
F E R E N C Z I L Á S Z L Ó 

Illyés Gyuláról* 

Vannak olyan mágikus címek, metaforák, melyek egy-egy költő világképét, 
etikáját mélységesen átvilágítják. Milyen sokat mond, ha Eluard így szól: 
Lamour la poésie (Költészet szerelem), ha Robert Goffin közli: A bout portant 
(Közvetlen közelről), ha Auden azt állítja: Another time (Egy másik idő), vagy 
ha André Frénaud érvel: Il n'y a pas de paradis (Nincs paradicsom). 

Nyitott ajtó, válaszolja a világnak Illyés Gyula, a költő, drámaíró, regényíró, 
esszéista és műfordító, és hozzáteszi: Ingyen lakoma, és hozzáteszi: Kézfogások. 

Illyés Gyula 1963-ban Nyitott ajtó címen adta ki válogatott versfordításait. 
A kötetben képviselve van Európa csaknem minden irodalma, meg a kínai és 
japán líra. Különösen gazdagon mutatja be a középkori francia költészetet és 
a modern európai lírát. Kortársai közül Illyés többek közt a francia Tzarát, 
Eluard-t, Follaint, Frénaud-t, az orosz Paszternakot és a cseh Nezvalt tolmá-
csolta. A magyar puszta szülötte a húszas évek első felében Párizsban egyide-
jűleg ismerkedett meg a középkori franciákkal meg a dadaistákkal és szür-
realistákkal, akkor kezdte fordítani is őket. 

Az Ingyen lakoma (1964) Illyés esszéinek válogatott gyűjteménye. Szintén 
évtizedek munkásságát tartalmazza. Magyarokról és külföldiekről szól, így 
Fazekasról és Nagy Lajosról, Racine-ról és Eluard-ról, az orosz Martinovról és 
a keleti költészetről. Új, bővített kiadásában (Iránytűvel, 1975) többek közt egy 
Tzara-esszével is gyarapodott, a hűség és vállalás költői-etikai dokumen-
tumával. Fél évszázadon keresztül Illyés újra meg újra visszatért a román 
származású francia költőhöz, fordította, esszéket szentelt neki, önéletrajzá-
ban megidézte. Illyés a dadaizmust még a hetvenes évekből visszatekintve is 
komoly, nemes szellemi mozgalomnak tekinti, és Tzarát sem csupán iro-
dalomtörténeti érdekességnek tartja, hanem olyan költőnek, akinek a kvali-
tásait majd az utókor fogja felfedezni. 

Gyökeresen mást csinált, mint Tzara. A szegényparasztság költője, a ma-
gyar nemzeti tudat költője lett. De ennek ellenére - vagy talán éppen ezért -
tapintatos és őszinte hűséggel ragaszkodik Tzara személyéhez, művéhez. 

* Ez a tanulmány most jelenik meg először magyarul; eredetileg a New Hungar ian Quarterly 
közölte 1977-ben, majd 1997-ben a Poetry Criticism (Detroit, New York, Toronto, London) 
újraközölte. 

30 



ILLYÉS GYULÁRÓL 

A Kézfogások (1956) Illyés húsz verseskötetének egyike. Talán nem fonto-
sabb, mint a többi, számomra mégis a legkedvesebb, mert még mint közép-
iskolás diák a készülő kötet egy-egy folyóiratban megjelent darabjából 
fedeztem fel magamnak a költőt, és sejtettem meg azt, amit Jean Follain oly 
tökéletesen megfogalmazott: „Az idő és a halál misztériumával szembenézve, 
a történelem ördögi tettei és zavarba ejtő kétértelműségei ellenére is Illyés 
meg akarja őrizni e világ egyfajta ártatlan szemléletét. Tudja, hogyan kell 
tárva tartani az Ismeretlen összes nagy határát." 

A Kézfogások egyik még folyóiratban vagy hetilapban megjelent darabja volt 
a Bartók-vers. Negyedszázaddal megjelenése után a huszadik századi ma-
gyar líra egyik klasszikus alkotása lett e költemény, gondolom, iskolában is 
tanítják. Szelíd, fontos, megnyugtató és elgondolkodtató. Mint minden jó 
vers. De micsoda indulatokat kavart fel e költemény. Az ötvenes évek ele-
jének kultúrpolitikája idegennek tartotta Bartókot, miként a múlt és jelen 
annyi más nagy művészét is. Ez a költemény, melyben a szintén kitagadott 
Picasso neve is szerepelt, hozta haza a magyar zeneszerzőt és a spanyol fes-
tőt, azaz az igazi egyetemességet. 

A Bartók-vers, a Kézfogások című kötet után már nem volt meglepő sem a 
Nyitott ajtó, sem az Ingyen lakoma cím. Mennyire a versek szellemében szól az 
utóbbi előszava: 

„Enni jó, de az embereket erre is oktatni és biztatni kell. Nevelni fárad-
hatatlanul, hogy ízletest, jót, egészségeset egyenek, száműzzék e téren is az 
előítéleteket. Rengeteg kitűnő dologba merő - országonként változó -
babonából nem harapnak, nem kortyolnak bele. 

A szellemi táplálékkal sincs másként. Itt kell csak étvágyat gerjeszteni; 
ízeket taglalni; kalóriát, vitamint beajánlani. Ismeretlen fogásokból legalább 
egy nyelvnyit a húzódozóba belekönyörögni." 

A Nyitott ajtó a babonák, előítéletek leküzdésének a lehetősége. Csak a 
nyitott ajtón át lehetséges az „ingyen lakoma" felkínálása és a „kézfogások" 
gesztusa. 

Műfordításkötetében Illyés a költőket nem országuk szerint sorakoztatta. 
„Tanulságosabbnak éreztem, ha születésük időrendjében vonultatom fel 

őket. Ez az összekeverés - külön csoportosítva mégis a távolkeletieket, mert 
az ő fejlődésük más - lényeges dolgok tisztázásához vezethet. 

Mennyire jellemzőbb egy-egy civilizáció írójára az, hogy mikor élt, mint az, 
hogy hol! 

Egy-egy korszakban mennyire egy nyelvet beszélnek a költők, kiemel-
kedve anyanyelvük sövénye, országuk várörve mögül! Mennyire értik ők 
egymást még vitáikban, veszekedéseikben is." 

Az a költő mondja ezt, aki az 1930-as években a pusztát és a puszta embe-
reit felfedezte az irodalom számára, aki a szegényparasztság szószólója lett, 
és aki - úgyszintén a harmincas évek elejétől fogva - a nemzethalál rém-
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képétől gyötörve a magyar nemzeti tudat költője lett. (A nemzethalál víziója, 
figyelmeztet rá Illyés, a XVII. század óta foglalkoztatja a magyar költőket.) 

Nos, erről a sokszor túlságosan is nemzetinek nevezett költőről mondja 
fiatalabb kortársa, Alain Bosquet: „Csak három-négy élő költő tud azonosul-
ni - a szó legtágabb értelmében használva - a század lelkével... ilyen géniusz 
Illyés Gyula magyar költő... minden versében megtalálható annak az igény-
nek varázsa, tüze, mély gondolata és érzelme, hogy átöleljük a világot, és át-
alakítsuk azt a Szó erejével." 

Egy interjúban megkérdezték Illyéstől: „Tulajdonképpen mire jó a köl-
tészet?" így felelt: 

„Erre csak úgy válaszolhatok, ha elmondom, hogy mit kaptam a versektől, 
az irodalomtól. A versek engem megtanítottak - beszélni. Nem tudatosított 
érzések, sejtések, fogalmak versen át hatottak rám először. Nem tudnám pon-
tosan megfogalmazni, hogy mi volt az a többlet, amit egy-egy verstől kaptam, 
de ahogyan anyám megtanított arra, hogy mi a csésze, az asztal, a fogó, a kés, 
ilyenképpen a költészet is megtanított egy sereg kimondhatatlan és talán még 
kimondhatatlanabb érzésre. Egyazon irodalom légkörében nevelkedett em-
berek szinte már szempillantásból is megértik egymást; könnyebben közeled-
nek egymáshoz. A költészetnek van egy ilyen praktikus eredménye is..." 

A Fekete-fehér című verseskötete előszavában, 1967-ben, Illyés így ír: „Az író-
nak nem a maga, hanem az olvasó dolgában van föltárnivalója." 

Illyés Gyula, ez a magányos, nagyon sokszor kétségbeesett, olcsó meg-
oldást nem kínáló és el sem fogadó férfi az „írók köztársasága" igaz állampol-
gára. Szent komolysággal tiszteli a művészt, a művet, a tényleges és a lehet-
séges olvasót. A didaktikus költészet századunkban már nem az, ami a 
XVII-XVIII. században volt. A XX. század didaktikus verseit, hogy csak né-
hány példát említsek, Pessoa, Auden, Senghor, Eluard írják. És Illyés Gyula. 

Első kötete első versében Illyés a parasztok sorsát idézi ezekkel a szavakkal: 
„emberek élnek itt", akik önmagukat is elfelejtik. Ez a néhány szó - emberek 
élnek itt - lehetne Illyés egész életművének mottója, annak az életműnek, 
mely szakadatlan és töretlen tiltakozás az emlékezet és a teremtő akarat 
elvesztése ellen, tiltakozás az önpusztítás minden, társadalmi, erkölcsi vagy 
pszichológiai fajtája ellen. 

Az érték-teremtés, az érték-megóvás és az érték-tudatosítás költője. Nem-
csak a költészet értékeié. Hanem az egyes emberé, az egyes osztályoké, az 
egyes nemzeteké. Nincs a költészetnek olyan gőgös papja, aki többre be-
csülné a költészetet, mint ő. Nincs olyan ember, aki többre becsülné a nem-
költészeti alkotást, legyen az paraszti, kézművesi vagy ipari munka. Talán 
pontosabb lenne azt mondani, hogy minden fajtájú igazi alkotást beleért a 
költészet fogalmába. 
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Rácegresen, a pusztán született, 1902-ben. Apja uradalmi gépész volt. Csa-
ládjából nem ő az első, akit taníttatnak. Hamar szenvedélyes olvasóvá válik, 
egyik visszaemlékezésében leírja, hogy Arany János Toldi)a kisdiák korában 
mélységes, emberformáló hatást gyakorolt rá. Az I. világháború egyik harc-
terére került tanító nagybátyja jóvoltából megismerkedik az akkori évek 
legjobb könyvsorozatával. így kerülnek kezébe az olasz történetíró, Ferrero, 
az orosz anarchista Kropotkin és az angol természettudós Darwin alkotásai. 
Ez idő tájt olvas először Marxot is, és szenvedélyesen tanul franciául. 

„Anyanyelvemet erős tájszólással tanultam meg beszélni. Egy igen, ahogy 
én kiejtettem, nemcsak vidéki, hanem pusztai voltomat is leleplezte: azt, 
hogy a parasztságnak is a legalja rétege a világom... Franciául azért kezdtem 
el tanulni, hogy megszólalhassak. Mert a szóejtésemre ütött bélyeg hova-
tovább teljesen a szavamat vette. Azt fundáltam ki, hogy franciául nem 
vevődik észre, hogy pusztai vagyok. Legfeljebb az, hogy magyar. S mint 
ilyen, elvegyülök a franciát nem francia akcentussal beszélő milliók egyen-
rangúságában. Tehát - ellentétben másokkal - nem nemzeti elszigeteltségből 
akartam kitörni, hanem egy osztályból" - írja Illyés 1963-ban a Hála a második 
anyanyelvért című esszéjében. 

Tizenhat éves, amikor 1918. október végén összeomlik az Osztrák-Magyar 
Monarchia; majd háromnegyed éven belül tanúja előbb a polgári forradalom 
csődjének, majd a Tanácsköztársaság bukásának. Noha nem vörös katona, ott 
van, amikor a Tanácsköztársaság tiszai frontja beomlik, és noha nem kommu-
nista, részt vesz a bebörtönzöttek családtagjait támogató akcióban. Emigrál-
nia kell. 

Öt évet tölt Párizsban (1926-ig), és ebből hármat, mint később megénekelte, 
a 9 rue Bude egyik padlásszobájában. 

Mint egy igazi nagy költő a padlásszobában 
Eltem három évig. Föl-alá járkáltam, 
hajamat turkáltam s az asztalomnak esve 
egy végtelen verset irtam minden este. 

Párizs - emlékszik Illyés - „éppoly szabadon, üdítően végtelen volt, mint a 
puszta. Nem csak francia civilizációról lehet beszélni. Van párizsi civilizáció is. 
Fő vívmánya: emberrengeteg is megadhatja a magány teljes jogát. 

Növelte önbizalmamat, hogy akkoriban azt hittem: az írók lakásába 
valamiképp úgy lehet bejárni, mint a műemléktemplomokba s egyéb közis-
mert helyekre... Példamutató fegyelmezettséggel fogadtak a nap bármely 
órájában. . . Pici, még montmartre-i lakásában [...] Reverdy egy kis 
papírszeletkével tüzet vett a két Picasso-remek közt függő Mária-kép kis 
örökmécseséből, s tea alá gyújtott. És szólt hozzám, és szóra bírt" (Hála a 
második anyanyelvért). 
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A Hunok Párizsban (1946) című önéletrajzi regényében - többek között -
Tzara megható kedvességét és figyelmességét írja le. Tanúja volt annak is, 
amikor az ifjú szürrealisták Anatole France halálakor az Egy dög című pamf-
letet fogalmazták. 

Párizs tette magyarrá, írja másutt. 
A Puszták népében, 1936-ban így értékel: 
„Aki a cselédházak közül indul embernek, az kezdetben olyan törvény-

szerűen lelöki magáról, és elfeledi pusztai mivoltát, akár ebihal alakját a béka. 
Ez a fejlődés útja, és nincs más út. Szívet és tüdőt kell cserélnie annak, aki a 
puszta levegőjét elhagyja, különben elpusztul az új környezetben. S szinte a 
világot kell megkerülnie, ha újra vissza akar jutni. 

Magam is átmentem e kínos metamorfózis szakaszain, s csak hatodik-hete-
dik forduló után váltam annyira emberré, hogy vállalni mertem a pusztát..." 

Egész életműve, hazatérése óta, vagy ha egy könyv dátumához kell kötni, 
első kötetének, a Nehéz földnek a megjelenése óta (1928), ennek a vállalásnak 
a dokumentuma. 

A metamorfózis, amelyet Illyés leír - az eltávolodás, a visszatérés, majd a 
vállalás folyamata - jól ismert pszichológiai jelenség. Számos művész, tudós, 
politikus vallomása tanúskodik róla. És nemcsak Illyésre jellemző, hogy visz-
szatérést, a metamorfózist követően nem vágja be maga mögött az ajtót. De 
minden hűség egyedi és oszthatatlan, és Illyés a legnehezebb időkben is hű 
marad a francia tapasztalatokhoz és az „írók köztársasága" szelleméhez, amit 
a dadaisták és a szürrealisták társaságában sajátíthatott el. 

Csak két példát személyes bátorságára és etikájára. 1942-ben a Német-
országgal szövetséges Magyarországon ő szerkesztette, és részben fordította 
A francia irodalom kincsesháza című antológiát. Előszavában ezt írja: „Hogy 
fejezi ki háláját az ember egy nép iránt? Bessenyei, Petőfi óta hány magyar író 
gazdagodott a francia szellem kincsesházából? A fordítás tisztelgés is. Hálánk 
jeléül szeretném felmutatni ezt a tisztelgésgyűjteményt a francia népnek 
sorsa nehéz pillanataiban." 

Az antológia az első francia nyelvű verses szövegtől, Szent Eulália Kanti-
lénájától (881) Péguy-ig és Apollinaire-ig mutatta be a francia irodalmat, 
költőket, prózaírókat, moralistákat egyaránt. Egy sorozat számára készült, 
amelyben Halász Gábor úgyszintén kitűnő Az angol irodalom kincsesháza című 
antológiája is megjelent. Mindkét könyv kiállta az idők próbáját. 

A másik példa. 1942 és 1944 márciusa között Illyés irodalmi hatalom volt, a 
Magyar Csillag című folyóirat főszerkesztőjeként. Nem ez volt az egyetlen 
irodalmi lap Magyarországon akkor, de ez volt a folyóirat; munkatársának 
lenni rangot jelentett. A folyóiratot Illyés teljesen tudatosan az ellenállás 
eszközének, „szekértábor"-nak tartotta, amelybe minden értéket össze akart 
gyűjteni, meg akart óvni. Amikor az egyre súlyosbodó faji törvények követ-
keztében a zsidó származású magyar írók kiszorultak az irodalomból, Illyés a 
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szélsőjobboldali támadás ellenére is megnyitotta, illetve nyitva tartotta szá-
mukra a lapot. Egyébként ifjúkori élményeit, a munkásmozgalommal és a 
francia írókkal való kapcsolatát megörökítő Hunok Párizsban című regényét a 
Magyar Csillagban kezdte közölni. Ehhez sem kellett kis bátorság. Nem vélet-
len, hogy miután 1944. március 19-én a németek megszállták az országot, ille-
galitásba kényszerült. 

A Magyar Csillagról egy kicsit bővebben kell szólni. A század eleji magyar 
irodalmi megújulás vezető folyóirata a Nyugat volt (1908-1941). A Nyugatnak 
indulásától kezdve megbecsült munkatársa, majd fennállásának utolsó 
évtizedében főszerkesztője Babits Mihály volt. Egyik legjelentősebb műve 
Az európai irodalom története, melynek német nyelvű kiadásához éppen Illyés 
írt bevezetőt. Illyés Babitsot követi, amikor a Nyitott ajtó előszavában kijelenti: 
„Nemzetek fölötti - mindenütt egyformán olvasott - irodalom előbb volt, 
mint külön-külön nemzeti." 

A két háború között induló írók közül alig volt olyan, aki így vagy úgy ne 
tanult volna Babitstól, de olyan sem, aki hosszabb-rövidebb időre, akár élet-
hossziglan, ne fordult volna ellene. Talán nem volt író, akit rangos barátok és 
ellenfelek oly gyakran bíráltak volna, mint őt. 

A metamorfózison keresztülment, hivatását megtalált Illyésre jellemző, 
hogy a „nyitott ajtó" szemléletet nemcsak az 1960-70-es években követi, 
hanem az 1945 előtti másfél évtizedben is. Mindig hűséges Babitshoz, noha 
több társa a népi írók közt élesen támadja a nagy költőt, szinte főellenségnek 
tartván; mindig hűséges a népi írókhoz, az őket érő különböző jellegű táma-
dások idején, 1945 előtt és után; és mindig hűséges a francia dadaistákhoz 
meg szürrealistákhoz. 

Ez a hármas hűség: Babitshoz, a népi írókhoz és a szürrealistákhoz olyan 
remekművekben testesül meg, mint a Puszták népe (1936) című szociológiai 
esszé vagy a Pefójí-életrajz (1936) vagy százszámra a versek. A Puszták népe a 
tulajdonképpeni nyitánya annak az új szociológiai-szépírói mozgalomnak, 
melynek során az úgynevezett népi írók a magyar parasztság életét kívánták 
dokumentálni és megváltoztatni. A Petőfi-könyv 1936-ban kihívóan és egy-
értelműen hangoztatta, hogy Petőfi a forradalom költője volt, és hogy forra-
dalmisága, ha lehet, még aktuálisabb, mint valaha. Ez is alkalmi írás volt, mint 
a Puszták népe. A legidőszerűbb, legégetőbb napi kérdésekről beszéltek. És 
negyvenöt évvel megjelenésük után egyre növekvő hazai és külföldi vissz-
hangjuk tanúsítja, hogy Illyés maradandó anyaggal dolgozott. 

Ez vonatkozik verseire is. Egyik csaknem fél évszázados költeményéről, 
A Kacsalábon forgó Várról írja Eric Mottram, „hogy példája annak, hogyan vál-
hat verssé a kimondottan társadalmi tudatosság anélkül, hogy dokumentum-
má vagy propagandává válnék". 

E hosszabb lírai vers mintegy összefoglalása annak, ami Illyést a Puszták 
népében, a Petőfiben és a Magyarok (1939) naplójegyzeteiben foglalkoztatták. 
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Két részletét idézem. A versben foglalt szembesítés elmondására egy meg-
hívás ad alkalmat a költőnek, melyet az úri negyedben tesz, a Rácdombon. 

.. .úgy éreztem, mintha föl a hegyre 
egyenest a pusztáról mennék, 
az esti földekről, hol sok esetben 
a napszámos-listát én készítettem. 

Ezért ötlött eszembe nyilván 
nézdelve a jegyet kezemben 
már bent a hegyvasuti padkán: 
ha egy parasztfiúnak is tán 
kedve támadna e kis utazásra, 
csak a jegyért egy álló napig ásna. 
Mert nálunk hetven fillér most a napszám. 

És az úri negyedet így látja a költő: 

. . . - szétnézve a kilátónál-
olyan volt ez, mint a varázslak, 
mit csak a magyar s a vogul népmese ismer 
tán még egy ázsiai isten 
iszonyú vagy boldog lakának. 

* 

Párizsban voltam, 1976 novemberében, amikor Malraux meghalt. 
A húszas években Malraux volt Illyés egyik „nyelvmestere". 1934-ben 

együtt voltak Moszkvában, a szovjet írók I. kongresszusán. (Az útról Illyés 
kitűnő, ma is vállalható, nemrégiben újra kiadott könyvet írt.) A hatvanas 
években Malraux miniszterként fogadott egy magyar íródelegációt, melynek 
Illyés is tagja volt. A találkozást Illyés egyik legszebb esszéjében örökítette 
meg. 

Malraux temetésének másnapján a frissiben megjelent - azóta magyarul is 
kiadott - Lázárt olvastam, majd Illyés akkor már hétéves, franciául és angolul 
is megjelent könyvét, a Kháron ladikjánt. A helyszín és az időpont tette volna? 
A két könyv kísértetiesen hasonlított egymásra. Nem stílusok és nem szűkebb 
értelemben vett témájuk miatt. Hanem a szenvedély miatt, ahogy mindket-
ten a halált vallatják. A könyörtelen tárgyilagosság miatt, mellyel önmaguk-
kal szembenéznek. Minden olcsó vigasz elvetése miatt. Évtizedek óta fog-
lalkoznak mindketten a halál és az alkotás problémáival. Azt írja Illyés a 
Kháron ladikjában: „Az öregség voltaképpen egyetlen kérdése minden elkép-
zelhető filozófiának." Vagy ahogy az egyik szép szerelmes versében mondja: 
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lassúbb-hosszabb agonizálás 
m i n d e n élet ö tven u tán . 
N e m erősítesz m e g azzal, 
ha eltakarod szememet . 

Az 1926-ban Párizsból visszatért Illyés a halál problémájával kerül szembe. 
A nemzethalál rémképe foglalkoztatja, mint annyi elődjét; és a vallási hit 
oltalma nélkül az egyéni, az emberi halál problémája, tulajdonképpen először 
a magyar irodalomban. Fél évszázada hely, idő, alkalom és életkor szerint 
variálódva Illyés lankadatlanul ír a halálról. A már annyit használt metaforát 
még egyszer alkalmazva, Illyés itt is ajtót nyitott: az egyéni létet és a tár-
sadalmi létet kérlelhetetlenül összekapcsolta. Amikor egy osztályra, egy 
nemzetre és általában a nemzetekre figyel (mert érdeklődése földrajzilag is 
egyre egyetemesebb: az évek csak fokozták kíváncsiságát és problémáit), soha 
nem feledkezik meg az egyes emberről. Ezt az egységet a Nyitott ajtó, az 
Ingyen lakoma és a Kézfogások szellemében így fogalmazza meg a Teremteni 
című költemény epilógusában: 

H a l a n d ó szemmel fölfedezni 
a t eendőmet , 

az é p p e n rám várakozó dolgot, 
amiér t valahol kapálva egy paraszt 

ideküld te ezt a p o h á r bort, 
egy m u n k á s for rasz tó lámpát szögezve 

szobámba fényt eresztett , 
h a l a n d ó szemmel föl fedezni 

az örök végezni valót: 
megszólaltatni a jövendőt , 
mely már a halállal vitáz, 

ügyesen és ér te lmesen, 
babrá lóan és parancsolón. 

Elvégezni egy m u n k á t 
kedvünkre , egészségesen; 

igen, akár egy jó szeretkezést. 

Arcon simogatni sz inte érte. 

Úgy hagyni ott, 
ú g y nézn i hátra n e m is egyszer 

a kielégítetten heverőre : 
vagyonom őrzi; 

megfoganva a jövendőmet ; 
ér te lmét , tán örökre, annak, 

hogy erre j á r t am 

ha l andókén t is múlha ta t lan . 
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