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A „Dőlt vitorla" ürügyén

Illyés Gyula költészetének erkölcsvilágáról

A művész igazi értékét az adja, hogy művésziségének teremtőereje mennyivel
gazdagította az egyetemes emberiség, az egyetemes művészet világát. Hogy az isme-
retlen világnak milyen új Amerikáját fedezte fel, s ezt hogyan, milyen lüktető erekkel
kötötte hozzá az Óvilághoz. Mennyiben változott az Óvilág képe c kapcsolat, e fel-
fedezés révén.

Illyés Gyula egész életműve egy nagyszerű felfedező út hajónaplója, mely csillogó
aranyat ígér olyan földrészről, ahol ugyan korábban is megfordultak bolyongó hajósok,
de csak néhány földön heverő kincset, érdekességszámba menő egzotikus tárgyat
hoztak magukkal. Illyés leásott a föld mélyébe megkereste az igazi kincsek forrását, s
a maga felfedezte és velejéig megismert földrészt elszakíthatatlanul hozzákötötte a
valóság és a művészet már ismert világához. „Dőlt vitorla" című műve eddigi útjának
nemcsak foglalata, hanem leghatalmasabb csúcsa is. Itt érik kristálytisztává, nemese-
dik tökéletes fínomságú művészetté egy élet hosszú küzdelme, hite valamennyi törek-
vése. Ezért jelen írásunkban elsősorban a „Dőlt vitorla" című kötetének fényében
tekintjük át a gazdag életmű sajátos erkölcsvilágát.

Milyen is az Illyés felfedezte világ?
A paraszti élet egyetlen véres és eleven valósága a kíméletlen, éjt nappá tevő,

mindent kitöltő munka, mely szigorú kényszer, ellenkezést nem tűrő zsarnok. Ott
leselkedik a vidám gyermekek, a szerelmes fiatalok, a várandós anyák, a déli pihenőre
dűlő aratók, a fáradt öregek körül, hogy minden nevetés, csók, köhögés, rövid álom
hóhéra legyen, megbosszulja a legkisebb tőle-elfordulást. Minden pillanatban eszébe
idézze a föld népének, nincs megállás, pihenés, hogy minden tőle rablott percért súlyos
árat, keserű izzadságot kell fizetni.

A paraszti élet egyetlen nagy törvénye a munka. Ez alól nem kivétel a nincstelen
cseléd, az öt holdas gazda vagy a jómódú kulák sem. A munka és az élet közé egyen-
lőségi jelet tett a paraszti világ.

Az éppen csak eszmélő gyermek a munkába nő bele, bölcsőjénél is az vigyáz.
Amint járni tud, már az aprójószágra van gondja, alig nő ki a földből tehenekre, lo-
vakra ügyel. A paraszti világban a szépség nem hamvas virág, hanem sziket, napot jól
bíró búza. Nem azt nézik ki szép, hanem ki jó. Ki milyen serény a munkában, hogy
forgatja az orsót, neveli a jószágot, hogy bírja a kapát, a markot. S egy munkában
eltöltött élet nem a biológiai halállal zárul, hanem egy derékroppanással, amikor már
nem tehet arrébb egy kanna vizet, nem emelhet meg egy szakajtó tengerit sem. Amikor
örökre a ronggyal, pokróccal letakart dikóhoz láncolta kérlelhetetlen zsarnoka, a
munka, melyet egész életében szolgálnia kellett.
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Az embert körülvevő szorító hatalmak vagy elfásítják, kiszikkasztják a lelket,
vagy örök, megmásíthatatlan és elejétől fogva természetes dolognak tekintik, igyekez-
nek hozzá alkalmazkodni, megtalálni szépségeit, megkeresni a kegyetlenben, a zsar-
nokban is az embert. A paraszti világra évezredes lidércnyomásként nehezedő munka
az élet természetes ütemévé vált. S bár kérlelhetetlen istenként mindenütt jelen volt,
mégis hagyott utat, nyitott réseket szíve felé, s az emberek felfedezték nemes vonásait,
szépségeit, mert élni akartak, s állandó félelemben az élet elsorvad.

A paraszti világ a megtalált szépet és a kegyetlent ötvözte és nemesítette szilárd
erkölccsé. A föld népének ezért a munka nemcsak gyötrő zsarnoka, ellentmondást nem
tűrő törvénye, hanem legnemesebb és legtisztább erkölcse is, mely élteti és megszépíti
mindennapjait. A munkáját kitűnően végző ember a közösség legbecsültebb tagja,
kire mindenki tisztelettel, áhítattal tekint fel. Aki munkájával írja be nevét községe
történetébe, s példásan rakott kazlakkal, széles rendekkeí, szalmatetős ólakkal állítja
fel örök, márványnál és ércnél maradandóbb emlékművét. Nemzedékek ejtik csodá-
lattal elhunyt őseik nevét, ha kérges kezükhöz engedelmesen simul egy jól faragott
szerszám, ha napszítta testükről fehéren hullik alá ünnepeken a régi szerszámon szőtt
ruha. Ha névtelenül is, de legendákat mesélnek a régi öregekről, akik maguk fonták,
verték házaikat vesszőből, sárból, s még ma is dacolnak az idővel, maguk fonták
szőtték valamennyi testi ruhájukat. Minden darab szántó, kis erdei irtás, lekaszálfc rét
az ő hatalmas emlékművük egy-egy mellékalakja. A munka és az élet, a munka és az
öröm egyet jelent. A párválasztás, a nyiladozó szerelem helyei a fonók, tengerihántók,
a szénakaszálás, gyűjtés, lekvárfőzés, mely próbája a szerelemnek, próbája az ember-
nek. A parasztember nemigen ér rá betegeskedni. Amíg csak vonszolja magát- legalább
a ház körül tesz-vesz, igyekszik magát hasznossá tenni, nemcsak mások előtt, de maga
szemében is bizonyítani akar!, élni akar, mert az élet a munka. Boldog az, akit munka
közben ért utol a halál, nem szenvedett. A beteg, nyomorék, gyermek a szülők örök
gondja, lelkűk lidérce. Kétségbeesetten hisznek gyógyulásában, csodálatos hittel viszik
a templomba, búcsúba egy életen át, bízva, hogy csak elcserélt, váltott gyermek.
Hiszik, hogy valamikor ő is dolgozhat, valamikor ember lehet.

Ez a paraszti világ véres valósága, mely a kegyetlenséget, a kényszerűséget min-
dent átható, kezes erkölccsé szelídítette. Ez Illyés Gyula világa, felfedezett földié.

Illyésnek nemcsak az az érdeme, hogy társaival együtt részt vett Magyarország
felfedezésében, hogy megmutatta a szociális nyomort, az elesettséget, a kiszolgáltatart-
ságot Nemcsak az. hogy egy korban kiállt övéiért, megmutatta életüket a maga ke-
gyetlenségében. Ehhez elegendő a bátorság és a tiszta erkölcsiség. Illyés a
paraszti erkölcsöt fedezte fel, tárta elénk magas intellektuális fokon, mély és benső
átérzéssel. És mindezt tiszta művészetté avatta, költészetté emelte, örök értékké vál-
toztatta.

A paraszti világból indult művész a hétköznapok hőseinek, a minden mozdula-
tukkal alkotóknak örömét, alkotásukba vetett hitét fogalmazta meg számunkra. Egész
eddiri költészete az emberi alkotás himnusza, melyet ilyen mély érzéssel, ennyi természe-
tességgel előtte még nem énekelt senki. Nagy és hátborzongató szépség ez, mint a
fehér falusi templomok orgona nélküli zsoltárai.

„Ebéd a kastélyban" című kötetének első oldalán maga fogalmazza meg leg-
tökéletesebben ezt a mindent átfogó, belé áramló sajátos szemléletet: „Nekem ember
csinálta táj kell. Szelídnek, kezesnek, megidomítottnak, szinte háziállatszerűnek sze-
retem a vidéket. Emberies természetre vágyom. A táj nekem ott kezdődik, ahol ész
és emberi kéz nyomát látom rajta, zöld lucernást, sárga tarlót, a dombon sarkosra
vágott erdőt, szép, fekete barázdákba fésült szántókat. Nekem még a mocsarat is
tegyék rendbe, nyírják le róla a sást és a nádat, mert különben söpretlen szobában
érzem magarö, kócos asszonyok és purdék között." Az ő világa az „ember csinálta
táj", mely az alkotás, a munka nyomát hordozza. A legfőbb szép, az emberi alkotás;
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legyen bármi, egyszerű faragott szerszámnyél vagy évszázadokkal is dacoló hatalmas
' -'tmény. Világa egyszerű, de nyílt. Az ember világa:

„A tárgyakkal maradtam. Velük
szólok végül, ha még beszélek.
Hang nélkül rajtuk át eresztem
magamhoz az emberiséget.

Halandó hetven-nyolcvan évig
nem növi ki az álnokságot. '
Nyíltan szóltok tízezer évvel ^
bölccsé érett fejszék, lapátok. '"' ,.,:,,

Megköszönöm a szívességet.
«" amit e zord bolygón találok, •"*' '

M** r:' a kéznyújtásü, amit fűrészek. "*
kancsók és kilincsek, kínáltok.

(A tárgyakkal)

Igen. Az ember maga nem növi ki az álnokságot, az ember lehet gyarló életében,
de amit a munka súlya és terhe alatt saját testéből szakított ki, maga alkotott, az nagy
és őszinte, mert oda igazi lényét, emberi valóságát öntötte át.

A kötet talán legcsodálatosabb gyöngyszeme a „Munka", ez a kristálytiszta
formájú próza-verc. Az épp tudatára ébredt, munka világába belenövő gyermek első
súlyos, komoly élménye, mely az ősi törvények szerint örökre a paraszti erkölcsvilág-
hoz láncolta a művészt. Az ember és a munka frigyre lépésének nagyszerűségét meg-
formázó vers borzongató szépségű Cantata. A héroszi küzdelmet vívó hétköznapi
emberek szigorú rendbe szorítva térdrekényszerítik a megelevenedett, háborgó ele-
met. Ez a naponta megvívott küzdelem a gyermek első igazi élménye. Megtanulja,
hogy mindenkinek szigorúan és pontosan végzett munkája a csodák kútfeje. „Semmi,

•egy rezzenet sem történhetett másképp." A munkájukat végző emberek mozdulataiban
ott él valahány ősük beidegzett, gyakorlott, de kínnal végzett mozdulata, s ez évszá-
zadokkal, nemzedékekkel köti össze a ma emberét.

A munkának ez az első élménye irányítja a művész egész életét. A fiatalon fel-
fedezett világ kiépülő rendszerébe a munka illeszti bele. rendezi el az új elemeket.
A gyermekkori tájnak minden eleme a munkához hajolva él benne: a zivatarok, lan-
.•íyos esők illata a gyarapodó vetést, gonddal-bajjal növő aprójószágot idézi. Az esti
dalt fáradt aratók, kocsisok, vadászok munkájának, törődésének emléke szövi át. A
hazai táj illcmtudó jegenyesorai rég elhunyt ősük „ültetői kedvét" repítik szét vidám
bakanótaként. Az elgurult pénzdarab, a belvárosi járdán átringó fiatal nő a munkát
idézik, melyet az alázatos nép életté szépített.

Ez a mély erkölcsi felfogás teszi fogékonnyá minden alkotás iránt. Nosztalgikus
vágy helyett örömmel szemléli a szülőháza, régi faluja helyén növő újat, az emberi
alkotás még tökéletesebb, hatalmasabb megnyilatkozását, a kézzel pörgetett orsók gép-
zajba fulladását. S elkomorul az emberi értékek pusztulásán, a háborún, mely a „ten-
gerit, krumplit, diót, majd az őszi hold fordulata után - áldomásra - sárga bort"
termő ősanyát, a földet fullasztja viszkető mocsokba:

„ . . . Most meddő, morcos. Üjra durva lett.
Hallgat bár itt a kikelet

s minden fogan -
Mit tettünk vele? Óh, mit tettek
a föld boldogságával, daltalan

hazátlan emberek!?
\ (Háborúk után)
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Ez a hatalmas zárt rend nemcsak a paraszti világot, a paraszti világ értékeit öt-
vözi eggyé. A munka erkölcsi talapzatára épített szilárd rendszer közel hoz hozz.i,
megértet vele minden emberi alkotást. A szerszámok, felépített háizak, ólak, felásott
kertek, magasra rakott kazlak és Giottó, Tersánszky, Borsos Miklós, Bernáth Aurél,
Kodály Zoltán örökbecsű alkotásai ebben az erkölcsben édes testvérek. Mert a tudat-
lan vagy tudatosan alkotó dolgát hittel végző ember „a Lét, a Rend szabad össz-
hangját" kereste.

Ezt a szilárd rendet maga is a paraszti világ szokásai szerint építette ki, szinte
öntudatlanul, természetcsen, csak később eszmélve rá. Mert a munka erkölcsét is az
öntudatlan erők, szigorú csapások, önmagukat megbosszuló vétségek formálták erőssé.
A maga erkölcse is ilyen törvény szerint növekedett benne:

„Vád, rágalom, gyanú - öreg szerzetesek
módján dicsérem a Gonosz

dolgát is. Mert mi baj? Bár nincs, aki
vezet, van aki - jókor - ostoroz!
Köszöntöm mind a fényt - legyen bár pokoli, -

mely - épp azáltal1, hogy komisz -
átsütve lelkemen árnyként elém veti

még rejlő bűnöm is!"
(Ti, kalauzaim .. .)

A csapások, bukások, ostorozások teszik, hogy emelt fővel várhatja a halílt,
melyre ősz, munkában pontos, hitben erős parasztemberek módjára készül:

„Mint Ádám azt a bordát,
akiből Éva lett),

hordok egy titkos mátkát
egy félelmetes szüzet:

halálomat, - leghűbb -,
érzékibb szeretőt,

a legjobb baj-csitítót
és búfeledtctőt."

(Éva)

Mert a végső számadás sem zárulhat másképp, mint minden a világon olyannak,
aki becsületcsen, kedvvel, pontosan tette dolgát: „Rettentő csoda lesz, de éppoly ter-
mészetes." Utóbbi kötetét éppen ez a végső számadásra való készülődés, az elmé-
lyült és gondos értékelés, a bölcs nyugalom emeli eddigi munkái fölé. Életének, alko-
tói pályájának csúcsáról néz vissza1, készít leltárt összes értékeiről, melynek súlyát az
öregség és a munkában töltött élet újra hitelesíti. Mindez a gyermekkor örömeit, a
szerelem és a férfikor küzdelmét, a környező világot, az emberi alkotást sokszoros
értékké növeli. A fiatalon felfedezett világ itt összegeződik zárt renddé, s mélyül el
tartalmában. Mert a művésszel, az emberrel együtt ott él egész addigi élete, aki húsz
éve volt, s az akkori küzdelmek, keserűségek már csak súlyát adják meg mindennek,
az igaztalan indulatok, a keserű szájíz nélkül.

Most válik a múlt tiszta, igaz költészetté, nemes szépséggé, súlyos erkölcsiséggé.
A teljes tömböt alkotó életműnek még minden bizonnyal lesz folytatása, de tökéle-
tesebb aligha lehet.

Illyés művészete lényegi művészet. Nála a tökéletesen kiépített belső rendszer
párhuzamosan fejlesztette ki az egyre egyszerűbbé váló formai elemeket. Ahogyan
fokozatosan tömbszerűvé zárult belső erkölcsi mondanivalója, úgy csiszolódott foivó-
ban görgő kőként zárttá, egyszerűvé és tökéletessé formálja. A nagy latin költők tötnör-
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sége, nemessége, puritán pátosza lépett itt frigyre Petőfi egyszerűségével, szenvedé-
lyével és világosságával, s szülte meg a michelangeloi szobarelv törvényei szerint a
nagy életművet.

A néptől kapott anyagot, egy kebléből származó igaz művész szűrte tisztává,
változtatta nemes anyaggá magas színvonalon, hogy ismét utat találhasson azokhoz,
akik teremtésének maguk is részesei voltak. Olyan korban keresi és találja meg a har-
móniát, az örök emberi értéket, amikor mások a céltalanság, az elidegenülés, elember-
telenedés rémmé nagyított képével kísértik az embereket, művészi rangot követelve
maguknak.

Ha életpályáját, életmüvét legutolsó művével helyezzük mérlegre, csak a leg-
nagyobb értékek egyensúlyozhatják ki a mérleg nyelvét. Mert a közönségtől kapott
anyagot művészi egyéniségének tüze olyan fokra hevítette, olyan zárt és pontos világg.í
formálta, melyben „Semmi, egy rezzenct sem történhetett másképp."

SZABÚ LASZLO

Beszélgetés a Baumgarten-díjas Nagy Lajossal

A Szolnoki Üjság 1932. március 27-i számának 5-ik oldalán a fenti címmel közölte
az alábbi interjút, amely véleményünk szerint nemcsak Szolnok irodalmi emlékeit gaz-
dagítjal, hanem értékes adalék Nagy Lajos életrajzához, írói munkamódszeréhez és
művészi ars poeticájához is.

Nagy Lajos szolnoki látogatása arra az időre esett, amikor a Szociofoto kiállítást
a bemutatott képek és a vele kapcsolatos Kassák előadás haladó mondanivalója miatt
1932. április 3-án a rendőrség betiltotta. Nagy Lajos akkor már csaknem egy hete
Szolnokon tartózkodott, Kassák előadását meghallgatta, de a kiállítás nyitásán nem
vett részt. Idejének jó részét a Nemzeti Szálló kávéházában töltötte (ma a szolnoki
Verseghy Ferenc Gimnázium diákjainak tevékenysége nyomán emléktábla örökíti meg
a Nemzeti Szálloda falán Nagy Lajos szolnoki tartózkodását), ismerkedett a várossal,
emberekkel. Megállapítható azonban, hogy Nagy Lajos - amikor a Szociofotó kiállítás-
sal kapcsolatos rendőri intézkedések tudomására jutottak - az eredetileg tervezett
időnél hamarabb eltávozott Szolnokról.

Az alábbiakban közreadott szöveg kurzív szedése az újságíró hozzáfűzése, a
többi Nagy Lajos válasza.

(Nagy Lajos a magyar irodalom sokat- itt maradok, azután nagyobb körutat te-
igérö reménysége. TCLecke és a Bérház és szék vidéken. Elmegyek Hódmc^ővásár-
a többi novellas kötetével általános fel' helyre, szülőfalumba, alföldi városokat
tünést keltett, beérkezett író lett, s az idén keresek fel mert kisvárosi témájú regényt
eddigi irodalmi munkásságának méltó fogok írni.
jutalmául megkapta a 4000 pengős Battm- (Azért jött tehát Szolnokra, hogy élet-
garten-díjat. Nagy Lajos pár nap óta Szol- hűek legyenek zsáneralakjai, s regényében
nokon tartózkodik. Sohasem volt itt, most tökéletes legyen a coideur local?)
hosszabb időt szándékozik nálunk eltol- - Ezt nem mondhatom. Én a zsáner-
teni. Megkérdeztük mi indította erre.) alakokat olyannak tartom, mint cifrasá-

- Hosszú éveken Pesten éltem, éjsza- gokat a szűrön, az új regénynek mást kell
kázva a kávéházak legmélyén. Most, ott- mondania; nagy, az egész emberiség sor-
hagytam, Szolnokra jöttem, április végéig sába, elevenjébe vágó kérdésekről van
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most szó, a művésznek ezekre kell választ tént, mióta elmentem, mennyire változtak
adni írásában. Különben is a kisváros ta- meg az ottani emberek, milyen a mai éle-
nulmányozásával, az alakok megfigyelésé- tük, s hogyan látják jövőjüket,
vei úgy vagyunk, hogy vannak írók, akik Ami az emberiség nagy problémáira
éveken át hangyaszorgalommal gyűjtik az való válaszadást illeti, erre az író kávé-
adatokat, ellesnek beszélgetéseket, min- házi elmélkedéssel vagy az íróasztala mel-
dent megfigyelnek s feljegyeznek, s írásuk lett éppen úgy választ tud adni, mintha
mégis meg sem közelíti például Flauber- folyton az emberek között élne. Egy bizo-
tet, aki nem mozdult el asztala mellől. nyos: vajúdik az emberiség, próbál vala-

A kisvárosba inkább pihenni és dolgoz- merre mennf, keresi az utat, amelyen eljut
ni jöttem. A fanyar pestiek helyett egész- oda, ahol jobb lesz a gazdasági és társa-
ségesebb vidékiekkel beszélgetni. Tavaszi dalmi szervezet. Kis ország vagyunk, ezt
napfényben fürdeni, sétálni a mezőn s a a problémát nem mi fogjuk megoldani,
Szülőfalumban fogom inkább megfigyelni mi majd utána megyünk azoknak, akik
a mai vidéki életet, ott jobban ismerem megtalálták a helyes utat. De érdekes
a keretet, s jobban megláthatom, mi tör- megfigyelni, hogy a nagy vajúdásból mit
Tisza partján. Ez a szolnoki program. érez a magyar vidék.

A közreadott anyag kapcsán kérdésként vetődhet fel, ki írta vagy írhatta a cikket?
Ez a korabeli helyi sajtó és foKóiratok áttanulmányozása során szinte kétséget kixáróan
megállapítható: Rusznák Sándor, haladószellemű szolnoki újságíró. Bizonyítékul elég
felhozni, hogy az Irodalmi Kurír című szolnoki folyóirat 1932 februári számában a
kultúrkrónika rovatban (Irodalmi Kurír, II. évf. 1. szám, 20. p.) „Kiosztották a Baum-
garten-alapítvány díjait" címmel ismertetést közöli, amelyben Nagy Lajost „ ... az újabb
magyar elbeszélő próza elismert munkása .. ."-ként méltatja.

Nagy Lajos szolnoki látogatásának nyomán született meg a Szolnokról készült szo-
ciográfiai riportja, amely a Századunk című folyóiratban jelent meg először 1932-ben,
majd Három magyar város című kötetben is kiadta a Kosmos Könyvkiadó Vállalat
1933-ban. A kötet elején található „Magyar város ig^z-ben (Szolnok)" címmel (5-27. p.),
ezt követi a Hódmezővásárhelyről és Győrről készült szociográfiai riport.

A közölt nyilatkozatból kitűnik, hogy a Szolnokról és Hódmezővásárhelyről szóló
szociográfiai írások még csak készülőben voltak. Ezután ment el Nagy Lajos szülő-
falujába, Apostagra. Mint mondja: „Szülőfalumban fogom inkább megfigyelni a n ai
vidéki életet, ott jobban ismerem a keretet, s jobban megláthatom, mi történt, mióta
elmentem, mennyire változtak meg az ottani emberek, milyen a mai életük, s hogyan
látják jövőjüket."

S hogy írói programja megvalósult, mutatja a Kiskunbalom című, drámai feszült-
séggel teli, szülőfalujának szegényparaszti életét, küzdelmeit bemutató ragyogó írása,
amely először 1934-ben jelent meg, s amelyet Nagy Lajos alkotásai legjobbjai közt tar-
tunk számon.
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