
BÉLÁDI MIKLÓS 

ILLYÉS GYULA ÉS A SZÜRREALIZMUS 

Párizsi esztendőit számos visszaemlékezés — vers, regény és esszé — örökíti meg. Min
dig rajongással beszélt fiatalságának városáról. Egyik kevéssé ismert vallomása — néhány
soros, utazás előtt keletkezett írás — tömör foglalata mindannak, amit Párizzsal foglalkozó 
művei több oldalról megvilágítanak: 

„Paris tett emberré ! 

Tizenkilencéves koromban tettem földjére a lábam s huszonhároméves voltam, amikor 
először elhagytam. Ifjúságom tehát ott lakik, s ha a férfikor— hogy az öregséget ne mondjam — 
az ifjúságból való száműzetés, örökre Paris száműzöttje leszek. Akkor volt érdemes élni; 
azokért a dolgokért volt érdemes élni, amikért akkor éltem. Nekem az volt az eszmélés, aztán 
az eszmék kora. Hogy mi a szabadság: azt én ott ismertem meg. Hogy hogyan kell a szabadsá
gért küzdeni: arra is ott kaptam leckét. Az Eiffel-toronyra sose mentem fel, de hazatérve tud
tam meg, hogy tudtom nélkül állandóan milyen magasságban éltem ott. És onnan láthattam 
végig Európán. Azt hittem, ez a magaslat, ez az állandó emelkedett tekintet tökéletes kozmo
politává tett. Csak — úgy érzem — emberré tett, különbbé. Onnan láthattam meg végre valá 
helyén s valóságos helyzetében Magyarországot. Szédítő és lelketpróbáló pillanat volt. Paris 
tett magyarrá."1 

A lelkesedést nem az ifjúságra visszanéző férfikor érzelmes megszépítése diktálta. 
Párizs ugyan a vissza nem térő fiatalságot is kitéphetetlenül magába zárta. De Illyés szemében 
először mindig az eszmélés és az eszmék korát idézte. Egyik franciaországi útjáról szóló napló
jegyzetében olvassuk: 

„Itt nevelkedett, itt emelkedett, egyre szélesebb kört véve tekintetbe, innen ismerte és 
szerette meg szülőhazáját, tárgyilagosan, majdnem idegenként, tehát annál hitelesebben, 
igazabban."2 

Életre szólóan, itt jegyezte el magát a forradalommal. Hazulról és iskolából hozott 
eszményei is erre irányították, de a gyermek és serdülőkor romantikus álmát ebben a város
ban hitelesíti majd sok új tapasztalat és ismeret. Részvétele a" szakszervezeti mozgalomban a 
kétkezi dolgozókról alkotott képét gazdagítja: itt került benső viszonyba, testközelbe a mun
kásokkal. Ugyanilyen nagy, egész életét befolyásoló tanítást, eszméitető indítást kapott a 
francia irodalomtól; a Rutebeuföt és Verhaerent szótározó „pusztafi" egy nagy kultúra forrásá
ból közvetlenül meríthetett. A 30-as évek megújuló és be nem fejezett vitáit keletiség és nyu
gatiság, magyarság és Európa dilemmájáról Illyés sohasem élte át úgy, mint ellentétet. Művé
ben nincs sem kínzó kettősség, sem az egyik ág hiányából származó féloldalasság. Magyar 

1 ILLYÉS GYULA: Paris felé. Jövendő, 1946. nov. 19. 
2 ILLYÉS GYULA: Magyarok. Bp. 1938, 401. 
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hagyomány és európaiság a párizsi esztendőkben forrt össze. E három eszmekör, amelynek 
kialakuló jegyeit innen követhetjük végig, Illyés egész életművét magába foglalja. 

* 

Ady után Illyés a század másik nagy Párizs-járója. Űjra és újra felkeresi a várost, szün
telen figyelemmel kíséri a francia változásokat. Ady „szinte kész munkaprogrammal" ment 
álmai városába, szándéka az volt, hegy ott „bizonyos távoli és magasabb nézőpontot" kapjon, 
„hol dolgozni, írni, hazalátnom jobban és szabadabban lehet".3 A polgári Párizst lakta meg 
a magyar viszonyokhoz képest haladottabb polgári demokrácia nyújtott „magasabb néző
pontot". Része volt ennek a városnak a szociáldemokrácia is, amelynek vörös lobogóján Ady 
igen korán felismerte a honfiaskodás gall kakasát. A proletár nagyvárosokat mégis az a forra
dalmár nemzedék ismeri meg és közvetíti, amely a bukás után emigrációba kényszerült és 
szétszóródott Európában. Illyést is hajtotta a tanulás vágya, számára is őrhelyet jelentett 
Párizs, ahonnan a hazát lehetett hitelesebben megismerni. Naplójának előbb idézett sorai 
tartalmuk szerint teljesen egyezőek Ady szavaival. A korváltást jelezte, hogy Illyés — sok tár
sával egyetemben — más körülmények közé került, és külföldi tartózkodásából más indíté
kokat nyert. 

A más körülményeket a proletár negyedek és a munkásmozgalom jelentette, a más indí
tékokat meg a legmodernebb költői irányok. 

Párizsba nem gondtalan utazóként érkezett, hivatalos papírok védelme alatt. Tudjuk 
ugyan, hogy még Rácegres pusztáról levéllel fordult egy ma már elfeledett francia költőhöz, 
Marcel Sauvage-hoz és Párizsba érkezve őt kereste fel.4 De arra is van utalás, hogy elfogató
parancs elől menekült.5 Kalandvágy, tanulási ösztön csakúgy része az ország elhagyásának, 
mint nyomós politikai ok. Helyét Párizsban ez határozta meg. Ott lakott — Szent Lajos
szigetén, a Miasszonyunk-templom mögött —, „ahol a legtarkább szegénység nyüzsgött". 
Vitázva mondja: „én nem a polgári Parisban jártam. Számomra a Város szíve már nem a 
Latin Negyed volt, nem az őszi Szent Mihály-út, hanem a Grange aux-Belles környéke, a 
tavaszi Belleville."6 Diák is: rendszertelenül ugyan, de látogatja a Sorbonne előadásait; 
élete az emigráns forradalmáré is: a szakszervezeti mozgalom lelkes kultúrmunkása, forradalmi 
verseket ír a munkásegylet számára. Könyvtárban, forradalmár szállásokon, zsúfolt munkások 
lakta kis szállodák szobáiban egyforma otthonossággal mozog. Kevés számú, ez időből szár
mazó eredeti versének állandó, visszatérő eleme a magányossággal viaskodás, a tépelődés és 
helyre nem találás érzésének kifejezése. 

Ez az érzelemvilág, mely homályos és sejtelemszerű változatokban bujkál verseiben, 
çsak ritkán fakad közvetlenül a távollét élményéből. Szembeszökő, mily kevésszer hallunk 
emigráns panaszt, a haza elvesztését sirató éneket. Párizsban otthon érezte magát, nemegyszer 

3 Az idézetek Ady Endre Diósy Ödönékhez írott leveléből valók. Ady Endre válogatott 
levelei. Bp. 1956, 71. 

4 NÉMETH ANDOK: Illyés Gyula. Literatura, 1929. május. „A dolog azzal kezdődött, 
hogy a fiatal diák Rácegres pusztáról levelet írt egy francia költőnek, akinek a verse különös
képpen megtetszett neki. A nem túlságosan népszerű francia poétát meglepi a távoli magyar 
pusztáról érkező hódolat s hosszan felel Illyés Gyulának." 156. A Hunok Parisban megemlé
kezik erről a találkozásról, 93—98. 

5 Nagyobb prózai művei sorrendben, egymás mellé illesztve — Puszták Népe, Kora 
tavasz, Hunok Parisban, Magyarok — egy sajátságos „pedagógiai regény" problematikájával 
teljes. Az „életrajznak" igen nagy szerepe van tehát, életének bizonyos fordulatairól mégis 
szűkszavúan beszél. így a Párizsba kerülés körülményeiről is. „Külső körülmények szabták 
meg, miért jöttem vissza Magyarországra. (Családi ügyek s lejárt a körözőlevél határideje.)"' 
Abbahagyott versek. Válasz, 1947. És még: Hunok . . . 380. 

6 Paris felé. Nagyvilág, i. h. 
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nevezte második hazájának. Az emigráció betegségétől érintetlen maradt, nem sodródott el, 
volt benne ellenállás a nehéz körülmények legyőzésére. Nem vesztette el magát, mert nem 
egy zárt, kis kör befelé forduló tenyészetének mesterséges világában élt. Anyagi viszontag
ságokra derűs kedéllyel és hetyke, fiatalos virtussal felelt. Ha szükséges volt, kétkezi munkát 
vállalt. Célja és helye volt a világban, ez a magatartás segítette át a nélkülözésen, és mentette 
meg az elmagányosodástól. Egyéniségének derűs tartásában otthoni, családi, hozományra 
ismerhetünk. Abban is, hogy szikrája sem volt benne polgári előítéletnek, amely diákhoz, mű
vészhez méltatlannak ítélte a fizikai munkát. Ellenkezően: az a későbbi felfogás, amely néhol 
már túlzásba csap, hogy csak a kétkezi munka ad igazi bázist az életben, s akik nem végeztek 
fizikai munkát „sose fogtak kezet a világgal" — ide is gyökerezik, a szabad és kötetlen párizsi 
-évekbe. Nem a bohém életforma szabadságába ! A bohém életformát, melynek legtarkább, 
legszilajabb változatait bizonyára Párizs mondhatja magáénak, csak elutasítóan szemlélte. 
Nem véletlen, hogy Murger könyvének címét egyszer Cigányéletnek fordítja. A bohém világ 
•színes, sőt rikító díszletei nem ragadtatják el, a mögötte kavargó élettel nem tart azonosságot. 

Az egyedüllét a derűs kedélybe is sebeket mar. Sértetlenségét a Párizsba szakadt ma
gyar munkások közösségének is köszönhette s a diák-értelmiségi csoportnak, amely fenn
tartotta kapcsolatait a munkásmozgalommal. Megfigyelhető, amiről élesszavú bírálói meg
feledkeztek, a Hunok Parisban c. művében mily gazdag sorban vonultatja fel a munkásala
kokat. A tudatos író nagy művészetére vall, hogy alakjaiban összeforr a hétköznapok egyszerű 
dolga osztályharcos tudatossággal. Azonban a párizsi évek eltűnt valóságát idézi vissza az az 
'emberi melegség és közvetlenség, amit csak szoros és az életben két lábon álló közösség teremt
het. A Hunok Parisban munkásainak élete ilyen atmoszféra'részesévé avatta a fiatal diákot. 

Rendeltetése, melynek hevületét és serkentését már ekkor magában hordta, még alak
talanul gomolyog előtte. Fordulat, a magáratalálása akkor következett el, amidőn hazatér, s a 
gyermekkor idilljének képében őrzött haza egyszeriben igazi arcát mutatta meg. Pályája gyö
keresen más irányba terelődhetett volna, ha a körülmények ekkor erőt vesznek rajta. De nem 
-elidegenedett, hanem jobban belenőtt a világba. Ez időben bontakozott ki, már tudatos formá
ban írói működésének alapjellegzetessége: az irodalomnál több az élet, és csak oly irodalomnak 
van létjoga, amely a kor valóságának tükre és formálója, Ez szabályozta a tanulásnak és mun
kának mohó iramát. A szertelen bohémséggel ellenlábas puritanizmus nem a kiszikkadt aszke
tizmust jelentette, hanem mértéket, erkölcsi határt, józan bizalmat a világ iránt és ösztönös 
fölényt. Az életrajz tüzetesebb felderítése romantikus túlzást és vakmerő kalandot is szép 
számmal sorolna fel ezekből az évekből. A kaland azonban nem valami világon kívüli menedé
ket kínál, ahol az erő önmagát pazarolva tombol és a fektelensegben tetszeleg. A kalandnak 
is célja és értelme volt, a küzdelem egyik válfajának tekinthető. A szürrealista képtelenségek
ben a polgárpukkasztás fintorait veszi észre, a párizsi centenáris Petőfi-ünnepély megzavarása 
forradalmi tüntetés.6* 

* 

Az emigrációban élő Illyés első munkái, műfordítások és cikkek, 1923-ban jelentek meg: 
a rövid életű Ék című bécsi folyóiratban és Kassák Ma című lapjában. Egy kisebb, Villonról 
szóló írása ugyanebben az esztendőben látott napvilágot a Párizsi Újságban. Hazatéréséig, 
1926-ig ezeken a lapokon kívül leggyakrabban a Magyar írásban találkozunk nevével. 

6a A Hunok Parisban első, Nyitány című fejezetének történeti hitelességét avatott 
tanú, maga PÉKÁR GYULA bizonyítja, 1. : A Petőfi Társaság ötven esztendeje 1876—1926. Bp. 
1926. „Petőfi centenáriuma külföldön" című fejezetben dr. BAN ALADÁR idézi Pékár Gyula 
naplóját a párizsi ünnepségről, 111 skk. Pékár „négy-öt kommunista siheder" jelentéktelen 
rendzavarását említi. 
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Kevésnek látszik, ha induló író első esztendejéből mindössze néhány cikket és műfor
dítást találni. Eredeti verset egész párizsi tartózkodása idején kevesebbet közölt, mint műfor
dítást. Kéziratban maradt ugyan sok verse, egy részük el is kallódott, de ezeket nem tartotta 
elég érettnek, és nem adta nyilvánosság elé. Az ihlet görcseit, a tehetség lassú kibontakozását 
kereshetni a ritka megszólalásban vagy a tétovázás és bizonytalanság jeleit? Egész költészete 
a tanú, hogy nem a spontánul áradó, a vers önkéntelen, autonóm növekedésének magát átadó 
költők típusához tartozik. Nem a megszállottság és felajzottság lüktetésének visszhangjait 
halljuk ki verseiből. Nem a szívből jövő érzelmek kidalolója. A líra „elemi" formájában, dal
szerű versben egyszer-kétszer szólalt meg. Ha indulat, harag, gúny készteti írásra, olyan ér
zelmi tartalmak, amelyek negatív hőfokuk miatt a szertelenség és fekezhetetlenseg jegyeit 
viselik magukon, még akkor is nagy szerepet szán az értelmi alakításnak, a szigorúan logikai 
rendezésnek. Nem „ihletett költő", sem a romantika költőeszménye, sem a modern felfogás 
szerint. 

A lassú és késel kibontakozást párizsi körülményei is magyarázzák. Amint rendezettebb, 
viszonyok közé jutott, a költői termés megsokszorozódott. Eleinte még az sem tisztázódott 
milyen pályához köti le magát. Ifjúi álmai között a nyelvészet és néprajz előkelőbb helyen állt, 
mint az irodalom. Nem akart író lenni: cselekvőbb hivatásra készült. S nem akart, Párizsban 
sem akart megrögződni, szeretett volna távolabbi helyekre eljutni, a világforradalom katonája
ként beutazni a fél világot. Mindehhez még hozzá kell számítani tusakodását a modern költői 
irányokkal, azzal az alkotói elvvel és verstípussal, amit a húszas évek elejének költészete 
kínált a haladni vágyó fiatalok számára szerte a világon. Megismeri a dadaizmust, utóbb a 
szürrealizmus sodrában találjuk. Amint Párizsban gyökeret vert, a legzajosabb és Iegféktele
nebb fiatal írók mozgalmába került, az újítók szellemi élcsapatába. 

A tizenkilenc—húszéves Illyés még tanúja lehetett a dadaizmus lassú elmúlásának és 
más irányba fejlődésének. A mozgalom a világháború alatt, 1916-ban szerveződött Zürichben, 
s mint az új irányok nem kis része az embereket helyzetük abszurd voltára akarta rádöbbenteni. 
A művészet nem formálhat jogot arra — hirdették a dadaisták —, hogy a régi módon, a hagyo
mányos formák keretében az emberek útmutatója és vigasza legyen. A háború úgy jelent meg 
előttük, mint az élet képtelensége, az ember teljes katasztrófája, minden logikus és értelmes 
cselekedet kigúnyolása. Az esztelen vérontás a dadaisták szemében kompromittálta az egész 
emberi civilizációt és kultúrát. Ennek az érzésnek, a káoszba forduló életnek volt megfelelője 
a „dada-mozgalom"; az élet képtelenségét csak elképesztő művészet fejezhette ki. 

Mai szemlélő a tagadás szellemét érzi ebben legerősebben. A dadaizmussal jutott a polgári 
avantganfizmus a legszélső végletig, az értelem teljes tagadásáig. Eltiporták az erkölcs és 
ízlés „dogmáit", csak az ösztön hatalmát ismerték el.7 A szembefordulás minden társadalmi 
s művészi hagyománnyal nem egyedül a dadaizmus sajátossága: a futurizmustól kezdve 
minden ún. „izmus" először rombol és tagad, elhatárolván magát múlttól és jelentől. A dada
izmus újdonsága azzal mérhető, hogy az izmusok belső logikáját mintegy kiteljesítve, követ
kezetesen a végsőkig vitte ezt a tagadást. Egészen odáig, hogy voltaképp lemondott magáról 
a művészetről, a művészi alkotómunkáról. Tristan Tiara, a mozgalom lelke és szervezője, 
híres versében gúnyos és kegyetlen tréfát űzött a költészetből.8 A teljes halandzsa programját 
fogalmazta meg, s csupán a jelenség leírása tartozhat az irodalomtörténet körébe, maga ez a 
költészet egyébként kívül esik az esztétikai szemléleten. Rövid dadaista korszakában Kassák 
Lajos is írt hasonlót. 

7 A N D R É BRETON: Les pas perdus. Paris, 1924. 74. 
8 Tzara verséről említést tesz Illyés; Hunok Parisban. 322. Idézi KASSÁK LAJOS—PÁN 

IMRE: A modern művészeti irányok története. Nagyvilág, 1957/5 780. 
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„a szavak nem azért vannak, hogy tartalmat 
hurcoljanak mint a zsákhordók 
a költő azonban egész bátran a feje 
tetejére állhat"9 

Tzara 1919 végén érkezett Párizsba — mint Breton írja „egy kissé új Messiásként". 
A lázadó fiatal művészek köréje csoportosultak, a következő évben megjelenő Dada-bulletinek
ben Breton, Aragon, Eluard nevét találjuk.10 Nadeau idézi kitűnő könyvében Aragon egyik 
dada-kiáltványát: 

„Nem kellenek festők, sem irodalmárok, sem muzsikusok, sem szobrászok,, 
nem kell vallás, sem republikánus, sem királypárti, sem imperialista, sem anarchista, 
sem szocialista, sem bolsevista, sem politikus, sem proletár, sem demokrata, sem polgár, 
sem arisztokrata, sem hadsereg, sem rendőrség, mostmár elég mind ebből a hülyeségből, 
semmi sem, semmi sem. SEMMI, SEMMI, SEMMI."11 

A teoretikus Breton függetleníti magát, csakhamar — 1922-ben —•• szakított a dadaiz
mussal.12 Az új csoportosulásból született meg a szürrealizmus, az irodalmi izmusok legéletre
valóbb iránya. „Hivatalos" születési éve 1924, ekkor jelent meg az első szürrealista manifes
tum. A szürrealizmus ekkor lépett a világköltészet porondjára, hamarosan az egész világon 
híveket toborzott magának. A dadaizmustól az választja el leginkább, hogy nemcsak rombol 
és tagad: a maga módján építeni is akar. Nem az értelmetlen káoszt követeli: egy új valóság; 
kifejezőjének tartja magát. (Látjuk majd, hogy az elméleti különbség ellenére, a szürrealisták 
is eljutottak a teljes értelmetlenséghez.) Akár a többi izmus, a szürrealizmus is elavultnak ítéli 
a XIX. századból áthagyományozott világképet. Ez az örökség az ész, hasznosság és konfor
mizmus; elavult szabályaiból az ember látszat-világot teremtett magának. A valóságos világhoz 
pedig csak úgy lehet eljutni, ha az író leveti ennek a megszokottságnak nyűgeit, széttöri a 
gondolat és képzelet hagyományos kereteit. 

A szürrealizmus elméleti megnyilatkozásai'minden modern irányzat közös gyökérére is 
rávilágítanak. A modern irányzatok nemcsak kifejezni és ábrázolni akarnak más eszközökkel. 
Nem csupán a költői beszéd megváltoztatását tűzik ki célul. Maguk a szürrealisták is sokat 
hangoztatják, hogy nem új kifejezési módot akarnak adni. Ezt részleges és mintegy mellékes 
megoldásnak minősítik. Nem a szerkezet, nyelv és műformák szétzilálásában, új rendetlen
ségében lehet keresni e. „forradalom" lényegét. A költészet és művészet egész korábbi tárgy-
és témavilágával és szemléletével szakítanak. Elutasítják a hagyományos, „dogmatikus" 
megismerési módszerekkel megközelíthető és kifejezhető valóságot. Azt állítják, hogy a tapasz
talatokból származó ismeretek és tudás csak az ember félrevezetésére alkalmasak. A szürre
alisták is új valóságot fedeznek fel. Ez a valóság „valóság fölötti", igazi területe az ösztöni/ 
tudattalan világ. Nem is közelíthető meg másként, mint egy sajátságos spontaneitással. André 
Breton, a szürrealizmus pápájának meghatározása ezt a spontaneitást, a szürrealista automa
tizmust állítja középpontba: A Szürrealizmus a tiszta lelki automatizmus, melynek útján akár 
szóban, akár írásban, akár más módon, a gondolat valódi működését akarjuk kifejezni. 
Vagyis a gondolat tollbamondja önmagát, anélkül, hogy az értelem bármiként is ellen
őrizné vagy hogy bárminő esztétikai vagy erkölcsi igényt támasztana.13 Az automatikus 
írásmód csak kivételes állapotban valósítható meg, kezdetein a szürrealizmus ezért 

8 KASSÁK: Világanyám. Wien, 1921, 12. vers. 
10 MAURICE NADEAU": Histoire du surréalisme. Paris, 1945, 48. 
1 1 NADEAU i. m. 48. 
12 NADEAU i. m. 71. 
13 NADEAU i. m. 85. (Rónai György fordítása.) 
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fordul 'a hipnotikus transzhoz hasonló, fél-álom állapothoz. Csak. ebben a fél-álomban 
lehet részesévé a költő egy teljesen független és spontán teremtő folyamatnak, így 
foghatja fel, előítélettől mentesen, minden tapasztalati és értelmi „dogmától" eloldozódva 
az ösztönélet szféráját s a csodának és az álomnak különleges világát. Alkotási módja és új 
valóságeszménye magyarázza, hogy a szürrealizmus kapcsolatba jutott a freudizmussal. 
Freud tanainak nem a magvát, legsajátabb gondolati középpontját teszik magukévá. A tudo
mányos lélektani és művészi irányzat nem a szekszuális genezis elméletében találkozik össze, 
amely szerint minden tevékenység lelki rugója egy sérültség, az elfojtott szekszuális libido. 
A freudizmus nem maradt meg a maga területén, a lelki rendellenességek tanulmányozásánál, 
kiterjedt a történelmi, társadalmi és kulturális tevékenység vizsgálatára és értelmezésére. 
Ezekben a vizsgálatokban elmosta a határt tudat és tudattalan, értelmi és ösztönös cselekedet 
között. Az ember úgy jelent meg, mint egy ellenőrizhetetlen és meg nem ismerhető hatalomnak, 
a tudatalattinak a foglya, akinek tudatos életét a nem kormányozható ösztönélet irányítja. 
Ebben a „szabálytalanságban" a szürrealizmus saját programjának lélektani igazolását 
találta meg. 

Szellemi forrásai között találjuk a bergsoni antiintellektualizmust, a heterogén pillana
tokból összeszövődő lét valóságos tartamát intuícióval vizsgáló filozófiát, amely az ész hatal
mát csak a természettudomány néhány ágazatában ismeri el. Az élet és a lélek megismerésére 
az intuíció képes; ha énünk „elhagyja magát" és elvonatkozik a tapasztalás nyújtotta ismere
tekről, birtokába jut a tiszta szemléletnek, és ösztönös megértéssel átéli az élet egész folyama
tát. A bergsoni rendszernek ez az oldala szoros viszonyba állítható a szürrealista alkotói elvvel: 
az automatizmus és az intuíció a megismerés rokon-módszerei.. 

Költői előfutáraikban ezt a „szabályozhatatlanságot" keresték. Rimbaud-ban a lát-
nokot üdvözlik:14 Apollinaire a „lebegő látomás" költője,15 De Sade-ot, a ci-devant márkit, 
amoralitása, erkölcsön túllépő kalandossága, Baudelaire-t, a költemények prózában szerzőjét, 
az „élet misztériumának" elővarázsolása vonja be az elődök sorába. A „mágikus művészet" 
látnoka tehát nem valamilyen külső cél érdekében alkot, tehetségétől inspiráltán, rendezett 
eszközökkel, a logikus formálás és kifejezés igényével. A szürrealizmus még a tehetséget is 
megveti. Az automatikus alkotáshoz nem tehetség kell — mondják —, hanem ráhangoltság, 
elfogultságoktól mentes odaadás, hogy beavatkozás nélkül teljesen szabadon ömöljön versbe 
az író legsajátabb világa.150 Egyedül így születhet igazi költészet: „a költészet az irodalom 
ellentéte." A szürrealizmus nagy lázadása nem azonosítható a közvetlen előzmény, a Dada 
képtelen halandzsáival. S nem egyedül amiatt, hogy a szürrealizmus elméletileg megszerve-
zettebb formában jelentkezett, hatalmas irodalma, sőt filozófiája keletkezett, hatása is na
gyobb és termékenyebb. A dadaizmus már nem művészet, hívei valóban már semmit sem akar
nak, ezért amit csinálnak: csőd és pusztulás. A szürrealizmus nem mond le mindenről, azt 
vallják, ők hozták el „az Ember jogának új kinyilvánítását". Elutasítanak minden olyan ítéle
tet, amely csupán a művészet egyik „új ingerének" tekinti mozgalmukat. Gyökeresen új és 
teljes világszemlélet rangját követelik maguknak. Az alkotói függetlenség és szabad ihlet a 
teljes emberi el-nem-kötelezettség szolgálatában áJl „Abszolút lázadásuk" végső értelme a 

« RIMBAUD': Részeg hajó. Bp. 1958. 302, 300. 
15 APOLLINAIRE: Válogatott versek. Bp. 1958, 317. 
15a Illyés idézi Breton kiáltványából a szürrealista alkotás módszerét: „Vegyünk ke

zünkbe íróeszközt, s helyezkedjünk el a szellemi erőgyűjtés számára legmegfelelőbb helyen. 
Merüljünk a lehető legodaadóbb, a szellemi befogadásra legkedvezőbb állapotba. Csavarjuk le 
lángelménket, pihentessük tehetségünket s vele mindenki másét is. Idézzük még egyszer el
ménkbe, hogy az irodalom minden utak legszomorúbbika: mindenhova visz. Kezdjünk gyor
san írni, minden előző terv nélkül, oly gyorsan, hogy eszünkbe ne jusson a megállás, még ke
vésbé, hogy közben elolvassuk, amit már leírtunk." Hunok Parisban. 322. Idézi NADEAU 
i. m. 86. 
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tiszta, azaz anarchikus szabadság; a tudatalatti irodalmi jogának elismertetése, az álomban 
megszólaló reveláció ugyanezt tartalmazza. A szürrealizmus világnézeti alapjának „arkhimé
dészi pontja": minden norma ledöntése, minden fajta értékelő elem megtagadása. Tiszta elfogu
latlanság, amit a teljes szubjektivitás hív életre. E felé törekszik a modern irracionalizmus: 
a bergsoni „Élan vitale" az életet vak erők hatalmának tünteti fel. Az élet — úgymond — 
több és hatalmasabb bármilyen rendszernél, a sokféle normatív értelmi leírás tökéletlenül 
és elhamisítva tükrözi vissza. Breton olyan tájékozódási pontot keres a szellem számára, 
ahonnan megszűnik élet és halál, valóságos és képzeletbeli, múlt és jövő, közölhető és közöl-
hetetlen, magas és alacsony ellentmondásossága.16 A szellemnek eme „tájékozódási pontja" 
érteti meg a szürrealisták öngyilkosság-kultuszát, a botrányokozás keresését, s az elméletnek 
azt a végletét, amelyet az elmeorvosokhoz szóló levél mutat elénk, ahol az őrültség legalitását 
szögezik le.17 Az „abszolút lázadásnak" ez már a végső pontja, innen nem vezet út tovább. 
Ha igen, csak a dadaizmushoz; a művészet megsemmisítéséhez. A szürrealizmus nem az 
önmegsemmisítést kereste — bár hajtórugói között megtalálni a pesszimista fintort a világ 
abszurditása fölött, de a maga sajátos módján mégis kifejezésre és ábrázolásra törekedett. 
Ilyen módon a szürrealizmus, ha saját doktrínája felől nézzük, valóban „építő" szándékú 
a dadaizmus teljes tagadása után. De e „pozitív" program elvitatja az értelem jogát, leszámol 
a látható és felfogható világgal, a zűrzavart ülteti trónra. „Az új vers —írta Komlós 1926-ban 
— új Oedipusként mintegy kitépte saját szemeit".18 

* 

A szürrealizmus szélsőséges megalapozása idők folyamán nem maradt érintetlen. 
Előbb a teljes kötetlenség jegyében harsányan hirdették, hogy nem hisznek társadalmi javu
lásban, és már a manifesztumot követő esztendőben, 1925-ben szót emeltek a marokkói 
háború ügyében. Néhányan kapcsolatot találtak az Humanitével. Utóbb program szerint is 
vállalták a társadalmi forradalom szolgálatát, többen csatlakoztak a kommunista párthoz. 
A szürrealizmus története is arra példa, amire csaknem valamennyi izmusé: a tételesen meg
fogalmazott egyéni önkényesség nem egyedül a kihívó értelemellenességnek adott teret. A pol
gári dekadencián kívül átmenetileg otthonra találhatott itt, csakúgy mint egyéb avantgardista 
iskolában, az útját kereső társadalmi lázongás, sőt a polgári renddel elégedetlen radikális 
baloldali forradalmár. A manifesztum amúgy sem vihető át szó szerinti értelemben magára 
a költői alkotásra. A modern irányok elmélete gyakorta szélsőségesebb és rombolóbb, mint 
a mű. A mű lehet több vagy éppenséggel kevesebb, mint a program. A kettő igen ritkán fedi 
egymást hezagtalanul. Az elmélet általános irányától az egyéni pályáknak számos eltérése 
mutatható meg. 

Ezt a különbözést és más értelmezést figyelhetni meg Illyés szürrealista korsza
kában is. 

Eszményeit az új művészet áramaiban sem vesztette el. Megmaradt forradalmárnak, 
benne élt a társadalmi mozgalomban. Emigráns diákok, forradalmárok és munkások körében 
tevékenykedik, Párizs proletárnegyedeiben lakik. Az új művészet nála ezzel az élettel és ilyen 
hitekkel fonódik össze, és él harmonikus kapcsolatban. A diktatúra bukása nem kétségbeesésbe 
sodorta, mint sok írót e korban, hanem új harcokba vitte. 1921-ben szakadt el otthonról, még 
tanúja volt a párt feléledésének. Az újjászerveződött kommunisták magyarországi pártjának 
első röpirata 1919 decemberében „a proletárok uralmának visszaállítását"19 tűzte célul a mun-

16 NADEATJ i. m. 176.; idézi CLAUDE ROY is: Aragon. Paris, 1951, 28. 
1 7 NADEATJ i. m. 295. 
18 Korunk, 1926. 619. 
19 A magyarországi munkásmozgalom. 1919—1929. Bp. 1957—1958. 
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kásosztály elé, és reményt ébresztett, hogy rövidesen eljön a világforradalom. A fiatal Illyés 
is részese a párt illegális küzdelmeinek, a „válogatott propagandisták" egyike.19a A Tanács
köztársaság leverésében nem az eljátszott forradalmat, nem a jóvátehetetlen hibákat élte meg. 
Továbbra is a készülődő új forradalom sodrában élt. 1923—24-ben nem is illúzió a közeli 
világforradalomért küzdeni: az európai politikai helyzet reális alapot adott hozzá. A párizsi 
diák legszívesebben a világforradalom barikádjára képzelte magát. Később műveiben és 
nyilatkozataiban, amidőn évek és évtizedek távlatából tekint vissza, lángoló internacionalistá
nak ábrázolja magát. „Legtöbbünk társadalmi neveltetése" — írja Leninről szóló cikkében — 
„az internacionalizmus volt. Nekem is volt olyan korszakom, amikor azt vallottam kívánalom
nak, hogy a népek tökéletesen összemosódjanak, egyetlen nyelv — holmi eszperantó — óriási 
medencéjében."20 A marxizmus—leninizmus teljes és rendszeres ismeretében volt forradalmár 
és internacionalista? Képzett marxista volt, akit a forradalom mellé nem csupán ösztön, 
osztályhelyzetből fakadó kényszer, a fennálló rend tagadása állított, de minden ízében tisztá
zott és átgondolt világnézet? A polgári forradalom kitörésekor tizenhat esztendős. Schopen
hauert és Platónt már ismerte; a forradalom hónapjaiban egyik legfőbb olvasmánya Kant 
A tiszta ész kritikája c. műve. De ugyanekkor ismerkedett meg a marxi értéktöbblet-elmé
lettel21 s a marxizmus fő tételeivel. A lenini eszmék jobbára már Párizsban jutnak el hozzá. 
„Tanításait addig is (ti. 1934-ig) ismertem, de inkább csak közvetítésben és kivonatban, vagyis 
egyszerre töredékesen és nagy általánosságban. Abból a kevés fordításból, amihez Francia
országban s nagy ritkán Magyarországon hozzájutottam."22 Mindez nem jelent egyebet, mint 
hogy formálódó, alakuló világnézetébe a forradalmak idején kezdett benyomulni a filozófiai
ideológiai elem, így a marxizmus elméletének némely részlete is. A marxizmus azonban nem 
jutott kizárólagos szerephez, sem itthon, sem Párizsban. Társadalom szemléletét és az irodalom 
rendeltetéséről alkotott felfogását nagymértékben befolyásolta és meghatározta. De forradal
már elkötelezettségét ugyanígy táplálta az otthonról, családi körből hozott, a pusztán még élő 
negyvennyolcas hagyomány, németellenességből fakadó hazafias lelkesedés, Fazekas és Petőfi 
költészetének tanítása és az új francia irodalom intellektuális lázadása.223 Forradalmárnak és 
szocialistának vallotta magát. Forradalmár volt, őszintén, ifjúi hittel, egészen odáig, hogy 
eszméit a legkövetkezetesebb módon, Petőfi példája szerint, a fegyverekig vállalta. A puszta 
eszmével nem elégedett meg sem 19-ben, sem az emigrációban. Továbbfolytatását, logikus 
következményét: a cselekvést is kötelezőnek érezte. Az eszme — lehetett bármilyen eszményi 
és magasztos — megtestesítő és hasznosító cselekedet nélkül félszeg és hamis, ha külön nem 
hazug volt szemében. Ez idők forradalmár-szocialistái előtt természetes és egyetlen megoldás
nak látszott, hogy a társadalom gyökeres átalakításával párhuzamosan az irodalomnak is 
azonnal meg kell szabadulnia a polgári esztétikumtól. A kapitalizmus gyors és teljes lerombolá
sának vágya együtt járt egy merészen tervező, jövőt építő szándékkal. A Szovjetunió, inter
venció és polgárháború után, véres harcot vívott a kapitalizmusból .a szocializmusba átvezető 
út kérdéseinek megoldásáért. A forradalmár értelmiség azonban az átmenet gondjaira kevés 
figyelmet szentelt. Őket az új iránti hevület gyors és azonnali leszámolásra és egy merőben új 
világ és. embertípus megálmodására ösztönözte. Illyés előtt soha sem vált kérdésessé fórra. 

19aVAs ZOLTÁN: 16 év fegyházban. 
20 ILLYÉS GYULA.: Döntő élmény. Jövendő, 1947. 
21 ILLYÉS GYULA: Levelek vidékre. Pesti Napló, 1939. április 9. Ezen a címen a Kora 

tavasz című regényét közölte folytatásokban. A könyvalakban megjelent regény (Bp. 1941.) 
szövege néhol eltér az első változattól. 

22 ILLYÉS GYULA: Döntő élmény. 
22a „Hazulról csak emlékeket vittem magammal, Fazekas Mihály Ludas Matyiját, 

mely gyermekkorom legkedvesebb olvasmánya volt, Petőfit s a magyar irodalomból azt, ami
től az iskolának nem sikerült elborzasztania." Új Könyvek könyve, összeállította KŐHALMI 
BÉLA. 
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dalom és szürrealista költészet kapcsolata. Egyik a másikat kiegészítette, sőt egymást fel
tételezte. A szürrealizmus a merész lázadást jelentette. Az irodalom forradalmát, tagadását 
minden réginek. Nemcsak értelemellenességet, hanem költői spontaneitást, a látható világ 
tagadása mellett az értelem szabad szárnyalását és csapongását. Nem a bretoni elméletet, új. 
metafizikát, a „fekete humor" gúnyos és kétségbeesett fintorait. Már a kötelező doktrína 
hatásának tulajdonítható, hogy később egyszer kihívóan de Sade nevét mint erkölcsi példa
képet említi egyik hitvallásában.221* Ám ezt aligha vehetjük komolyan, aminthogy nem állt 
távol tőle, hogy az egész felfordulásban holmi szellemi csínytevést és jóízű polgár-pukkasztó 
tréfát lásson. A szürrealizmus tudományos, filozófiai és lélektani felfedezése, a világ irracionális 
megismerési módja, a szürrealista világmagyarázó elv sohasem vált tulajdonává. A szür
realizmus tanulmányozói is rámutatnak a belső szakadásra, ha úgy tetszik „kétarcúságra", 
amely ezt az irányzatot is kezdettől fogva jellemezte. Egyrészt a legélesebb értelemmel akarják 
feloldani a világ ellentmondásait, és legyőzni a káoszt, segítségül hívják a dialektikát; másrészt 
a legkiszámítottabb szabálytalanságnak, a misztikának, a freudi tudatlannak adják át magu
kat. Műveikben a modern város^ életből eredő „félrebeszélésre", az urbanizmus „klausztro-
fóbiájának" szorongásaira is ráismerhetni.23 Másrészt maró gúnnyal és gorombán vádolják 
a polgári értelem hagyományos kereteiben megmerevült rendet. A szellem világosságát áhítoz
zak, s — ha tagadásban is — vállalják a világot, és emberibb rendet kívánnak. Majd ismét 
lemondanak róla, és világon kívüli menedéket keresnek az irracionálissá növesztett véletlenben, 
a misztikus elragadtatottságban.24 

A fiatal diák nem a dekadens irracionalizmust kereste a párizsi mozgalomban. Benne 
érezte a nagy irodalom izgalmas üzenetét és a szellem határtalan lehetőségeit. A magasabbra 
és még magasabbra törés adományát, a kifejezhetetlen kifejezését. Fiatalság, forradalom és az 
értelemnek fittyet hányó irodalom egyetlen egység tartozéka volt. A Hunok Parisban húsz 
év távolából tekint az elsüllyedt ifjúságra. Fölényes mindentudás, irónia és önirónia idézi 
meg a párizsi éveket és az irodalmi eszményeket. A negyven éves író a húsz évest megbocsátó 
mosoly, rejtett líraiság és finom öngúny szövevényes fenntartásaival kíséri útjain. Az irónia 
a hitnek szól, amit — számos más helyen is — a fiatalság romantikájának nevez. A fiatalság 
a nehéz, kiábrándító, megkeserítő tapasztalatokon innen, naiv bizalommal veti magát az 
életbe. Élményeinek közvetlenségét még mi sem. zavarja. Világhódításra és az emberiség 
megváltására készült. Mohó remény sarkallja a teljes megismerés partjainak elérésére. Fontol
gatás és kétely nélkül adja át magát harcnak, élménynek, szerelemnek. A felnövő embernek 
ezt a korszakát, amelynek döntő szerep jut a személyiség kialakításában, a regényét író Illyés 
már csak mint a múltat érzékeli. Szép, de visszahozhatatlan időnek fogja fel. A ragyogó álmok
nak, a nagy terveknek minden tiszteletet megad, de már a megbocsátó irónia fölényével 
szemlélheti. A fényeken mindig rajta látjuk az ironikus visszfényt is, s e kettősség, amelyet 
könyvén játékos könnyedtséggel lebegtet végig, a Hunok Parisban művészi varázsának egyik 
forrása. Az irónia elfátyolozza, de teljesen nem rejti el akkori életének fényeit. Kihámozható 
világszemlélet, lelkiállapot, költői becsvágy megbízható körvonala. A kortárs francia irodalom 
legmerészebb újítóit minden vonatkozásban megérti, anélkül, hogy meghódolna az értel
metlenség előtt. 

„Amit én megértettem, azt megvetettem. Korom gyermeke voltam. Fokmérőm min
denre az volt, hogy mekkora benne a szellem erőfeszítése. Mindenkitől azt a legfelső határt 
akartam, ameddig én már eljutottam, onnan a további utat! Milyen szép versenynek s milyen 

2*b ILLYÉS GYULA: Sub specie aeternitatis. Dokumentum, 1927. márc. 
23 R. M. ALBÉRES: L'aventure intellectuelle du XXe siècle. 168. Idézi Salvador Dalit, 

a szürrealizmus egyik festő-apostolát: „A véletlen nem más, mint rendszeres irracionális tevé
kenység eredménye." L. még: CLAUDE ROY i. m. T. és NADEAU i. m. 328—330. 

3 4 R. M. ALBÉRES i. m. 180. 
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egyszerűnek látszott így az emberiség útja !"25 És mindehhez a társadalmi forradalom gondolata 
kapcsolódott. Cocteaunál tett látogatásáról írja: „további begyakorolt mondataim már arról 
szóltak, hogy a költőnek mi a kötelessége a munkásosztályban, az új társadalomban, a torla
szokon !"26 Ami a lényeget illeti — szürrealizmus és forradalom kapcsolatát •—, a regény hite
lesen idézi meg a párizsi esztendőket. Ellentétes elemek kerültek így egymás mellé. Az ellen
tétek egysége nem szólhatott hosszabb időre. Akinél a „költői kötelesség", a társadalmi 
szolgálat gondolata nem halványult el: előbb-utóbb szembe került ezzel az ellentéttel. A húszas 
években induló, a pálya kezdetén álló költőknél még nem vált ez tudatossá. A változás az 
évtized végére érik meg. 

Ez érteti meg, hogyan szerepelhetett egyszerre egymástól oly különböző rendeltetésű 
folyóiratok hasábjain. Munkatársa volt a kommunista bécsi Éknek és a New York-i Új Előré-
nek, de nevét ott látjuk a legtöbbet támadott ellenfélnek, Kassáknak Ma című lapjában és 
a Budapesten megjelenő Magyar írásban. Az Ék és az Új Előre jelentette a költő köteles
ségét az ,,új társadalomban", mig a Md-hoz és a Magyar íráshoz a művészi forradalom vonz-

. hattá. Induló írót aligha lehet arról teljesen megítélni, milyen lapokban találkozunk írásaival. 
A tájékozódás főbb irányát azonban elárulja, és a zavarról is tudósít. Az Ady utáni nemzedék 
a húszas években kisebb jelentőségű, rövid életű folyóiratokban talált otthonra. Igazi orgá
numaikat a harmincas években alapíthatták meg (Gondolat, Válasz,Szép Szó); a sokféle törekvés 
akkorra kristályosodott ki és jutott mederbe. A nagymultú és még mindig legtekintélyesebb 
folyóirat, a Nyugat visszavonulóban volt. Ady nevével jelezhető vívmányoknak jobbára a 
védelmét vállalta és kevéssé a tovább folytatását. Vitája a konzervativizmussal nem lanyhult; 
érdeklődése széleskörű maradt; írói, művészi színképe még mindig a leggazdagabb. Az iro
dalom új törekvéseiből azonban keveset fogadott be, a színrelépő fiatalok közül kevesek
nek biztosított nyilvánosságot. A fiatal baloldali, társadalmi elkötelezettségű irodalom
mal nagyon szűkösen bánt. A szerkesztés egy óvatos józan, realizmus kialakítását tar
totta céljának. 

A szocialista irodalom szerveződése azonban rögtön a diktatúra bukása után megindult. 
Előbb külföldön, emigrációban, majd a húszas évek derekától, az emigránsok hazatérésétől 
kezdve itthon is. 

Egyik ilyen kísérlet volt az Ék, amely Bécsben jelent meg 1923-ban. Kiadása a szo
cialista irodalom belső ideológiai harcát és osztódását jelezte. A kommün után ezt az irodalmat 
egészen 1922-ig Kassák folyóirata, a Ma képviselte, a kommunisták azonban hamarosan sza
kítottak vele. Előbb Komját Aladár indította meg az Egységet, amelyet Uitz Bélával közösen 
szerkesztett.27 Az Egység hevesen bírálta a Ma formalizmusát és megalkuvó politikáját. 
Ideológiai tisztaságra törekedett, a kommunista eszme minél teljesebb kifejezésére. Az izmu
soktól azonban az Egység sem mentesíthette magát. A Ma politikátlannak minősített, forma
lista konstruktivizmusával szemben, azzal vitázva, egy, a marxizmussal „összhangba" hozott 
konstruktivizmus nevében lépett fel. Egyik cikk kifejtette, hogy a kultúrforradalom első 
szakaszát a harcos művészet, a „tiszta tendenc művészet" és az összművészetek új architek-
tonikus rendjének keresése, azaz a konstruktív művészet jellemzi.28 Ez a spekuláció sajátságos 
történelemfelfogásban gyökerezett: az emberiség története nem csupán osztályharcok története, 
hanem a rendezési kísérletek, a társadalmi egység keresésének története is. Vannak időszakok 
— úgymond —, amidőn viszonylagos egység valósul meg: ezek a homogén, kollektív korok 

25 ILLYÉS: Hunok Parisban, 111. 
2 6 ILLYÉS i. m. 105. 
27 Az .Egységnek ekkor két száma jelent meg. A Bécsből Berlinbe települő Komját 

1924-ben újra kiadta. A lap alapításának körülményeiről beszámol KOMJÁT IRÉN: Komját 
Aladár élete című tanulmányában, Komját Aladár összegyűjtött művei, Bp. 1960, 

28 ROSINCER ANDOR: Forradalom és kultúra. Egység. 
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és felismerhetők az „elfejlődés" történelmi szakaszai, ezek az anarchikus, széteső, átmeneti 
korok. A konstruktivizmus és marxizmus eme összeegyeztetése gyakori a húszas évek szo
cialista irodalmában. 

Noha Kassák Lajos is történelmi materialistának tartotta magát, az ő konstruktiviz
musa más irányba mutatott. Következetesebben járta végig az elméletet, és tisztábban való
sította meg. Maradéktalanul kiűzte a művészetből az emberi-ábrázoló tartalmat, helyébe 
sivár spekulációt ültetett. Kassák ellenfeleinek törekvése, hogy a „tendenc" művészetből és az 
„építés" művészetéből szintézist alkossanak, szintén merő lehetetlenség volt. Ám Kassák 
az irányzatosságot is elutasította. Teljesen meg akart szabadulni az „ortodox" szocializmus 
kötöttségétől. Ennek jele már kép-albuma: tartalomtól mentesen, a világ lényegét kép
architektúrában, azaz négyszögek, háromszögek és körök kombinációjában ábrázolta.29 Ez a 
formai játék, amely éppenséggel tetszetős díszítés lehet, mit sem árul el abból a gazdag tarta
lomból, amit szerzője neki tulajdonított. Az alkotásokat azonban ez időben száma nincs cikk, 
felhívás, manifesztum magyarázta. Értesülhetünk arról, hogy a konstruktivizmus a leg
ésszerűbb művészet, mert formanyelve a geometria és a matematika rendszerén alapul. Nem 
konstatálni akar: célja az új világrend megszervezése. Esztétikai újdonság helyett új életformát 
nyújt, A szocialista gondolat úgy épült be az elméletbe, hogy a konstruktivista művész elve
tette a hierarchiát, helyébe az „egymás mellett megtérést" állította, aminek művészi kifejezése 
nem a „feltornyosodott", hanem az „eltestesedett" kifejezési forma: „a szociális ember adekvát 
formája az egyszerű, tömör négyzet".30. Az építő szándék révén válhatott ez az irány nemcsak 
Kassák, hanem általában a proletárművészet tulajdonává. A kor anarchiájával, szétzüllött-
ségével szemben új világrend tiszta szerkezetét, építésre képes erejét kívánta közvetíteni. 
Azt fejtegették, hogy az „objektív harmónia" osztály nélküli forma, a kommunista osztály 
nélküli társadalom előhírnöke a művészetben. Az ideológia azonban csak máz volt, frazeológia, 
játék a szavakkal. A konstruktivizmus egyik árnyalatában sem lett több, tartalmasabb vagy 
éppen forradalmibb — mindegyik magán viselte polgári eredetének bélyegét.31 

A magyar proletárirodalom egy része esztendőkre összefonódott a többi között a konst
ruktivizmussal, hatása a húszas évek derekán enyészett el, s egyedül Kassák szűk csoportjában 
élt tovább. Az elméleti zavar elodázta az irodalom és élet. természetes találkozását, a forra
dalmi irodalomba belekeverte egy álforradalom polgárian idegen elemeit. 

A konstruktivizmus áthatotta a proletkultot, a szocialista irodalom eme legharcosabb 
csoportját is. Az Egység mellett az Ék szintén a Ma-val szakító, önálló életre jutó kommunista 
irodalom jelentkezése, a bécsi proletkult lapja. Barta Sándor szerkesztette; az Akasztott Ember 
című kiadványnak közvetlen folytatása.32 Illyésnek itt két cikke, nyolc műfordítása és egy 
verse jelent meg. Az Ék is, mint az emigránsok oly sok kezdeményezése, anyagi nehézségekkel 
küszködött, rövid ideig tartotta fent magát. Négy számig jutott el, az utolsó 1924. januárban 
látott napvilágot. Illyést szoros kapcsolatok fűzték az Ékhez, egy felhívás a lap párizsi kép-

29 KASSÁK LAJOS: Bildarchitektur. Wien, Ma kiadása, é. n. L. H. I. (Hevesy István) 
Kassák Lajos bécsi könyvei, Független Szemle, 1921. 92. 

30 A gondolatmenet Kassák konstruktivizmusról szóló cikkéhez igazodik, az idézetek innen 
valók: KASSÁK LAJOS: A konstruktivizmusról. Diogenes, 1923. 1. sz. 

31A magyar konstruktivizmusra is illik az a kép, amit HANSSEDLMAYR rajzol: A mo
dern művészet bálványai. Bp. 1961. 77—93. és 117—118. L. még HEVESY IVÁN: A mai kultúr-
válság dokumentumai. Magyar írás, 1924. szeptember, Különösen a szuprematizmus program
ját. 

32 Az Ék első számán — 1923. márc. 20. — olvasható: „Első (hatodik) szám". „Az 
,Akasztott ember' mint egyéni kezdeményezés elvégezte feladatát. Megteremtette az első 
lehetőségét a homogén kommunista kultúrerők összedolgozásának. Átmeneti szakasza volt a 
szociális letisztulásnak, s most hogy az azonos alapon álló erők munkaképessége adva van, 
ennek az összedolgozásnak új szerkezeti és külső formájaként jelentkezik az „Ék". 
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V 

viselőjének mutatja,33 nevével mindegyik számban találkozunk. A programot adó „Leszöge-
zés" szerint az Ék a „kommunista kultúrmunkások lehető legszélesebb koncentrációja."338 

Az ellentmondások kuszasága az Éket is behálózta. Kiagyalt formalizmus váltakozik nyers 
forradalmisággal és világos látással. Uitz Béla kísérlete az „ideológiai formára"34 ugyanúgy 
helyet kapott a folyóiratban, mint Barta Sándor az Idők kristálya Moszkva c. tisztább szem
léletű, Szovjetuniót köszöntő írása. Az Ék "köré szerveződött proletkult csoport élénk tevékeny
séget fejtett ki. Matinékat rendeztek, Mácza János előadássorozatban ismertette az orosz 
irodalmat/megnyitották Uitz Béla második bécsi kiállítását. Mi volt Illyés szerepe ennél a 
lapnál, aminek jellegét Barta, Uitz és Mácza tevékenysége határozta meg? Külön színt kép
viselt. Nem azonosította magát a proletkulttal, Az eszme kötötte ide s nem az itt folyó iro
dalmi munka. A bécsiek vértelen, élettől idegen elmetornája aligha vonzotta, a spekulá
ciótól teljesen mentes maradt. Híve a formakereséseknek, de nem az „ideológiai-laboratorikus" 
iránynak, amely akárhányszor az ideológia elvont tételeit próbálta művészetté érlelni. Meddő 
spekuláció helyett az önkénytelenül áradó líraiság forrását keresi. Az Éknél a közvetítő és 
összekötő helyét vállalta, politikai meggyőződésből. Egyike azoknak, akik a baloldali emigrá
cióhoz a francia.dadaizmus és szürrealizmus eredményeit műfordításokban eljuttatják. S nem
csak irodalmi eszménye volt különböző. Nem vonzhatta a csoportok elszánt, egymást kölcsö
nösen sértegető, gyakran csak személyes természetű hadakozása sem. A lap párizsi megbízottja, 
de másfelé is dolgozik, műfordítást ad az Ék ellenlábasának, a Mü-nak is. 

Az Ék első számában terjedelmes írást szentel a kortárs francia költészetnek.35 A század
végen induló mozgalmat két részre különíti. Míg Jean Paul Toulet, a fantazisták iskolája, 
Appollinaire és a kubisták „tisztán esztétikai alapokból" induló művészi forradalmat csinál
tak, az 1915-ben kezdődő új irányok „már mélyebb társadalmi közösségben gyökereztek,, 
forradalmuk sokszor a szükségszerű társadalmi forradalmakba is bekapcsolódott." Az elkülö
nítéssel az a célja, hogy nagyobb hangsúlyt adjon az új költők működésének, ami azért is 
szembeszökő, mert Appolinaire-t ekkor a modernség géniuszaként ünnepelték. Az 1915 utáni 
mozgalom már „látta az egész társadalom fenékig rothadt és anarchiába zilált konstrukcióját 
is." Az izmusok forrongásában arra a költészetre figyel, amelynek tükrében a kor szétrombolt 
arca mutatkozik meg, vagy az irányt adó szándék olvasható ki. Az olyan felhívásoknak 
— írja —, hogy a költészetnek azonosulnia kell az élettel, és hogy minden tárgya a költészet
nek, a szociális forradalom szempontjából való üressége most mutatkozott meg. Cikkében 
kiemelt helyet juttat Henri Guilbeaux-nak, a forradalmár költőnek, a Svájcban megjelent 
Demain szerkesztőjének, aki a háború után a letartóztatás elől Moszkvába emigrált. Idézi 
egyik versét: 

33 Az utolsó szám francia nyelvű mondata felhívja az Ék francia munkatársainak és 
barátainak figyelmét, küldeményeiket M. Jules Illésnek címezzék, Ék, 1924. 1—2. sz. 

33a „Leszögezés 
Alapszik: kommunista kultúrmunkások lehető legszélesebb koncentrációján. 
Célja: a kommunista pártok gazdasági -politikai harcával együtthalad, azt kiegészítőért 

és alátámasztóan a polgári kultúra és életformák gyakorlati és elméleti kritikája, az ellenük 
való napi kulturális és egyetemes szempontú osztályharc, azaz az osztályharc átvitele a kultu
rális területekre is. Ezzel párhuzamosan az eljövendő kollektív kultúra és életformák elméleti 
megvilágítása és már ma kiütköző embrióinak gyakorlati demonstrálása. A lap belső réteg
ződése ennek megfelelően felöleli: 1. A napipolitikai és napikulturális osztályharcot kifejező 
agitációs karakterű munkákat. 2. A mai maximális kollektív tendenciájú ideológia^ produkciót 
és 3. az ideológiai (laboratorikus) formakezdéseket, az öncélúság elvetésével." Ék, 1923. 1, 
szám. 

34 UITZ BÉLA: Kísérlet az ideológiai formára. Ék, 1923. 1. sz. Háromszög, négyzet és kör 
absztrakt kombinációival ábrázolhat ónak véli a történelmi és művészeti fejlődést és a kom
munista társadalom különböző szakaszait. 

35 ILLYÉS GYULA: Az új nemzetközi irodalom ismertetése és kritikája. Ék, 1923. 1. sz. 
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„Katonák a lövészárkokban béküljetek ki, lázadjatok föl ! 
Ki a gyilkoló csapdákból, vermekből, mészárszékek, öldöklés! 

• Ki a gyárakból munkások, asszonyok ki a házakból 
Lepjétek meg, tépjétek széjjel, kergessétek el a zsarnokokat! 
Roham ! Proletárok ! 
Karoljatok végtelen és elszakíthatatlan láncba a világ körül 
Szabadítsátok meg az emberiséget a gyötrelmektől, fájdalmaktól, k ínoktól*^^ 
Életet! teremtsétek meg az életet, a békét a forradalommal." 

Guilbeaux proletárforradalomra szólító verse békésen összefért a dadaizmus igenlésével. 
Cikkének élén áll, hogy „az ideológiai egység a kommunizmuson keresztül valósulhat csak meg", 
de ugyanitt azt is mondja, hogy „a Dada az 1908—1920-as mozgalmak legtartalmasabb ered
ménye." Szerepét abban ismeri föl, hogy .tabula rasát csinált: a polgári világszemlélet csődjét 
tárta fel. 

Pályájának legkezdetén álló író első cikkében nem az ítéletek helyessége a döntő és nem 
a tévedések száma. Inkább az, milyen jeleket előlegez pályájából, milyen érdeklődést mutat. 
Igazi tehetség, korán elárulja irányát, de természetét is. Az Ékben közölt cikk híven elénk 
idézi, mit tartott Illyés az új költészetről, de fontosabb, hogy bepillantást enged az induló 
író világába. Elfogultság mondhatja Guilbeaux-t vagy különösen a dadaizmust társadalmilag 
értékesebbnek Apollinaire lírájánál. S vajon helytálló-e a szigorú 1915-ös határvonal a francia 
költészetben, ez előtt esztétizmust, ez után társadalmi mondanivalót kereshetünk az avant-
gardizmusban? Hitelesebb képet nyerünk, ha a vitatható állítások helyett a cikk szemléletére 
figyelünk. Éles, bíráló szenvedély tölti el az írást, de nem a minden áron rombolásé. Meg
értéssel vizsgálja a modern líra útját, de hasztalan keressük" a párizsi avantgardizmus elméle
teinek nyomát. Akkor sem híve sem az elvont teoretizálásnak, sem- az irracionális világ
magyarázatoknak, amidőn az irodalom nagy „Kísérleti Laboratóriumában"36 folyó munkának 
lelkes, megértő terjesztője. 

* 

Eredeti verset igen keveset közölt párizsi éveiben, munkájának tetemesebb részét 
műfordítások teszik. A versek kiválogatása összhangban áll cikkének szemléletével; fordításai
ban „egy világ disszonanciája" fejeződik ki, „fölmutatva . . . az egész társadalom fenékig 
rothadt és anarchiába zilált konstrukcióját" és az „anyagi és szellemi világot egyként átfogó 
-törvényt."37 — Előbb az Ékkel tartott szorosabb viszonyt — itt láttak napvilágot forradalmi 
és polgár ellenes fordításai. Az Új francia antológiáját bevezető sorai szerint a „Szociális állás
foglalásaikban ők állanak legközelebb a prpletárforradalom célkitűzéseihez és éppen ezért 
láttuk az új francia lírát rajtuk át megmutatni."38 Hű tolmácsa fordítójának is Guilbeaux 
patetikusan és szertelenül áradó Lenin-verse. Széles sorai a kommunizmust dicsőítik, és Lenint 
.az új yilág teremtőjét magasztalják, Moszkvához, a „hódító bolsevizmushoz" szólnak: 

„Oroszország kelet csodás ébredéseivel szemeid mögött 
marsoltad csapataidat a hitek tiszta lobogójával 

Vladimir Iljics, tanítója és előkészítője a forradalomnak, 
makacs vitázó, akaratos, konok, megvalósító 
minden országok proletárjai köszöntenek téged."39 

36 Komlós Aladár kifejezése. 
37 L. 35. jegyzetet, idézet onnan. 
38 Ék, 1923. 3. sz. 
3 9 H E N R I GTJILBEATJX: Kraszkreml. Ék, 1923. 2. sz. 
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A polgári világ iránti utálat nyersen és gorombán hangzik Ivan Goll, Blaise Cendrars és Pierre 
Jean Jouve verseiből. A világháború megmutatta, hogy ez a rend még újabb és újabb szen
vedést, ínséget hozhat az emberiségre — polgárok ünnepi körmenete, álszenteskedés, a lilio

mok, orgonazúgás és harangok csengése a rothadás csillogó és tetszetős leplezése — mondta 
Ivan Goll: Űrnapja című versébén. Goll valóban minden költői „csillogást" kiűzött verséből, 
elundorodva a hazugságtól, elátkozza Európát, a „rothadt földet" és pusztulásért kiált. 
À „lövészárkok, forradalmak, levert zendülések" után, a testvértelen magány keserű gyü
mölcse jut mindenkinek, panaszolja Pierre Jean Jouve. Másik arcát mutatja a polgári világnak 
Cendrars és Sauvage: érzelmeiket az életről való lemondás, a magányos szenvedés tölti meg. 
Irányzatosan összeválogatott versek ezek: e költők többsége nem műveik, hanem egyes ver
seik révén állhattak közel a proletárforradalom céljaihoz. Még így is elsősorban elégedetlen
ségük teremt érintkezési pontot. Jouve miszticizmusa, Sauvage új-szimbolizmusa vagy Cend
rars unanimizmusa egészében nem szolgálhatta a szociális forradalmat. Láttuk azonban, 
hogy Illyés — és a baloldalon nem egyedül — másként értelmezte a közösségi szolgálatot. 
Értékes szerepet szán a zűrzavar és a bomlás ábrázolásának. 

Már az Ék fennállása idején munkatársul szegődött a Md-hoz és a Magyar íráshoz. 
A húszas évek elején e két folyóirat a modernizmus fő orgánuma. Kilábalva a dadaista nihiliz
musból, Kassák visszatért a Ma első hitvallásához: a szuverén tárgyábrázolás művészetéhez.40 

A konstruktivizmus gondolati erőt ígért, és bonyolult értelmi játéknál többre nem volt képes. 
Elméleti apostolkodásának, a minden áron új és modern erőltetésének köszönhette Kassák, 
hogy lapja az életre képtelen kísérletezésekben ragadt meg.41 A program mindig gazdagabbra 
sikerült a műnél. A lelkes buzgalmi szerkesztő, Raith Tivadar, a Magyar írási az „új törekvésű 
művészek lapjának" nevezte. Kétfelé harcoltak: a l'art pour l'art játéka és illúziója ellen — 
vitázván Babitscsal is—, mert a „hit nélküli, világnézetiden művészet ma becstelen játék."42 

De elutasították a kaotikus irodalmat, az izmusokat is, mint komolytalan és erkölcstelen irányt. 
Eszményük az Ember ábrázolásához visszatérő művészet, amely etikai célokat jelöl ki, s a 
bomlott világban utat mutat. Vitáikban és cikkeikben újra és újra elmondták, hogy az iro
dalomnak le kell szállnia a lélekbe, de az emberi kollektivitáshoz is szólnia kell, így munkál
kodni az új nagy egység megteremtésén. Ez az etikus, „hitteljes" művészet a kispolgárság 
válasza a bukott forradalomra és általában a forradalmi cselekedetre. A forradalom a rombolás 
démonaként jelent meg előttük, az emberek között gyűlölséget szító erő képében. Az új 
művészetnek az a feladata, hogy nagy erkölcsi szintézist alkosson, és megteremtse az új közös
ségi eszmét. 

„Üj egység kell, új egység 
Leikeinknek... 
Ó, Európa, felragyog a Sorsod, ha egységedben — 
szív szívre talál."43 

A Magyar írásnak nem volt határozott stílusprogramja, mint a Ma-nak. Víziós, etikai spiri
tualizmus, szimultaneista kompozíció, az unanimizmus kései magyar változata ugyanúgy 
helyet találhatott a folyóiratban, mint József Attila néhány verse, egyebek között a Koldusok 
vagy a szerkesztőség elítélte izmusok „játéka", a modern nagyváros és technika új mitológiája. 

40 „Ha a kép igazság volt eddig, hogy a művész lelke hárfa, amelyen az élet játssza ki 
szeszélyes danáit, most legyen kemény igazság, hogy az élet csak alárendelt a művész formáló 
zsenijének: az új festő szeme elé állított modell nem lefestendő téma, csak formákra emlékez
tető matéria a teremtő akaratnak." Kassák Lajos, Ma. 

41 KASSÁK LAJOS: A konstruktivizmusról. Diogenes, 1923. 1. szám. 
42 RAITH TIVADAR: Fiatalok. Magyar írás, 1924, 17. 
43 RAITH TIVADAR: Európát énekelem. Magyar írás, 1924, 44—45. 
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Az egység és építés jelszava szinte varázsszóként hangzott a kor irodalmában. Szétdúlt, 
kaotikus kor művészeinek az új egység megteremtésén kell munkálkodniuk — vallotta számos 
cikk szerzője. Ezt mondta a „tendenc irodalom" propagandistája, a konstruktivista, ezt a 
„hitteljes" művész. Az egység hirdetői az irodalmi megújhodást keresték, a háborúban szét
bomlott költői világ helyreállítását, a káosz helyén valami új harmóniát, az elveszett és meg
csúfolt helyett új eszményt. 

Illyés kivételesen értékes, leleplező szándékot tulajdonított a dadaizmusnak. Az új 
egység megteremtését kívánta szolgálni, amidőn a negatív példát, a szélsőséges polgári indi
vidualizmus művészetét is bemutatta. Cocteau 1921-ben keletkezett színpadi műve Az Eiffel
torony násznépe gúnyos játékot űz az értelmes világgal. Előszavában ugyan kihívó logikával 
a mű egyszerúségéről beszél: „Minden költői mű magában foglalja azt a lényeget, mit Gide 
a Paludes előszavában olyan találóan: isteni osztályrésznek nevezet t . . . Az Eiffel-torony 
násznépe épp egyszerűsége miatt okoz majd még nagyobb skandalumot, mint akármilyen 
esoterikus darab . . . Itt én lemondok minden misztikumról: mindent világosra gyújtok . . . 
A költőnek ki kell bontania a dolgokat és érzelmeket az őket fedő leplekből és ködökből . . . 
Ebben a darabban én rehabilitálom a közhelyeket. Itt úgy adódnak, hogy visszanyerik húsz
éves korukat."44 A mű „egyszerűsége" nem egyéb, mint a képtelenségek halmozása. Szín: 
az Eiffel-torony, ahol két beszélőgépnek öltözött szereplő — narrátorként — a darabot magya
rázza. Emberek^ állatok jönnek és mennek, minden terv nélkül; a násznépet fotografáló fény
képezőgépből előbb egy lelőtt strucc, majd egy gyerek, végül egy oroszlán sétál ki; a beszédet 
mondó generálist megeszi az oroszlán, de utóbb, fél bajusza és fél csizmája híján mégis élve 
megjelenik és így tovább. A képtelenségek e sorával az író valóban tiltakozik minden „misz
tikum": életben fellelhető rend és értelem ellen. Az avantgardizmus egyik általános törekvésére 
ismerhetni, az efféle az anti-romantikában: az új művészet feladata a „meztelen valóság" 
visszaállítása, a valóság igazi arcát elrejtő „ködök" eloszlatása. Illyés igazi megértéssel azon
ban nem a dadaista „skandalum"-keltés felé fordult, hanem a„valóság feletti létábrázoláshoz". 
A szürrealisták viszont a „lemeztelenítés" merő ellentéteképp új mitológiát teremtettek: 
a természet, az élet jelenségei között rejtett, titokzatos kapcsolatokat kerestek, e rejtett, 
kimagyarázhatatlan lényeg fölvarázsolásában találták meg költészetük egyik legfőbb tarto
mányát. Cocteau kubista és dadaista korszaka után — maga is írt ilyen szövegeket. „Tavasz 
a tenger mélyén" című kis próza-versében a tengermély elevenül meg, artisztikus korallok, 
spongyák és félkarú halak világa, s valami megnevezhetetlen bánatot «s sugall.45 Egy-két 
kivételtől eltekintve, a Aíd-ban és a Magyar /rdsban közölt többi fordítása is a szürrealista 
irányhoz sorolható.46 

Meglepő azonban, hogy hasztalan keressük fordításai között ennek az iránynak leg
jellegzetesebb darabjait. Igazi automatikus vers fordítást egyet sem közölt — csak jó két 
évtized múltán regényének illusztrálására mutat be néhány részletet Cocteau, Tzara és Breton 
effajta műveiből.47 A mozgalom lelkének, Bretonnak a nevét sem írja le. De nem leljük a szür
realizmus másik áramlatát, Robert Desnos, Soupault, Benjamin Perét nevével jelezhető 
álom-költészet darabjait sem. A kép még élesebb, ha számba vesszük, hogy ,, előfutár ai val" 
mily mostohán bánik, még a „szelídebbekkel" is, a Nyugat-nemzedék költő-inspirátoraival, 

44 COCTEATJ: Az Eiffel-torony násznépe. Fordította Illyés Gyula, Ma, 1923. júl. 1. 
45 Ma, 1925. jan. 15. 
46 APOLU^AIBE: Esik. Ma, 1925. jan. 15, Goll: Uj Orpheus. Magyar írás, 1924. máj.— 

jún. — Pierre Jean Joure — cím nélküli vers, a Tragique c. kötetből, Magyar írás, 1924. rriáj.— 
jún .—Tzara : Tavasz. Ma, 1925. jan. 15, — Huidobro: Vers, Víztükör, Magyar írás, 1924. 
máj.—jún. — Marcel Sauvage : Tavasz, Feledés, Atlasz, Mily szép a háború, Magyar írás, 1924. 
máj.—jún.; Az elvakított karaván, Ma> 1925. jan. 15. Eluard: Nedves. Ék, 1923. 1. sz. Az új 
nemzetközi irodalom ismertetése és kritikája, Szerelmem szivében. Ma, 1925. jan. 15. 

47 Hunok Parisban, 104, 108, 109, 110, 320—321. 
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Baudelaire-rel és Rimbaud-val. S utóbb Párizsból hazatérve, csupán Eluard-t fordít és Aragon 
Párizs-regényét méltatja meleg megértéssel, azt a könyvet, ami Breton ellenvéleményét vál
totta ki. Breton „válaszáról", Nadja című regényéről sehol nem tesz említést. E fiatalkori 
rokonszenv máig elkísérte. A modernek közül legtöbb megértés később is Eluard-hoz fűzte, 
az 1942-ben megjelent francia antológia összeállításakor legnagyobb részt a középkor és a 
klasszikus nagyszázad idejéből vállalt. 

Fordításai tanúskodnak vers-eszményéről, ám ugyanakkor arról is, hogyan értelmezte 
át, élte meg Illyés a maga számára a modern költészetet. Egy, főként életrajzi vonatkozásokat 
ismertető cikk —• a lap jellegéhez híven — rikítóan harsány színekkel ábrázolja Illyés párizsi 
éveit.48 A szürrealizmus fenegyerekének tünteti fel, néhány életrajzi adatra: a munka haszon-
talanságáról tartott előadására, Aragonnal való barátságára építve. Igaz, hogy a „francia 
irodalom legtumultuózusabb elemeivel fújt a magyar költő egy követ". De nem állja meg a 
helyét, ahogy maradéktalanul azonosítja az avantgardistákkal. Amit Németh Andor jellem
zőnek tart — öncélú provokációk, lelki függetlenség és magamegvalósítás vágya, minden jel
szó halálos gyűlölete —, sohasem volt Illyés igazi sajátja. A szűrrealista mozgalom leglelkével 
nem talált alkotói kapcsolatot. Példa rá emigrációja idején megjelent kevés számú eredeti 
munkája. A szürrealizmust világmagyarázatként nem tette magáévá, a költői nyelv új le
hetőségének fogadta el. S a gyakorlatban még így sem egészen. A szürrealista kifejezéssel 
mindig viaskodott, a szívből jövő „önkéntelenséget", a teljes eloldozódás állapotát nem sike
rült meghódítania. Igyekezete, hogy „tőrőlmetszett" szürrealista verset alkosson, voltaképpen 
sohasem járt eredménnyel. A valóság vonzásával küzködött s a valóság: a megélt élet élmé
nyeinek köréből nem tudott teljesen elszakadni. 

A képzetkapcsolások szabad lebegtetését, táncoltatását valósította meg. Világosság 
című versét az Ék utolsó száma közölte.49 

Óceánokra kelt hajók szíve a delejtű, 
Észak s dél vonzásában hangtalan mind össze 
dobban 

Az ütő kalapácsokat jajdulva csattantja 
vissza az acél, s a halottaknak sem 
tömheti senki be a száját 

Szemeim kínnal ássák föl az éjjelt, 
sziporkázón csavarodva, mint a fúró 
siklik sugaruk át a vason, 

Ó, de mágnestelen, pólusra vert szí
veink nem keringhetnek soha, mint 
a csillagok. 

A víz széjjel feszíti a sziklát, 
mert állhatatos függéseknek rendjén 
ütközve és ütve erjed a teljesedés, 
rejtett erők bomlásán mindenütt. 
Az Igaz áll. Forgó szférák mögött merev. »3 
Hajt ím, lefojtottat, tiszta lázadásra, halálba ha kell! 
Hitem élesre kihidegült törvény 
Visszfényinéi nem több. Mit az éjjel fölrak 
Zengő csákányoktól reggelre bedől. 

48 NÉMETH ANDOK: Illyés Gyula. Literatura, 1929. máj. 
49 Ék, 1924, 1—2. sz. 

697 



A vers megértését készakart homály nehezíti. Darabos, egymáshoz lazán kapcsolódó részek 
alkotják, mintha az átmeneteket, szándékkal kitörölte volna. Az érzelem szabad, természetes 
ömlése helyett önkényesebb érzékeltetése a világ és költő kapcsolatának. Ám így sem az a 
jellegzetes „középpont nélküli", témátlan szürrealista alkotás, amely az értelem számára 
semmi fogódzót nem nyújt, csak kaotikus sodrása kelt — ha kelt — kiben-kiben másféle han
gulatot. A Világosság legelső nyomtatásban olvasható változata a költő gyakori témájának: 
az önkínzó elégedetlenségnek, amelynek a kifejezés töredékessége, a meg nem talált szó a 
forrása: 

„Ó, de mágnestelen, pólusra vert szí
veink nem keringhetnek soha, mint 
a csillagok 

Hitem élesre kihidegült törvény 
Visszfényinéi nem több. Mit az éjfél fölrak 
zengő csákányoktól reggelre bedől." 

A költő mint csillag szeretne keringeni, pontos törvények szerint. A kérlelhetetlen és másít
hatatlan törvényeket idézik az „óceánokra kelt hajók", az acélra csattanó kalapács, a sziklát 
széjjel feszítő víz. Az „ütközve és ütve erjedő teljesedés" részesévé válni: ez az elvontan meg
elevenített vágy alkotja a verset, amihez még egy jellegzetes, később ismét csak több ízben 
feltűnő elem társul: 

„Az Igaz áll. Forgó szférák mögött merev. 
Hajt ím, lefojtottat, tiszta lázadásra, halálba ha kell!" 

A kitörésre kész lefojtottság, melyhez most a halál képzete is kapcsolódik, még a harmincas
évek lehiggadt realista lírájából sem tűnik el egészen. 

Miudez azt mondja, hogy a költő nem rugaszkodott el a valóságtól: az érzelmi állapot 
körvonalait élesen megrajzolta, s akar mondani valamit. Látható az igyekezete, hogy oldottan 
lebegő vers kerüljön ki kezéből, ami a valóságot súlytalan párlatban adja vissza, szeszélyes 
képzet kapcsolások segítségével. Mégsem vált a vers teljesen „lebegő látomássá": a valóság 
visszahúzta, visszatartotta, amit itt még fokoz a stílus-törés, az expresszionista költői nyelv 
hatása. 

Sikeresebb próbálkozása ugyanez évből származik.50 

c Atmoszféra 

1. 

„A levegő üvegburka, alatt élünk, ő alakít minket, mint halakat a víz. A levegőt mindnyájan 
beszívjuk, ez az egyetlen megmaradt közös tó, hol szavaink fürödnek. Lelkünk feloldódik 
benne. A szenvedők jajai bemocskolják a levegőt. A káromkodás fölszáll, mint a füst, korom 
lesz belőle, szemeinkbe hull. Sírsz. Gesztusaink, mint megriadt légcsavarok kékre zavarják a 
levegőt. Nem látni mostmár keresztül rajta. Azt mondják, mögötte terül el az ég. 

ILLYÉS GYULA: Atmoszféra. Három versszakasz prózában. Ma, 1924. ápr. 15. 
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2, 

Az eső egyre zuhog, de soha sem mossa tisztára a levegőt, mert mi belélegzünk folyton. Éjjel 
azonban, mikor legalább nem beszél az ember, leülepszik a szenny, arcainkra fagy — álom — 
s a fák fejüket gyakran már a csillagokba mártják. 
Vannak szüzek, kik az ég sugarában állnak tisztán s a hold homályos üvegén keresztül sze
mükbe átragyog a fény. így ha csukott a szemed, azt hiszem, kinyitásakor biztosan galamb 
repülne ki belőle, mutatónyílként a napforrás felé. 

3. 

Napjaim a dél tengelye körül, mint álomkorongok forognak. Tengelybe zárt homok — a szen
vedés és a várakozás órái — lassítják a forgást. Este mellettem fekszel, mint egy moszat, & 
vágyaink szomorúságból fakadt buboréka fölszáll a tóból, szintén a csillagok f e l é . . . Ez a 
titka istennek, gyötörtetésünknek, szerelemnek és fogantatásnak." 

E prózavers tisztább alakban állítja elénk a kezdő költő szándékait. Magas igényre vall 
még az általános tartalmú cím is. Nem egy adott pillanat „levegőjét" kívánja visszaadni. 
Ennél többet: az élet teljesebb sugallatát, mélyebb értelmét. Leírás és magyarázkodás helyett 
egyszerű elemek egymáshoz illesztésével. A szürrealisták csoportjából kezdettől Eluard költé
szete tartott ebbe az irányba. Eluardnál az élet egyszerű jelenségei úgy helyeződnek el, olyan 
érzelmi, hangulati közegbe ágyazódnak, hogy mindig egy valóságos és egy álomvilág különbö
zőségének felidézésére szolgálnak. S ezáltal az élet valóságos dolgaiból közvetlenül kicsordul 
az irracionális látomás, elemi és mélyről jövő szomorúság titkos hangjaitól kísérve. Már a 
Capital de la Douleur verseire érvényes, amit Illyés idéz a költőtől: „Kíséreljük meg, bár bajos,, 
s maradjunk tökéletesen tiszták."51 Majd arról beszél, hogyan harcolt Eluard az „új világossá
gért s rendért". 

Illyést hasonló törekvések vezetik. Rokonságot ez időben ezzel a látomásos lírával tart. 
Világosságot és rendet áhít, nem káoszt. Ám az is bizonyos, hogy Illyés kézzelfoghatóbb és 
reálisabb. Atmoszféra c. versében is kimutatható az egyéni jellegű élmény — szerelem —és a 
világ kapcsolata. A kettő az ellentét révén fonódik össze: „Vannak szüzek, kik az ég sugarában 
állnak tisztán s a hold homályos üvegén keresztül szemükbe átragyog a fény. így ha csukott 
a szemed, azt hiszem, kinyitásakor biztosan galamb repülne ki belőle, mutatónyílként a nap
forrás felé." Ez a tisztaság a világból hiányzik: „A levegő üvegburka alatt é lünk . . . a szen
vedők jajai bemocskolják a levegőt. A káromkodás fölszáll, mint a füst, korom lesz belőle, 
szemeinkbe hull." Könnyű volna azt állítani, hogy a költő visszahúzódik a szerelembe, és ott 
keres menedéket. Ennek ellenkezője igaz. Visszaszorított, lefojtott, kitörni nem tudó cselek
vés keresi útját a világhoz. Mindez még homályos körvonalakban jelenik meg. Illyés a kifeje
zéssel való küzdelem első próbáinál tart. De már itt felismerhető, hogy — a rokonságon túl —, 
mi az, ami az Eluard-i látomásoktól elválasztja. Eluard mélyebbre és hosszabb időre „merül 
el", a világból hiányzó tisztaság később hívja elő a megváltó cselekvést, „költészet és valóság" 
új viszonyát. Illyés fordította le Nedves című versét: 

Kő visszapattan a vízről 
A füst sem hatol azon át 

Víz mint egy bőr 
Mit semmi sem sebezhet 

Az ember 
És a halak simogatják 

61 Paul Eluard versei, Bp. I960., ILLYÉS GYULA: Eluard magyarul- 313 . 

699 



Csattogva mint a nyíl húrja 
Hal meg a hal ha megfogja őt az ember 
Nem tudja elviselni 
Ezt a levegős és fényes planétát 

És vizek fenekére a halért 
Vagy a simulékony 
Egyre alvó vizek keserű 
Magányáért az ember elmerül52 

E valóságtól eliszonyodó és menekülő reménytelenség hosszú időre állandó témája költészeté
nek. A menekülés szó szerint, életében is elkövetkezik. 1924-ben hosszú hajóútra indul, a tá
voli óceániai szigeteket keresi fel, a nélkül, hogy bárkit is értesített volna terveiről. Illyést 
Viszont erős szálak fűzik a valósághoz, elcsüggedéseit eszmény és valóság közt feszülő ellentét 
okozza. 

Félre nem érthető módon szól cselekvési ösztönéről 1923-ból való, töredékben maradt 
verse. „Előőrsnek", „éber őrállónak" lenni, küldetést vállalni: ez az igazi gondja a fiatal köl
tőnek: 

A Hajnalcsillaghoz 

Hajnalban ébredek. Oh hajnali csillag, 
latin néven akit Lucifernek hívnak, 

a derengő égen 
te büszke kihívás, szép káromlás, dárda, 
emberi marokból legmesszebbre vágva, — 

te vagy a reményem ! 

Legtávolabbi bolygó ! Az égi hatalmak 
elé előőrsnek, éber őrállónak 

küldve, aki egész fenn, 
éjszaka s hajnal közt, mígnem a nap följön, 
Te kitartó kis mécs a vaksötét földön, 

te légy példaképem!53 

Kialakulatlanságra mutat, hogy egyszerre próbál egymástól elütő hangot. Jókedvből, tréfából 
Majakovszkij- hamisítványokat ír, a mozgalomnak osztályharcos színdarabokat, forradalmi 
verseket, magyar és francia nyelven s egy forradalmi eposzt, amit Tihanyi Lajos illusztrált. 
Korai kísérleteit nem közölte, máig kiadatlanok. Nehéz föld című kötetének néhány verse 
ugyancsak Párizsban keletkezett. Ezek az Anna-versek szintén realistább szemléletre mutat
nak. A szürrealizmus hatása csak a képalkotásban érvényesül, a képek merész szöktetésében, 
a logika elhomályosításában: 

„Földalatt utazik a városokban ő reggel a jövendő 
s este a halál felé 

52 Ék, 1923. 1. sz. Âz új nemzetközi irodalom ismertetése és kritikája című cikkében. 
53 Abbahagyott versek. Válasz 223. 
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Anna szíve 
forog a varrógép dalán 
hajtószíjak forognak ég és föld között 

Emeletek fölött a szél fölött ül Anna ül véres 
lábai rohannak" 
(Mint a harmat)54 

* 

1926 júliusában tért haza Párizsból, „ötévi távollét után."55 Nem kiforrott költőként 
érkezett. Költői eredményeinél jóval jelentékenyebb az élmény és ismeretanyag, amire kül
földi tartózkodása idején szert tehetett. „Ez idő alatt én évről évre tündöklőbb városokat, 
műveltebb tájakat, öntudatosabb emberi közösségeket ismertem meg."56 Még ekkor sincs 
határozott célja, még nem jegyezte el magát egészen az irodalommal. Egy időre vidéken húzó
dik meg, családjánál él, verseit küldi a fővárosba. Hamarosan azonban egy induló folyóirat 
főmunkatársául szegődik. 

Hazatérve az emigrációból, Kassák Lajos 1926-ban megindította a Dokumentumot 
Első száma decemberben jelent meg, az utolsó — ötödik — 1927 májusában. Kassák elméleti 
írásaiban még kitart a konstruktivizmus mellett, lírája azonban megszabadult a „formaépítés" 
zűrzavarából. Ez már a Tisztaság könyvének korszaka, a lírai fordulaté.57 A lap jellegét Kassák 
mellett Déry, Illyés, Nádass József és Németh Andor munkái határozták meg. Vitázó program
cikküket is öten írták alá. A Nyugat évfordulóját választják alkalomnak, hogy törekvéseikről 
beszéljenek. Bírálják a nagy múltú folyóiratot, mert nem ad teret a fiataloknak, csak saját 
epigonjainak: „nekünk a Nyugatnak éppen az ellen az álfiatalok felé tett engedékenysége ellen 
vannak észrevételeink a maga presztízsének és az általános továbbfejlődés lehetőségé
nek ártott azzal, hogy kapuit nyitva hagyta saját maga megkésett epigonjai e l ő t t . . . . és 
ezzel akaratlanul is barrikádot emelt a valóban új mondanivalójú és új formanyelven beszélő 
fiatalok fejlődése elé."58 A Dokumentum írói a fiatal baloldali- irodalom nevében emeltek 
szót a Nyugat bezárkózása ellen. Más módon, de a Dokumentum is bezárkózó volt, Németh 
Andor szavával — amit nem bírálatnak, hanem dicséretnek szánt — „extraterritoriális" 
életet élt. 

A Dokumentum a magyar szürrealizmus folyóirata, baloldali politikai színezettel. 
„Nem művészeti folyóiratot csináltunk, hanem szocialista látószögből a mai világ keresztmet
szetét igyekeztünk megrajzolni... Ellenzék vagyunk" — írják, ismét öten, a folyóirat munká
jára visszatekintve.59 Ez a törekvés leginkább a „Keresztmetszet" megrajzolásában vált 
valóra; bőséges tájékoztatást ad az avantgardista művészetről, ismerteti az elementáris 
zenét, a teljes színházat, Le Corbusier építészetét, a modern táncot, a film és a rádió kérdé-

54 Párizsból hazatérve, forradalmi verseit házkutatástól félve egyik barátjának adta át 
megőrzésre. Később nem kérte vissza, a kéziratcsomó az ostrom alatt megsemmisült. Francia 
nyelvű forradalmi versei máig egyik francia barátjánál vannak. ,— ILLYÉS GYULA közlése. 
1927-ig tart e kétféle szemlélet és stílus váltakozása, míg végül kialakítja azt a vers-típust, ami 
a húszas évek végén föléledő költészet egyik legjellegzetesebb iránya lesz. 

55 ILLYÉS GYULA: 1926 július. Szabad Nép, 1952. február 10. 
56 Uo. 
57 Kassák lírájának ezt a fordulatát — és problematikáját — először KOMLÓS ALADÁB 

világította meg: írók és elvek. Bp. 1937. 60—61. 
58 A Nyugat húsz éves. Dokumentum, 1926. december. 
59 Hat hónapja. Dokumentum, 1927. május. 
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seit, sőt az elementáris tipográfiát is. Ellenzékivé jobbára az avantgardizmusról alkotott fel-: 
fogás teszi s nem a „szocialista látószög". A Dokumentum is része a magát így vagy úgy szocia
listának nevező, de az osztályharcos, forradalmi szocializmus ellen felvonuló irodalomnak, 
amelyhez ugyanúgy oda tartozik a Magyar írás, mint a Bratislavában, utóbb Bécsben meg
jelenő Tűz, vagy Sinkó Ervin lapja, a Testvér és a Dokumentummal egy időben élő Láthatár. 
Közös jellemzője e lapoknak, hogy valamilyen módon „korrigálják" a proletár pártosságot, és 
„humánusabb" megoldást keresnek, ami lehet etikus művészet, krisztiánus szocializmus, vagy 
— mint a Láthatár esetében — szocializmus marxizmus nélkül. A Dokumentum a maga szán
dékairól szólva a „kísérleti jelleget" hangsúlyozza. „A Dokumentum körül néhány, az itt meg
ülepedett tegnapban sehogy el nem férő, „új ember" éli a maga kísérleti életét" — írja Németh 
Andor, majd így folytatja: „Nem tartjuk szükségesnek kiujjongani, hogy felfedeztük a szocia
lizmust, hogy hiszünk a haladásban"60. 

Illyés itt közölte a szürrealizmussal legfőbb belső rokonságot mutató verseit, de az 
utolsó számban megjelent Újra föl már egy készülő költői fordulat jeleit hordozza. 

Sub specie aeternitatts a címe egyetlen nyomtatásban olvasható szürrealista hitvallásá
nak.61 — Mint a hasonló manifesztumok, ez a próza-vers is éles értelemmel, szigorú logikával 
megokoltan lázad fel az értelem és a logika szolgai uralma ellen, követelvén és kinyilvánítván 
a teljes lázadás jogait. Féktelen, határt nem ismerő szenvedély hevíti sorait, magáénak vallja 
a legszélsőbb szélsőségeket. Kötelezőnek semmi megkötést nem ismer el, mert nincs veszteni 
valója. Az automatikus írás módszerének is eleget tesz, lenézően említi a „megunt szavakat", s 
utóbb kijelenti: „kezemben a toll, de fogalmam sincs, mit fogok a következő sorban írni", 
azonban ez a kihívás is bizonyos „mesterségbeli literátoroknak" szól, annak a költőnek ajká
ról, aki elmondhatja: „Büszke vagyok szabadságomra, a kötetlen szavakra, szívem független 
iránytűjére, Kolombus kedvére." A szabadságára büszke, egyedül szívére hallgató költő nem hajt 
fejet a valóság előtt, hanem uralkodik fölötte. Élet és halál ura, korlátlan pusztító és teremtő. 
Mindez igen logikusan onnan ered, hogy elvet minden megszokottat: 

„Hittagadók hitének is tagadója"-ként eljut a legvégső határig: „legmerészebb szirt, 
a tiszta abszurdum felénk eső partja lesz számomra az indulás kikötője." Az alkotást nem fékez
heti szabály és törvény: a költő szuverén teremtő: „A költő nem énekel az esőről. Esőt csinál: 

Tapasztalataink vannak arra, hogy a hangsúllyal kiejtett szó előtt milyen gyáván 
húzódnak vissza a kaotikus jelenségek szörnyei, arcpirulva sorakoznak a parancsszó hallatára. 
Csak szellemünk bátorságától függ, hogy kipusztítsuk és újra népesítsük a földet. A szó elhang
zik, a belelehelt energiától függ, hogy darabokra törve Jiull-e a földre, vagy ,̂ ragyogva megáll 
a levegőben, forogni kezd és borotva éles szárnyaival letarolja a megalkuvás dudnövényeit. 
Itt az ideje, hogy dekretáljuk a szellem diktatúráját." Egyetlen ponton állítja meg a szellem
nek ezt a teremtő-pusztító, lázadó diktatúráját, a függetlenség egyetlen befolyásoló erő hatal
mát ismeri el maga fölött: az erkölcsét: „Morál mindenek fölött s a morálnak is csak a szabad
ságot fűtő tüzére gondolva, és nem logika ! Hogy ez a morál bármiben is megkötés lehetne? 
A parancs itt mindig rohamra szólít, s annak, aki engedelmeskedni merészel, fel kell áldoznia 
mindent, a jövendőt, az észt, a boldogságot. Hiábavaló volna forrását kutatni: a hirtelen 
kilobbanó dühöt a környező — és logikus rendben sorakozó ! — jelenségek szennyes tiranniz-
musa ellen, az életet is odadobó tiltakozást vagy az önmagunk ellen fordított bosszút: a leg
magasabb erkölcsiséget, amely asszimptomatikusan már a legmélyebb romlással találkozik, 
s amelynek apologetikáját minden idők legnagyobb és legőszintébb moralistája írta meg, 
marquis de Sade, a mártír." 

Ebből is látható, hogy a szellem diktatúrája, ez a szokatlan hevességű és szokatlanul 
nyersen szókimondó, végletekben fogalmazó lázadás értelem, logika, megszokás zsarnoksága 

60 NÉMETH ANDOR: A Dokumentumról. Láthatár, 1927. 3. sz. 
61 ILLYÉS GYULA: Sub specie aeternitatis. Dokumentum, 1927. március. 
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ellen nem egy világtól elmenekülő költészet credója kívánt lenni. A lázadást itt is, mint egyéb 
verseiben, elégedetlenség, egy még mindig töredékesen és rejtetten kifejezett elégedetlenség 
teremti. Elégedetlenség önmagával és a világgal. Hitvallásának magva ez az érzés, szítója a 
türelmetlenségnek, amely a világot és a költőt egyformán magas mérték elé állítja. A költő 
legyen merész, és merjen mindent kockáztatni: ez az igazabb tartalma, mint a literátoroknak 
szóló kihívás. Megvetése a „következtetés nyálas csúszómászóinak" szól, akik mindent meg
magyaráznak, de méginkább szól a megalkuvó gyávaságnak, amely azért nem tud mit kezdeni 
magával, mert csak a szillogizmus kétszer kettőjét ismeri: 

„Izabella ember 
Izabella halandó 

Minden ember halandó" 

Nem a szabatos következtetés zavartalan nyugalmát állítja: a rohamra szólító parancsnak 
engedelmeskedik, ami akár „életét is odadobó tiltakozás". Inkább a halál — de nem „halálba 
törődés" — amit maga választ magának: „égő függönybe csavarodva fogja elhagyni a földet, 
ha kedve lesz rá" és nem „a krajcáros spekuláció és a legszomorúbb hülyeség kormányozta 
emberi sors." Kiolvasható a szürrealista elrugaszkodás is némely részletből, felismerhetők 
a szerep kötelező gesztusai, még a világmegvetés tetszelgő póza is fölrémlik, de ami igazán 
Illyés sajátja — és módosult kifejezésben, tisztább tartalomban még évekre menően irányítja 
költői útját —, nem társadalomellenes, hanem az emberekért hevülő büszke kihívás és szép 
káromlás. 

A folyóiratban található többi verse nem követi a vallomás féktelen logikáját, önké
nyesen szövi a képek és képzetek sorát, de a témának, szerkezetnek mégis előbukkan elmosó
dott váza. Kusza, de nem amorf versek. Némelyik szomorúságot áraszt távoli képek egymás 
mellé állításával, elvágyódó hangulatot ébreszt. Revelációs éneket mond: 

„szívem folyondár ami léghuzat 
vagy távozó hajók hegyeink fölött 
nehéz dala száll 
nehéz dal hajlik a füstölgő lámpa 
szívéből szívedre a nehéz ág 

a kapu előtt már valaki vár 
a síkos egekbe foszlfc út elején 
míg melled szomorú térképein én 
a siető lépteket hallgatom 

az éj bokrai közt menekülő léptek 
a menekülőt az éj forrásához viszik 
a magányosság síkos örvényeihez hol 
perceket számláló véred hullámain 
út foszlik el felhő távozó hajófüst" 

Száműzetésem második keserű 
éneke éj62 

Máskor rejtelmes messze világok képét idézi, szaharai éjfélt, dzsungeleket, óceánokat, sűrűn 
előtűnnek az utazás emlékei, a vándorlásé, s minden verset „nehéz illatú dalok" lengenek be. 

62 Dokumentum, 1927. április. 
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Különös módon, kivétel nélkül minden versében visszatérnek ugyanazok a nehezen 
magyarázható képek, hangulatok. Most idézett versében: 

„siető lépteket hallgatom 
az éj bokrai közt menekülő léptek" 

másutt: „süllyedő ajtók áldozata 
süllyedt hajnaloké 
e rohanó alkony jégzajlása alatt jól fogd a korlátot 
vak vihar tépi arcod naptárának leveleit 
álmaid horgonya micsoda tetemeket szed föl 
kapitány ! 
álmosan lengenek mint az akasztottak s halkan 
lassú dalba fognak gyermekkorod hangján" 

Száműzetésem első keserű éneke63 

ismét másutt: „Szót se erről — mondja az ember, most ismerem 
meg: barátom ez, akit megöltek és fülembe 
súgja a titkot." 

Hajnali fény64 

„Tél hozza csengő késeit 
Minden lehull — 
Magunk vagyunk 

Mindent szabad 
mint a szerelmeseknek az éhezőknek 
bebörtönzötteknek a menekülőknek a szélben65 

Próza-versében: „A napsugarak a mezőbe vert hatalmas kések. Minden penge ragyog és 
csattogtatja a szörnyű álombeli fényt. A pengéken keskeny csíkban tekerődzik a vér. Megölt 
barátaim vére ez Távolról ágyúdörgés. Már a várost ostromolják? 
Hallom a lépcsőn a fegyverek lépteit Hallom a fegyveresek lépteit s nem mozdulok." 
S végül legvilágosabban: 

„A város égi 
Az ablakon át látom a menételöket — 
a le-lebukó zászló, az üszkös fejek, a felemelt kezek
ből kilobbanó láng, a szél zátonyain a távoli akasztottak, 

a pörkölődő reggel ! 
a közelgő lábdobogás 
A fénylő puskacsövek" 

Csendben.66 

Az újra és újra visszatérő képek sorát a szürrealista automatizmus nem érteti meg. A kaotikus 
vers a rendszertelenül felburjánzó képek özönének nyit utat, s ha ismétel szót, képet vagy 
fordulatot, az a merő véletlennek tulajdonítható. Az idézett versek is sűrűn élnek a véletlen 

63 Uo., 1926. december. 
6*Uo., 1927. április. 
66 Uo., 1927. április. 
86 Uo., 1927. április. 
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teremtette képzet kapcsolással; szavak, töredék mondatok kusza indáztatásával keltik fel a 
szomorúság, a rettenet vagy a névtelen honvágy hangulatát. A makacsul ismételt képek azon
ban elűzik a véletlent, tudatos alakításról győznek meg, bizonyos emlékek és élmények élet
szerű kifejezéséről. A verseken összefonódva, egymásba ömölve hullámzik végig véletlen sze
szély, revelációs szófűzés és tudatos kifejezés, rendezett költői beszéd. 

S az idézett képek és szókapcsolatok mit jelentsenek? Erre válaszolni már azért is koc
kázatos, mert bármiféle versnek a „tartalmát" kivonni mindig is merész és nem ritkán kétes 
értékű vállalkozás. De elkerülhetetlen is, s legyen bár a vers „varázslata" illékonyabb, zenébe, 
képekbe zárt szépsége megközelíthetetlenebb, jelentése mégis körülírható, ha az nem is töké
letesen, mi mindenből ered e szépség. A „szabadon" írt vers megértése elé külön akadályokat 
állít a homályosság, amit a költő rendszerint még szándékoltan fokoz. A megértést készakartan 
nehezíti, ha például váratlanul össze nem tartozó dolgokat von ok és okozati viszonyba, mint 
ebben a mondatban: „A lány makacs, tovább énekel, ez az oka, hogy rohamosan leszáll az est" 
(Sub specie aeternitatis). Ugyanez az eredmény akkor is, ha a kötőszókat, magyarázó és viszo
nyító elemeit a mondatoknak egyszerűen elhagyja, mint a Száműzetésem második keserű éneke éj 
című vers első szakaszában látható. A modern vers tehát mindenképpen az értelmet állítja 
nem kis próba elé, vagyis a jelentést rejti el, ami a hagyományos költészetben csaknem mindig 
félreértés nélkül kiolvasható. Az idézett sorok jelentését is kérdőjelek veszik körül. A múlt 
vagy a jelen látomásai?, kik a halottak és akasztottak, kik menekülnek és ki elől?, mit jelent 
a fegyveresek fenyegetése? — és így tovább. Ezek a sorok azonban aligha fordíthatók le köz
vetlen, szó szerinti értelmük, vonatkozásuk és kapcsolataik szerint. Nincs erre mód, mert épp 
a kapcsolatok szálait metszette el túl korán a költő, mielőtt a fölvillantott értelem fokozatosan 
kibomolhatott volna. A fenyegetést és a fenyegetettséget mégis észrevesszük, kiérezzük a kusza
ságon és a homályon át. Ha eddig kétféle költői elv viaskodására kellett ráfigyelnünk, ugyanezt 
a szürrealista hitvallás környezetében található versei még kiütközőbben mutatják. 

A Dokumentum utolsó számában közölt Újra föl című verse sok kérdést megvilágít. 
Itt már nyíltabban beszél, közvetlenebbül fogalmaz. Innen érthetjük meg, hogy szürrealista 
verseiből kiolvasható nyugtalanság, önemésztő viaskodás, küzdelem a kifejezéssel, reális és 
irreális elemek váltakozása mind a forradalmár költő átmeneti alkotói nehézségeire vallanak. 
A forradalmi világnézet küzd a formával, a teljesebb megszólalásért. 

Űjra föl 

magánosságodban lombtalan 
szél kapta el hulló gesztusaid levelek buknak mögötted intések búcsúzások 

a síkos járdán hol véletlen s percek szigorú árama sodor micsoda szél ez ' 
micsoda víz 

mi fojtotta beléd a szót évek óta mi fojtotta beléd a kiáltást felébreszthetetlen 
feledés enyhe hullámain fel-felriadt ujjaid hány ág után kaptak hányszor 

a nap köteleibe 
a síkos járdán hol annyi vér ömölt kiköpött düh undor kiköpött keserűség füst 
hányszor elszakadt itt kezeim horgonya szívem horgonya hányszor felszakadt 
szállodai szobákban hol délután a halál hervasztja az inget 
délutáni szobákban hol a gyűrt ing emlékeztet a halálra s hervasztja a szerelmet 
hervadó szobákban hol a vánkosok közt haldokló szerelmed illata árad életed 
ebben az áramban minek ízét éreztem csak irányát soha 
bölcsőnkre keringő lágy liliompihék anyánk meleg dalából 
forró csírájára alig emlékszik már a lombhullató szív az öntözetlen szem 
simogatások legyezték egykor arcunk nővéreink kezei tejnedvű levelek 
üzenetek illata ó tavasz ide érnek némán kimúlni az elsülyedt harangok 
nyelvük alatt a kifejthetetlen gyöngy a panasz 
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vidámság puha madaram torkában undorodva némítottalak el 
gyermekkoromból ajtók dörrenését hallom az elítélt lehanyatlik 
a tükröt a tányért a kilincs szárnyait 
a könnyező ablakot kéményem búcsúzó zsebkendőjét a dalt 
egykedvűen hagytam el 
mögöttem egy állat sírja ömlő vérét 
sarkokon levágott kéz mutatja sorsom 

tovább 
tovább csak tovább születés és halál léghuzatában lebegő fürtökkel ha ingadozva 
emlékeztet könnyű felhői alatt kicsit elfogódva kicsit óvatosan 
óvatosan s belül már gyászoló eleganciával esti szellők finom ízlése szerint 
tűnődés s hasztalan cigaretták ízével a fejben 
jobb felől a süket bal felől a vak közönyös kezeid 
légüres ez a táj állnak a felhők dermed a csend hallani amint 
hűvös ködökben sisteregve forog a kíméletlen nap a kíméletlen hold 
a nedves lomb az ablakhoz verődik a halott házmester szívére fordul 
hasztalan zajongnak hasztalan döng a kapu fáradt ő fáradt a folyosó puha 
szőnyegén tompuljon el az élet ússzon el az élet ússzon el benne amiként 
az ő élete is már mély patakban úszik s felelget a vízsusogásnak 
légüres tájban hol csak a gyárkémények s a bebörtönzöttek gondolatai 
füstölnek fel az elnéptelenedett magasságokba egy múlt századbeli isten 
ködhullája felé s csak a külvárosok el- s felbukkanó zátonyai között ' 
csavarog még egy ittfeledett dal átcsap szívemen ám róla ezúttal nem kívánok szólni 
valamint az akasztottról sem ki e dal fodraiban leng és figyelmeztet 
sorsomra sorsodra mely várakozások s ábrándok csendjében foszlik észrevétlen 
korommá s lecsapódik hajnali folyókra valamint 
a várakozás-mélyítette szemekről sem gyalázatukban érő szeretőkről 
egy szegény de szép munkásleány történetéről az elveszett kőmíveslegényről 
kiről levedlettek már az enyhe költészet s megváltás jelzői s már egyedül 
riad csak reggelente a didergő jövendő s a gyárkürt jajaira 
nyíló fejeket ingat ez a szél lassan súlyosodnak s fonnyadtán hullnak le a 

keserű ágakról 
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 kísértetek fogják karon délután a munkakeresőt a lágy pompa és 

hatalom tornyai alatt 
az éhségről általában bármennyire költőietlen s divatjamúlt is már az éhségről 

az ú. n. proletariátus szenvedéseiről 
az öngyilkosság hirtelen csöndjéről 
s a hördülésről mi annyiszor elállítja szívem kronometrikus dobogását 
annyiszor elállítja 
ebben az áramban minek ízét csak eddig irányát soha 
távolodva egyre attól mi lehettél volna kicsit közönyösen kicsit elfogódva 
ügyesen siklódtam a nap kései között s akadályokon át mikről magam sem 

tudtam mitől választanak el 
feldobva párszor a színtváltó szívet egy mosoly ellenében vagy csak a játékért 
fej vagy írás veres vagy fekete mosoly vagy harag mi a véletlen égből az 

érkező arcába zuhan 
a simulékony ujjakkal megejtett ajtó széljárta üres balkonra nyílott alatta a tenger 
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a szelíd gesztusokkal félrehúzott éj mögött a napba ásító hajnal várt 
unalom s a kaland lépcsőin a rohanástól lélekzetet vesztve a rémülettől 
megálltam hallgatóztam a nyitvahagyott ablakon gyermekzokogás 
hajolt mint finom füst micsoda üzenet ez volt az ifjúságom 
rügyek emléke ó tavasz mikor Ikarusz kibontotta szárnyát 
s egy keleti ország szívéből a remény csattogva felszaladt mint a lift 
savanyú ízét érzem szájamban annak mit nem mondhatok ki s nem nyelhetek le 
a bezárt elfeledt penész hűvös virágaival koszorúzott agyban 
áporodott álmok s nyirkos tükrök között kései visszhang 
dobban visszaverődik hullám lesz s e hullám bosszús morajlásaiban 
felzúdulnak az elárult tervek lekésett indulások 
a nehéz fejet támasztó tenyér kagylóiban micsoda szélvész megveszett orkán tengeri zaj 
elfeledt kézfogások eskük simogatások zokognak mialatt 
a láthatár mögött üvöltve merülnek fel a fiatal hónapok 
röhögve kapnak a nap szekerére dörög a patkó keserű kormot habzik az ég 
csend ! fel a függönyt ! az éj ráncai közt halálraűzött bekerített állat 
emlékek kuszált szavak bozótjaiban a földet harapva véres szemekkel rázza a húsbavágó erek 
indáit finom lasszók s csörgő szerpentinek fején de szélköszörülte nád s gyöngyházfogú 
csapdákban kínozott teste utolsóra feszül forog vért köpköd ugrásra lapul bordái közt a nyíl 
föl föl az arccal égő poreső verje szemünket vagy a hatalmas gúnykacagása 
gyávák szitkai vér — az éj ráncai közt halálraűzött utolsó odvában bekerített állat 
torpan véribe kóstoi s a holdra hörögve felveti testét 
s ebben az ugrásban pattan a húr s a túlfeszített szív 
siket zakatolással pergeti vissza a gyengéd ujjakkal s estéről-estére oly óvatosan 
fel-felhúzott életet s aztán dermed a csend megállnak a felhők s hallani 
amint az első hajnali óra felcsapja szárnyait 
ebben az áramban aminek eddig ízét éreztem csak 
s aminek irányáról — 
zokogó gépfegy verek gyors ütemére fogom a bosszú sűrű dalát dalolni tinéktek 

Ami első pillantásra föltűnik, a vers alakja. Végig kis betűvel írt, sehol egyetlen írásjel, mint 
áradat zúdul végig. Hat szakaszra tördelte, teljesen szabálytalanul, vagyis a hagyományos 
poétika szerint szabálytalanul (Sorrendben egy-egy szakasz, 13, 7, 12, 31, 15, 17 sorból áll.) 
A sorok hosszúsága is kiszámíthatatlanul, „rendetlenül" váltakozik. Rövid, néha egyetlen 
szóból állót hosszan hullámzó, terjedelmes sorok követnek. Rímek nincsenek, olykor hang
súlyos, másszor időmértékes ritmus tagolja vagy lebegteti némelyik részletet. Minden ízében 
szabálytalan, saját törvényű: ez a verstípus lesz néhány évre Illyés elidegeníthetetlen sajátja. 

Mit akart elmondani? Már ennek a kérdésnek feltevése eleve elhárítja, hogy „tőről • 
metszett" szürrealizmussal van dolgunk. „Jelentése" van a versnek, „mond" valamit: nem 
témátlan, tárgya van, amit ki akar fejezni. A szürrealizmus elveti a jelentést, illetve nem meg
szokott értelműt teremt. Viszont igaz, hogy nyugtalan és szeszélyes hullámzású, megértését 
homályos, nehezen követhető utalások nehezítik. 

A vers élén éles hatású sor üti meg szemünket: „magánosságodban lombtalan". A nyi
tány fontos jelentéseket zendít meg. Erre hoz feleletet a befejezés is. Magánosság, kidalolatlan, 
visszafojtott szavak, az elmúlás jelei: az első szakasznak ezek a képei. Meglepő a kavargás, 
múlt, jelen, búcsúzás, fájdalom s most még sejtelemszerűen valami komorabb jelentésű érzés 
tolong, csak nem úgy, abban az esetleges rendben, ahogy a tudat mezején sorra elvillannak. 
Ha „szabadon" is, de él a vers alaki elemeivel. És egy sajátságos feszültség és indulat áram
latába ragad: felkiáltást csönd követ, erre kérdés következik, nekieredés és visszatorpanás 
váltakozik. A másik jellegzetesség a visszatérő elemek szerepében rejlik. Rögtön a vers elején 
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föltűnik egy Összetétel: ,,a síkos járdán", ami még ugyané szakaszban újra előjön. Amit megis
métel — ősrégi eszköze ez a lírának s egyáltalán minden irodalomnak —,' arra nagyobb nyoma
ték esik, azt kiemeli és felfokozza. Az első strófa eme kettőzésének nincs különösebb jelentősé
ge, de ezt a formai leleményt később még alkalmazza és fontos szerepben. A második szakasz 
tárgy-szerűen érzékelhetőbb tájra visz: a költő gyermekkorát lebbenti elénk, — annyi későbbi 
Illyés vers témáját a gyermekkor édes világát, az anya liliompihés dalát. A verskezdő sorra itt 
esik egy visszavilágító sugár. „Lombhullató szív" e helyen az idő elmúlását, az édes gyermek
kor elvesztését fejezi ki. Ezért érzékelhetjük most már a „magánosságodban lombtalan" kez
detet úgy is, mint ami a családból kiszakadt költő fájdalmainak is foglalata. Ez a jelentés 
azonban csak most világosodik meg, a második szakasz tesz hozzá érzelmi-hangulati többletet. 
Az első szakasz tétovaságot, bizonytalanságot is sugallt, a visszafojtott indulat szomszéd
ságában, abba belefonódva, „hányszor elszakadt itt kezeim horgonya szívem horgonya" 
olvastuk, s erre szintén mint magyarázó válasz érkezett a második strófából: „simogatások 
legyezték egykor arcunk nővéreink kezei tejnedvű levelek." Úgy látszik tehát, hogy a „lomb
talan" élet a családból kiszakadás következménye és ezt a benyomást a vers keveset mondó 
következő szakasza sem másítja meg, bár valaminő érzelmi és gondolati továbbhullámzást 
érzékeltet. A negyedik annál erősebb és hatásosabb: mind egyre messzebb vezet. Vigasz 
nélküli világba jutunk, az egyetlen komor hangulatú sort („a síkos járdán hol annyi vér ömölt, 
kiköpött düh undor stb.) újak követik, a szólam fölerősödik. Most bizonyosodhatunk meg, 
hogy a költő nem privát fájdalomról énekel. Megdermedt, elnéptelenedett és kiszolgáltatott 
tájról szól, „hűvös ködökben, sisteregve forog a kíméletlen nap". A terrort idézik elénk a sorok, 
a kíméletlen elnyomást, ami a külvárosok lakóit sújtja: „bebörtönzöttek gondolatai füstölnek 
fel az elnéptelenedett magasságokba." Az elsivárosodött világ ellenszere a gúny, itt még épp 
kivillan: „csak a külvárosok el- s felbukkanó zátonyai között csavarog még egy ittfeledt dal 
átcsap szívemen ám róla ezúttal nem kívánok szólni, valamint az akasztottról sem." Néhány 
sorral arrébb annál leplezetlenebbül és élesebben szikrázik elő: az „elveszett kőmiveslegény" 
a „megnémult paraszt", kik a „lágy pompa" s a „hatalom tornyai" alatt jelennek meg, a vers 
egyik súlyos gondolatának kimondhatasat készítik elő: „az éhségről általában bármennyire 
költőieden s divatjamúlt is már az éhségről azú.n, proletariátus szenvedéseiről." Az ötödik strófa 
egyszerre értelmet nyit sok mindenre. Eddig már kétszer fordult elő a kimondhatatlanság 
felett érzett keserűség és önvád: „mi fojtotta beléd a szót évek óta mi fojtotta beléd a kiáltást 
felébreszthetetlen", s azután: „savanyú ízét érzem szájamban annak, mit nem mondhatok ki 
s nem nyelhetek le." A forradalom üzenete és gyásza kerül a vers középpontjába: erről nem 
tudott beszélni, ezt nem tudta kimondani: „ó tavasz, mikor Ikarusz kibontotta szárnyát 
s egy keleti ország szivéből a remény csattogva felszaladt, mint a lift", s megismétli az 
előbb idézett sort, nagy nyomatékkal, amit helye biztosít, s innen válik félreérthetetlenné 
hogy a kimondhatatlanság az „ikaruszi időre" vonatkozhat. 

Megint egy késleltető szakasz következik utána az indulat egyenes, kerülgetést nem tűrő 
kitörése, sőt kirobbanása: a kimondhatatlan dal fölszáll, elnémíthatatlanul. A megdermedt 
világ és didergő jövendő láttán föltámadó indulat elérte tetőpontját a bosszú sűrű dalában . . . 
Látnivaló, az Újra föl nem „valódi" szürrealista vers. Bonyolultabb és kötetlenebb módon, 
de nyomon követhető lelkiállapotot tükröz. Felépítése szerint nem egyenes szerkezetű, érzelmi 
világa nem lépésről lépésre haladó mozgásban fejlik ki. Hol szétindázik, hol meg összetorlódik 
a vers anyaga; a szerkezet is követi a költő látszólagos tétovaságát. A rendezetlen gomolygás-
ban is kitapintható azonban a célra tartó alakító szándék. Eleget tesz az elemi szerkezeti 
törvénynek — a versnek van eleje és van befejezése — de ennél többet is megvalósít. Az ismét
lés és késleltetés a költői fokozás szolgálatára rendelt. A szabálytalanul következő szakaszokat 
az érzelmi állapot egyes mozzanatainak tekinthetjük: a vers minden szakasszal előre halad. 
A magánytól és tépelődő önvádtól, a háborgó elégedetlenségtől eljut a bizonyosságig: a közös 
baj vállalásáig és a vád kimondásáig. 
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Nincs azonban minden ízében átvilágítva, jelentése szó szerinti értelemben nem követ
hető végig. A kuszaságot magyarázza az is, hogy nem „kész" eredményt, lehiggadt lelkiálla
potot tükröz. Beavat, közvetlen részesévé tesz a gomolygó, nyugtalan világnak. A folyamat 
előttünk játszódik le, in statu nascendi rögzíti, a tépelődő, önmagával vitázó gondolat alakulá
sának és célhoz érésének lehetünk tanúi. A líra egyik törvénye, hogy a vers folyamatban 
bontakozik ki, a világot a költő szubjektumán át tükrözi különböző terjedelmű és mélységű 
élmények mozgalmasságában. Az Újra föl egyéni jellegzetességet ad a lírai folyamatosságnak: 
a formátlanság szemünk láttára egy versben válik formává, az alaktalanság szilárd alakot 
nyer. E sajátszerű folyamatosság részint még a szürrealista alkotási módszerre mutat; a költő 
„élete áramának" fölidézésében részeltet. Az élet spontánul fejlődő „áramát" kívánták a szür
realisták is nyomon követni, közvetlenül és irracionális távlatok érzékeltetésével. Az „élet 
árama" Illyés versében is hordoz ellenőrizhetetlen elemeket, mégsem a szürrealista alkotói 
módszer és világlátás formáló elvét érvényesíti. A rendezetlenség arra való, hogy mennél 
nyomatékosabban tűnjék ki az élet áramának „iránya". Ez viszont más természetű elv uralmát 
terjeszti ki a versre: a témátlansággal szemben a témáét, a kaotikus alaktalansággal szemben 
a rend igényét. A szürrealizmusból örökölt irracionalizmus épp csak beszivárog a versbe a 
szabadabb képzetkapcsolások révén. Az Újra föl átmenet: a tiszta szürrealizmus után meg
gyökeresedő típus egyik változata, az automatizmus felszámolása. Ösztönös és tudatos ihlet 
kapcsolatából született; e viszony nem fékezi, hanem érvényesülni engedi a költői spontanei
tást. Versalakításnak e formája a költői életmű igen rövid szakaszán él; s hozzávaló kedvét 
mihamar elveszti Illyés, az ösztönös-spontán teremtésnek kevés helyet enged; szigorú fegye
lembe zárja magát, kialakítván az új költői realizmus formáit. Éles metszetű, világos képeket 
rajzol, szóhoz juttatja a tárgyias elbeszélést, tollát az értelem vezetésére bízza. Az Újra föl 
egyedül érzelmi-gondolati magvában, témájában hordozza a későbbi versek jellemét; mint 
verstípus, kizárólag az induló költő tulajdona. A hazatérés élménye és megrázkódtatása késztet 
Illyést költészetének átformálására. Az Újra föl még a párizsi évekhez is tartozik, de már az 
új igény alakulásának némely jegyét is magán viseli. 

Miklós Béládi 
GYULA ILLYÉS ET LE SURRÉALISME 

Gyula Illyés a émigré à Paris en 1921 à l'âge de dix-neuf ans, au temps de la persécution 
des communistes. Il suit des cours en Sorbonne et prend une part active dans le mouvement 
culturel syndicaliste des travailleurs hongrois á Paris. D'abord paraissent en grand nombre 
ses traductions dans diverses périodiques des écrivains et aussi à Budapest. Il a traduit en 
hongrois la pièce de Cocteau, La Tour d'Eiffel, des vers d'Eluard, de Marcel Sauvage, 
Biaise Cendrards, Pierre Jean Jouve et d'autres. Pendant son émigration il n'a publié que 
peu de poésies originales. Sa maturation poétique s'étend à plusieurs années. Il se joint au 
mouvement des surréalistes, il se lie d'amitié avec Eluard et Aragon. Une compréhension 
complète l'attache aux surréalistes; il ne put cependant jamais s'adonner entièrement à l'ex
pression poétique surréaliste, à la manière automatique d'écrire. II n'a pas pu ressentir sans 
réserve »l'explication du monde« surréaliste: l'attraction de la réalité était plus forte que 
celle de la „surréalité". Paris et le surréalisme signifient quand même un motif précieux dans 
sa formation —c'est à ces années que remontent les racines de sa manière de voir »européenne«. 
Après l'expiration du mandat d'arrêt, en 1926, il retourne en Hongrie. Dans la même année 
il s'engage en qualité de collaborateur permanent à la revue intitulée Dokumentum (Docu
ment), rédigée par Lajos Kassák, le seul périodique notable du surréalisme hongrois. C'est 
ici que Gyula Illyés a publié aussi les vers qui montrent encore quelques caractéristiques 
du style surréaliste, mais laissent déjà entrevoir un style réaliste plus dénoué, plus flottant. 
Ses vers intitulés „Újra föl" (A nouveau vers le haut) exemplifient cette période de transition. 
Ses lignes dissolues associatives montrent autant l'influence de »l'intuition spontanée« surréa
liste, comme la conscience de la formation poétique qui s'annonce. Ces vers, les plus beaux 
de la revue Dokumentum, élèvent un monument à la mémoire de la chute de la révolution 
hongroise, du „temps d'Icare". 

709 


