptől a tárgyias közösségi költészetet, és meg kell kí-
sérelni a nép kommunális állapotának leírását. Mindez együtt jár az aktív for-
radalmi hang lecsendesülésével, ami Illyést - Cs. Szabó László megfogalmazá-
sával élve - „mosolygó forradalmárrá", vagy - Németh László szerint - „paraszt 
Odüsszeusszá" teszi. 

Ez a változás érződik az 1930-as Sarjúrendek köteten is. Illyés hangja vissza-
fogottabbá válik, inkább segítséget kérő, mint forradalmi, de talán éppen ettől 
válik naprakészen aktuálissá, hasonlatossá az orosz imazsinistáknak a falukö-
zösségek érdekében írott, aktuális problémákra figyelő verseihez. Pomogáts Béla 
az Ó, ti... kezdetű versben egyenesen a forradalomban való csalódás hangját 

. ,, Oö veszi eszre: 

...ó, a szabadságról kezdtem dalba én itt! 
Szóltam s elnémultam s gyorsan megfordultam. 

Kétségtelenül ilyen tendenciák is tetten érhetők, de sokkal inkább arról van 
szó, hogy Illyés a távoli jövő helyett a jelen kérdéseit kezdi boncolgatni. Németh 
László pontosan fogalmazza meg kritikájában a Sarjíirendek és a korábbi kötet 
különbségeit: „Sokan lesznek, gondolom akiknek ez a Nehéz föld másféle sarjút 
ígért és hajlandók a költő szemére hányni a maguk meghiúsult várakozását. 
[...] A Nehéz föld többet ígért, ez viszont többet ad."90 Ezzel párhuzamosan 
figyelhető meg a kötet formai szintézisigénye; a puritán népi kifejezésmód és 
a szabadon kalandozó szürrealista ihlet itt válik igazán szerves egységgé, ezért 
innentől számítják sokan Illyés népies korszakát. Az éles korszakhatárok felál-
lításának kétségességét az is alátámasztja, hogy míg a Nehéz földben a népies és 
avantgárd verseket szokás elkülöníteni, innentől kezdve a népies és az új-
klasszikus költeményekkel próbálják ugyanezt. 

A Sarjúrendekben tapasztalható poétikai funkcióváltás után, 32 és 34 között 
írja meg Illyés három epikai művét. Az „epikai fordulatnak"41 a már említett 
Dózsa-hőskölteményen kívül több előzményét is megtalálhatjuk a nagyepika 
népnevelő hatásáról írott naplójegyzeteiben, vagy abban a vallomásában, amely 
a Toldit és a Lúdas Matyit teszi meg első és legfontosabb versélményének. 
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A népies nagyepika műfajának látszólag radikális konzervativizmusa végképp 
elszakítja Illyést a „hivatásos" avantgárd képviselőitől, s nem véletlen, hogy 
pont ebben az évben történik meg látványos összekülönbözése Kassák Lajossal. 
Pedig Illyés éppen „konzervativizmusával, hagyomány- és műfajébresztésével 
lett igazán modern",92 közösségi költészeti elvei az európai irodalom legfrissebb 
forrásaiból fakadnak. 

A „triptichonból" elsőként megjelenő Három öreg szerzi meg számára Babits 
őszinte elismerését, aki korábbi reményeinek beváltójaként, a „nemzeti költé-
szet" újrateremtőjeként üdvözli Illyést: „Az Illyés otthona az enyém is; a - tájat 
melyet leírt - az egész szcenáriát én is gyermekkoromból ismerem, alakjait 
más-más példányokban emlékeimből látom visszanézni. [...] S amint e költő 
otthona az enyém, nem idegen tőlem költői hitvallása és iránya sem. Noha 
nekem más úton kellett járnom, más tájakon kellett áthaladnom, a magyar líra 
eljövendő útját és kilátásait én is arrafelé sejtettem, amerre ő már-már megtalálni 
látszik. A mi korunk az Adyé, sokban kényszerű és szükséges reakció volt az 
elposhadt és hamissá vált népiesség és magyarosság ellen. De régen rémlett 
már, formauntság ködén s izmusok útvesztőin keresztül, a magyar és népi for-
mák feltámasztása s korszerűvé tétele mint legfőbb lehetőség, legnehezebb és 
legszükségesebb feladat. [...] Ennek a szellemnek a költője Illyés, aki tud a népé 
lenni, anélkül hogy a kultúrát megtagadná, és a kultúráé, anélkül hogy a né-
pet."93 A népi líra hatása körülbelül innentől kezdve érhető utol, nemcsak Ba-
bitsnál, hanem a Nyugat első nemzedékének számos képviselőjénél, n e m is 
annyira a költői szemléletet átható tárgyában is népies alakjában, hanem a né-
piesség formaképző elveinek vállalásában és a tárgyias leíró-ábrázoló szemlélet 
beolvasztásában. Ezzel hangzik egybe Illyés véleménye is: „[...Jamikor az úgy-
nevezett népiek feltűntek, a még működő Nyugat-beli költőknek a líráján pon-
tosan ki lehetett mutatni az utánuk következő nemzedéknek a hatását."94 Sőt, 
Illyés Babitsnak Versenyt az esztendőkkel! című kötetén, még ugyanebben az évben 
ki is mutatja, hogy szerzője miként hasznosította a kollektív tárgyias szemlélet 
művészi lehetőségeit." 

Bár Babits az „izmusok útvesztőjét" elkerülő Illyésről beszél, még az 1933-as 
Hősökről beszélek témájának is vannak avantgárd és kommunista vonatkozásai. 
A magántulajdon elutasítása a szürrealisták kávéházi gyűlésein is kedvelt téma 
volt, de Illyés is ismerte, s már egészen fiatalon olvasta is az anarchista-szocia-
lista Proudhon tézisét: la properité c'est le vol. Az ábrázolt téma szempontjából 
azokkal a korabeli etnográfiai szellemű, antikolonialista művekkel tart rokon-
ságot, amelyek a hagyományos kollektív társadalmak szociális és kulturális szo-
kásait ősibbnek, ezért természetesebbnek, bizonyos szempontból értékesebbnek 
tartják a városi civilizációnál. „A magántulajdonról - írja két évvel később a 
Puszták népében - , a puszta egészen más véleményt formál, ha vallani nem is 
vall, mint aminőt a ma fennálló törvény követel. [...] őrzi a hagyományát va-
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lamilyen hajdani közösségnek, amelyben az enyém-tied fogalmát sem a földben, 
sem a szerelemben nem határolták oly mély árkok, mint manapság."96 Forra-
dalmi hang többnyire csak a sorok mögül bújik elől, konkrét formájában mind-
össze az Utóhangban jelenik meg, s itt is inkább múltbeli érvénnyel, mintegy 
korábbi forradalmár önmagára emlékeztetve a költőt: 

Csönd van köröttem s emlékeim közt. 
A városból, hol most lakom, 
Hosszan nézek a sűrű éjbe, 
könnyű ceruzám forgatom: 
[...] 
Adjatok jelt, ti adjatok hírt, 
hogyan élek most ott, ahol 
tudom a jaj is félve száll ki 
a Rend, a szörnyű talp alól. 
Ti üzenjetek végre nékem, 
Adjatok bátor harcijelt, 
hogy él a testvér összetartás, 
lobogva bátrabb harcikedv, 
miről fiatok énekelt.97 

A mű így is csak titokban és álnéven jelenhetett meg, Gaál Gábor Korunkjában 
Kolozsvárott. De az i.g. Párizs szignót talán nemcsak az óvatosság diktálta, ha-
nem a párizsi forradalmár-énjétől való, kissé nosztalgikus búcsú szándéka is. 

A triptichon harmadik darabja, az Ifjúság, amely a 18-as forradalom személyes 
emlékét idézi meg, Illyés utolsó „céhszerűen" népies kötete. Az idillikus „pa-
raszti paradicsom" ábrándja a kortárs kritikusok közül Féja Gézának Petőfi Tün-
dérálom című költeményét juttatja eszébe, Remenyik Zsigmond pedig népmesei 
hatásokat vél benne fölfedezni, mintha a mű „a legaktuálisabb népmesék biro-
dalmából cseppent volna közénk".98 Mindez szép és igaz, de sokkal közelebbi 
párhuzamokat is találhatunk, ha Jules Supervielle vagy Saint-John Perse szülő-
hazájukra, Uruguayra vagy Guadaloupe-ra emlékező költeményeit olvassuk. 

A még mindig igen erős avantgárd hatást mutatja, hogy mindhárom epikus 
mű ritmikájára jellemzők a szándékos döccenők, a megtervezett disszonanciák, 
a szándékos távolságtartás az avult népiességtől. Kosztolányi Dezső ezt minősíti 
pongyolaságnak, öncélú formarombolásnak kritikájában, az újnépies költőkre, 
de elsősorban Illyésre célozva: „Félek, hogy ti a verset egy klaffogó bocskorrá 
tiporjátok, s költészetünket rövidesen elkanászosítjátok."99 Illyés nem késik a 
válasszal, magát és társait a modern avantgárd hagyományok nevében, a Pá-
rizst-járt szürrealista önérzetével védi meg: „Egyáltalán n e m vagyunk naivak. 
A költészet terén sem én sem egyik társam sem olyan együgyű és darabos, 
közel sem olyan szűziesen tájékozatlan, ahogy általában a n é p egyszerű fiait 
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ábrázolni szokás. ...ezek a barbárok nem is olyan barbárok, ahogy verseik pon-
gyola öltözete után hinni lehetne. Van ebben egy kis alkalmazkodás az irodalom 
újabb divatjához. Talán n e m a legfrissebből, de mindenesetre frissebből, mint 
ahonnan ön öltözött."100 A válasz kicsit kioktatónak is tűnhet, mintha Tzara és 
Éluard nevében dorgálná meg Verlaine-t és Mallarmét. Mindamellett Illyés ál-
láspontja poétikai normáit is tükrözi: költészetében egyszerre van jelen az avult, 
századfordulós népiességnek és a szimbolista költészet „csengő bongó rímei-
nek"101 szándékos elutasítása. 

Ezekben az években még egy változást tapasztalhatunk Illyés társadalomról, 
kollektív közösségről vallott nézeteiben. 1933-ban, Fülep Lajosnál a zengővár-
konyi anyakönyveket olvassa, és szembesül az egykézés, a fogyó magyar né-
pesség problémájával. Az ennek hatására írt Pusztulást olvasva a megcélzott 
közösség kitágításának lehetünk tanúi, a parasztságtól az egész magyar társa-
dalomig. „Mi akik eddig csak a magyar szegényparasztság helyzetéről beszél-
tünk, akkor eszméltünk arra, hogy a magyar parasztság végső elhanyatlásával 
az egész magyar nemzet a végső veszély szélére ért. ...kérdéseink, amelyeket 
eddig csak társadalminak láttunk, egyszeriben nemzeti kérdések is lettek. [...] 
Holott természetünktől és kiindulásunktól semmi sem volt távolabb mint a na-
cionalizmus. Legtöbbünk társadalmi neveltetése az internacionalizmus volt." Ér-
demes elgondolkodni rajta, hogy valójában ez Illyés nézőpontjának beszűkülését 
is jelenti, hiszen a nemzetközi (bár a magyarral modellezett) parasztságtól fordul 
a kizárólag magyar társadalomhoz. 

Ettől eltekintve európai igényű nemzetközi érdeklődése is megmarad, s 
ugyanúgy a megvalósult kollektivitás iránti kíváncsiságtól hajtva, mint André 
Malraux vagy André Gide elmegy a Szovjetunióba, s hozzájuk hasonlóan él-
ményeit napló formájában ki is adja. Az írás felszíni depolitizáltságát, forradalmi 
témákat kerülő ábrázolásmódját jól példázza, hogy amíg a szovjet rendszerrel 
szemben jóval kritikusabb hangot megütő, ugyanakkor nyíltan baloldali Gide 
Retour de l'URSS című könyvének fordításáért Déryt beperelik és elítélik, addig 
Illyést a maga művéért semmilyen inzultus nem éri. 

Gide Voyage de Congo-jának a Puszták népére gyakorolt hatásáról már korábban 
szóltunk. Álljon itt Illyés egy másik vallomása, amely közvetlenül Gide könyvére 
emlékezve fogalmazódik meg: „Fölvillant előttem is egy írói útinapló. Van egy 
világrészem, egy tanulmányra érdemes tájam. S milyen sok előnyöm a fölfede-
zéshez! Kitűnően beszélek magyarul, ismerem a magyar társadalom mélyrétegét: 
a magyar vidéket. írói feladat lesz, ha megnézem, európai szemmel, hogy ott 
milyen állapotok vannak; hogyan is él egy halálra gyötört nép, nem Afrikában, 
hanem Európában."102 Nyolc esztendővel hazatérése után írja meg a szociográ-
fiát, s mégis mintha a hidegen tárgyilagos, de éppen ezért forradalmi hangú 
párizsi utazó szólalna meg. Munkája nem Móricz paraszt-tárgyú írásaival rokon, 
hanem Aragon és Crevel szigorúan realista, éppen távolságtartásával feszültsé-
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get sugárzó prózájával. Ez a szigorú tárgyiasság okozza, hogy verseit később 
csupán a Puszták népe előkészítésének nevezi. Bár a Válasz hasábjain sorozatban 
megjelenő szociográfia jelentősen hozzájárul a népi-urbánus vita kirobbanásá-
hoz, mégis inkább tart rokonságot a francia popul izmus és antikolonializmus 
áramlatával, mint a klasszikus magyar népiességgel; vagy ahogy Gara László 
fogalmaz: „A Puszták népe újdonsága az, hogy ott n e m parasztokról, hanem 
emberekről van szó, s paraszti csak maga a szerző, mégpedig úgy, ahogy ezt 
az európai népiesek s ráadásul párizsi népies barátai közt például vehette."103 

Ezt támasztja alá a számtalan fordítás, és elsősorban a könyv francia fogadtatása. 
Amint a francia közvélemény, a fordító is jellegzetesen antikolonialista művet 
lát a Puszták népében, olyannyira, hogy az uradalom szót előszeretettel a gyarmati 
birtok jelentésű possesionnal fordítja, az utószóban pedig egyenesen / 'dffmnchis-
sement-ról, azaz (rabszolga)felszabadításról beszél. Első pillanatban itthon is ha-
sonló reakciót vált ki, mutatván, hogy a pusztai cselédség viszonyai csakugyan 
éppannyira ismeretlenek, mint a kongói gyarmati munkásoké. Erről tanúskod-
nak Babits Mihály szavai is: „Lélegzetvisszafojtva, megmagyarázhatatlan szo-
rongással és titkos bűntudattal figyeljük a reflektor fénykörében az ismeretlen 
lények mozgását, akik mégis testvéreink, az egzotikus néptörzs életét s különös 
szertartásait, akik mégis a mi törzsünk."104 

Illyést az ábrázolás és a megoldás vágya egyszerre vezeti; tényszerűségével 
szándékosan megrázó. írásának konklúziója akár az a rövid mondat is lehetne, 
amelyet Lukács György fogalmaz meg ugyanebben az évben, Moszkvában: 
„földreform vagy forradalom!" Idézzük most föl még egyszer Illyésnek a dol-
gozat elején már említett naplójegyzetét! „E célból mmdenkivel társulok", mond-
ja a földreformra és a zsellérség és cselédség helyzetének gyökeres megváltoz-
tatására utalva. Ez eredményezi, hogy a fennmaradásáért küzdő, belső ellenté-
tektől gyengített kommunista, és a kérdésben passzív szociáldemokrata 
munkásmozgalom helyett az Új Szellemi Eronthoz közeledik, s még Gömbös 
Gyulától is segítséget vár. Az értelmiségi közvélemény egy részétől (köztük 
József Attilától, Ignotus Páltól, Zsolt Bélától) ezzel a fasizmus vádját is kiváltja. 
Természetesen, ezt az utat sem egyedül teszi meg az európai irodalomban. 
A stracittà, az olasz „népiek" egyik legismertebb képviselője a sokak által fa-
sisztának tartott, valójában kommunista Elio Vittorini, aki az avantgárd prózától 
jut el az irodalmi szociográfiákig, majd az újrealista nagyregényig. A Viaggo in 
Sardegna (Utazás Szardíniában) című felfedező erejű könyve és a Conversazioni in 
Sicilia (Szicíliai beszélgetés) című parasztnevelő munkája nemcsak hangvételük-
ben, tárgyukban, eszmeiségükben muta tnak rokonságot a Puszták népével vagy 
a Csizma az asztalomnál, hanem még keletkezésük időpontja is azonos. Vittorini 
mellett a népi ihletésű szociografikus próza olyan kortárs európai képviselőit 
is megemlíthetnénk, mint a svájci Charles-Ferdinand Ramuz, aki a Rhone-völgyi 
vidék világáról tudósít, az angol Winifred Holtby, aki South Riding című regé-
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nyében a kelet-yorkshire-i szegényparasztság mindennapjait ábrázolja, vagy a 
francia hegyi falvak életét sötét színekkel bemutató Jean Giono, akinek négy 
regényét Illyés fordította le magyarra, és aki egyik legfontosabb ihletője a Csizma 
az asztalonnak. 

A népi, vagy ahogy Illyés fogalmazott „narodniki" elkötelezettség - amely 
kifejezés jól illusztrálja, hogy eddigre csak politikai népiességről van szó, hiszen 
35-től megjelenő köteteiben csak mint jelentős hatásról lehet újnépi költészetről 
beszélni, de „tiszta" formájában már nem utolérhető - soha n e m helyezkedik 
szembe az európai látókör igényével. Többször éles kritikával illeti a Válasz írói 
közül azokat, akik a magyarság nevében elvetik az európai modernitás szel-
lemiségét. (Ilyen alapon kel ki Féja Géza ellen és keveredik éles polémiába 
barátjával, Veres Péterrel is.) Az 1933 és 38 között írt Magyarokban több alka-
lommal támadást intéz a külsődleges magyarkodó népiesség ellen, lett légyen 
az bár politikai vagy poétikai természetű. „A magyaron változatlanul a dolgo-
zókat értem; a magyar nékem burgonyakapálás vagy patkókalapálás közben 
mutatkozott be, homlokát törölte, mielőtt megszólalt"105 - írja egyértelműen bal-
oldali eszmék nevében az üres magyarkodás ellen, de ugyanígy elutasítja a 
pusztán formai népiességet a költészetben is: „Nemcsak az a népies, aki ősi 
nyolcasban ír, ahogyan nem szükségesen népies, aki abban ír."106 

Ezt az elvet tükrözi a Szálló egek alatt című kötete is, amellyel az önálló for-
materemtés igénye és az újklasszicizmus felé tett poétikai újabb lépések segít-
ségével voltaképpen megvalósítja a Babits által remélt szintézisét népi, avant-
gárd és nyugatos költészetnek. Török Sophie fogalmazza meg a Nyugat erre 
vonatkozó elismerését: „Ha Illyés Gyula népies költő, mint mondják, akkor nem 
a naiv, nem a stilizált, hanem a bonyolult népiesek közül való. Tudatos költő 
ő, ki pontosan ismeri minden fegyverét. [...] Még laza sorai sem véletlenek, a 
spontánság és egyszerűség nem a legkönnyebb művészi feladat."107 Az új-
klasszicizmus tökéletes integrálását bizonyítja, hogy az 1937-es Rend a romokban 
elé ilyen előszót illeszt: „[...] művészet- és illemtudó ember lelkében azonnal 
kalapot emel, mihelyt szabályos szakaszokba nyomtatott sorokat lát. Ismernie 
kell a rejtelmes erőt, amelytől a hétköznapi szavak hasonlóan a varázslók do-
rombjaihoz, hipnotizáló tam-tamot kapnak; a különös kohéziót, amely a jó vers 
megbonthatatlan soraiba semmi romlandó, hamis anyagot nem ereszt be. [...] 
Mondd ugyanezt alkaiosi strófában s megmondom hazudtál-e - mondták a 
görögök. Minél szigorúbb a forma, annál szigorúbb szűrő és bíró."108 Ha meg-
nézzük a kötet tartalmát, látjuk, hogy valóban integráció ez, és n e m formaváltás 
abban az értelemben, hogy Illyés nem elhagyja, hanem megőrizve továbbfejleszti 
a szürrealizmus és a népi költészet stílusjegyeit, beszédmódját. S nemcsak ver-
seiben önkéntelenül, hanem tudatosan is; még 38-ban is ezt írja egyik levele 
végére, újabb verseit számba véve: „van köztük egy, amit szürrealistának szán-
tam."109 
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VI. 

A dolgozat keretei nem teszik lehetővé, hogy tovább kísérjük Illyés poétikai 
útját. Nem marad más hátra, mint megkísérelni válaszolni a bevezetőben feltett 
kérdésekre: Milyen poétikai törvényszerűségek határozták meg az Illyés haza-
térése után bekövetkező költői beszédmódváltást, és hogyan értelmezhetjük hú-
szas-harmincas években írott nem újnépi jellegű, jobb híján urbánusnak nevez-
hető műveit? 

A föntiekben azt kíséreltem meg bizonyítani, hogy Illyés költészetének vál-
tozásait egy olyan általános poétikai tendencia eredményezi, amely a húszas 
évek szürrealista alkotóinak jelentős részét egy primitív vagy népi alapú kol-
lektív-tudatos tárgyiassághoz vezeti, majd a későbbiekben az újklasszicizmus 
áramához csatolja. A folyamat a francia szürrealizmus három jól elkülöníthető 
szellemi irányára vezethető vissza: a freudizmus Breton, a marxizmus Éluard 
és a rimbaud-i egzotizmus Péret nevével fémjelezhető olvasatára. Az első a 
psziché művészi felszabadítását elősegítő tudati kollektivitás, a második a tár-
sadalmi elidegenedés és elnyomás elleni költői harc ihlette politikai kollektivitás, 
az utolsó pedig a primitív népek szociális felemelkedését és művészetük átvé-
telét szorgalmazó társadalmi kollektivitás nevében alakítja át Illyés költői be-
szédmódját. Ezek a hatások nagyban hozzájárulnak hazatéréséhez, ugyanakkor 
azt is jelentik, hogy költészetét még sokáig sokkal inkább befolyásolja a francia 
szürrealizmus fejlődése, mint a magyar, konstruktivista alapú avantgárd alaku-
lása. Illyés az európai periféria, ezen belül Kelet-Európa imazsinista jellegű szür-
realizmusát képviseli, amely a futurista-konstruktivista irányzatokkal szemben 
elutasítja a jövőbe vetített, konstruált városi és gépi alapú társadalomképet, és 
ehelyett a természetes kollektivitás ősi-paraszti modelljét kívánja megóvni és 
példának állítani. A szürrealizmusnak mind kelet-európai, imazsinista, mind 
francia, aragoni-éluard-i modellje - fenntartva radikálisan kollektív szemléletét 
- sok közösséget mutat a kései szimbolizmussal, és természetes úton folytatódik 
a népies realizmusban, majd a klasszikus modernség katasztrofista áramlatában. 
Ez, a hazatérő Illyés által is képviselt költészeti modell, jóllehet megegyezik a 
magyar avantgárd irányzatokkal a késő szimbolista-impresszionista irodalom 
túlesztétizáltságának elutasításában és a forradalmi kollektivizmus erős igenlé-
sében, nem tud beilleszkedni azok konstruktivista-aktivista alapú áramába. To-
vábbhaladva a Párizsban megkezdett poétikai úton, s abban politikailag is meg-
erősítve, a rendelkezésére álló ősi-népi tradíció, a magyar népköltészet beszéd-
és formakincsét, tárgyias ábrázolásmódját veszi át, tevőleges céljává pedig a 
magyar szegényparasztság sorsának jobbítása, elnyomott helyzetének széles 
körű tudatosítása válik. Az új népies költői hang egyszerre viseli magán az 
avantgárd újító lendületét és cseng mégis ismerősen a közönség számára. Ezért 
történhet meg, hogy amikor a magyar irodalomban a húszas-harmincas évek 
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fordulóján kérdésessé válik a késő szecessziós jellegű versnyelv továbbvihető-
sége, a Nyugat első nemzedéke a szürrealizmus személytelenítő és kollektivista 
tendenciáit - így Illyés költészetét is - felhasználva teszi meg a szükséges lé-
péseket a klasszikus modernség megújításához. Ennek következtében Illyés 
népies-szürrealista költészete az újklasszicizmus formai elemeit is integrálja, 
megőrizve a társadalmi-közéleti hasznosság-elv és a kollektív-tárgyias ábrázolás 
esztétikai igényét, s formai konzervativizmusával hagyomány- és műfajébresz-
tést hajt végre a magyar irodalomban. Illyés személyében az avantgárd urbánus 
szellemisége, a klasszikus nyugatos modernség urbanitása és a modern újné-
piesség áll szemben a „céhszerű", budapesti urbanizmussal és a kizárólag faji 
szellemű népiességgel. 

Illyés Gyula a magyar irodalom reprezentáns költője. Nemcsak sokszor am-
bivalens közéleti tevékenységénél fogva képviseli a politikában örökké cselek-
vésre kényszerített, de mindig tétova, bizonytalan, „világnézeti poligámiával" 
sokszor vádolható magyar költőket és írókat, hanem poétikai fordulatokban 
bővelkedő költői pályájával is. Szerepe talán Kölcsey Ferencéhez mérhető: prog-
resszív politikai eszméinek megfelelően közéleti szerepet is vállalva, korának 
modern európai irányzatait fogta össze és kapcsolta egyszerre a népi költészet-
hez és az uralkodó poétikai arisztokratizmushoz. 

Hetven esztendeje tért haza, Hunniába. 
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