
vető események tudását és bizonyos
műveltséget feltételező ,,mú" is, amely
ook szerzőfe éppen ezáltal, szabadab
bain gondolkozva, esetleg új eszmék is
a felnőtt olvasói elé tárhatja. nem hall
gatva el akár a táJ.'gy iránti személyes
kapcsolődását, akár tudományos rög
eszméít sem.

A könyv feltűnő hiányai közül meg
említjük, hogy a távolabbi protestáns
á:ltlamok kialakulásáról nem ESik sző,

(A skandináv országokra és Angliára
gondolunk.) A magyar reformáció íro
dalomtörténetében pedig a fontosabbak
IOOzött, tehát e könyv lapjain lenne a
helye Tinódi Lantos Sebestyén bibliai
epdkájának, bibliai tárgyú históriás én~

keinek és oktató énekeinek. Pusztán
a nevét említi egyszer, viszont a könyv

"HAZA A MAGASBAN"·

Az IRODALMI HÉTFŰ ESTÉK cí
men új. sorozatot índítottunk el, azzal
a céllal, hogy megszólaltassuk a ma él~

magyar költőket. írókat; a fáklyavivo
idősebb generációtól a legfiatalabbakig.

Színpadunk nem ok nélkül viseli az
EGYETEMI jelzőt. Ez nem elkülönülést
jelent, hanem hivatás-vállalást: szolgá
latot a szó eredeti értelmében. Univer
sitas annyit jelent, mint egyetem, egye
temesség, múltat és jelent együttesen
bemutatni, megbecsülni, értékelni akaró
szándékot. EZzel a szolgálni akaró hi
vatással állítottam össze az Illyés-estet,
mely nem véletlenül kapta névadó cí
mét: HAZA A MAGASBAN. Egyik ver
séról van szó. Ma ugyanis elsősorban a
költő Illyést szeretnénk bemutatni. De
még ezen belül is szűkítenünk kell a
kört, hisz olyan emberről van szö, aki
a Kézfogások cimű kötetének Bevezető

versében ezeket mondja önmagáról:
"Igy jöttem, hoztam azt a csapatot, aki
a szándékaimmal vagyok, aki a hű esz
ményeimmel, konok gondjaimmal egy s
mégis száz vagyok. Ember, kinek a
bolyóg tere szűk." Ilyen embernél, ilyen
"individium ineffabile" egyéniségnél a
"száz vagyok"-ból csak egyet lehet egy
műsor keretén belül bemutatni. Azt az
egyet, aki ugyanebben a versében így

borl1Jójára az ő nemesi címere került.
Ilosvay Selymes Péter neve égyházi és
históriás énekei miatt, szintúgy meg
említendő lett volna. Néhán.y előítélet

meglétét is szóvá tesszük, Többször
visszatérő semmázó fordulat az ..Otes
tamentum komor színeíről" beszél (114.,
135. oldal); a 110. oldalon "Izrael né
pének egzotikumát idéző furcsa szo
kásokról", 4 oldallal később "a kelet!
világ naiv bájáról" olvashatunk. ];':rde
mes megfordítani e kijelentéseket, hogy
nyilvánvalóvá váljon a másság ilyen,
vallástörténeti könyvben különösen meg
engedhetetlen, vállveregető elintézése:
a keresztény népek egzotikumával és
furcsa szokásaíval, vagy a nyugati vi
lág rútságával mit sem tudunk kezdeni.

RAcz PÉTER

vall önmagáról: "magyar, ki már ma
gyar csak mindenütt, - világjáró, ki
művelt s ostoba. - vad pusztafi, ki
nem okul soha ..."

Tehát a "korwk gondjaival" küszkö
as, "eszményeihez hű" Illyést szeret
nénk megszólaltatni, a "vad pusztafit"
és a legkiműveltebb, de - vagy éppen
ezért - a magyarul érző, gondolkodó,
író eurÓ1Jait. Azért használom a mea
$zólaltatni kifejezést, mert lényegében
itt ma mindenki a nagy célt szolgáló
instrumentum, eszköz, gesztus akar len
ni. Nem én és nem az előadó művé

szek, hanem maga Illyés Gyula felel.
Ezt a magatartást viszont ő tudatosan
vállalja. Ű maga vállalkozott erre, ami
kor kezünkbe adta a KŰLTŰ FELEL
című versét. Mert Illyés nemcsak ön
magát akarja formálni, hanem minket
is, olvasóit. hallgatóit: "Azt formálom,
azt a lényt, akire vágytok", - vagyis
a bennünk lévő agyagot, amivé 'Vál

hatunk". És ugyan mire vágynánk mi?
- a magukat még büszkén, de okosan
magyarnak vallók, ha nem azt, hogy
valaki jöjjön és eligazítson a jelenté
süktől megfosztott, tudatosan vagy szán
dék nélkül kiforgatott fogalmak, szavak
útvesztőjében?!

Igy állok kamaszkorom óta - s ve
-Cem együtt milliók, határon innen és

'Elhangzott az Illyés Gyula-est bevezetöfeként az Egyetemi Színpadon, 1980. február 25-én.
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túl - Illyés Gyula előtt. Anunk, mint
az utat kereső az útmutató, az utat
jobban ismert} előtt; úgy, mint a miér
tekkel küszködő a vála.szt bölcsebben
megfogalmazni tudó és akaró előtt.

Úgy állunk előtte, mint népünk' "pater
familias"-a előtt. Ezt a gondolatot is
tőle leshettük el, amikor Veress Péter
sírjánál ezeket mondotta: "Veres Pétert
milliók hívták úgy közéleti emberként
is - ,Kossuth apánk' történelmi meg
hit1lségéve1 -, hogy Péter bácsi." Nos,
soha nem volt nagyobb szükségünk
ilyen európai szinten "országban és
nemzetben gondolkodó" családfőre, mint
napjainkban. Tapasztalt családfőre, aki
jogot követel az' árnyalatnak, jogot a
költőnek, a legfőbb kutatónak, aki szót
ért velünk. Magyarán: aki nevén ne
vezi a dolgokat, aki tévhiteket, előíté

leteket oszlat, aki éles határvonalat húz
borotvapenge éles eszével a tiszta és a
hamis fogalmak közé. Illyés Gyula itt
ma felel és választ ad a bennünk ka
vargó közös kérdéseinkre. És teszi ezt
bátran, ahogy minap a Kossuth Klub
ban mondta: "Úgy érzem magam, mint
ha élve boncolnának". Választ várunk
tőle, hogy mMrt gondolt Párizsban is
Ozorára, a Puszták népére, - miért
l,állalt sorsközösséget így és ilyen mér
tékben vele, és azóta is velünk? Ot év
vel ezelőtt erről ezt mondta, Petőfi sza
vait idézve: ..Ha nem születtem volna
is magyarnak, e néphez állanék ezen
nel én". "Nem menekülhetsz" sem a
néptől, melyMl vétettél, sem őseid,
apád emlékétől . .. Annyi szót fecsérel
nek mostanában akadémiai szinten is
kerekasztalnál az illyési sors-kifejezés
félreérthető voltáról; vagy a hajszál
gyökerek-féle megjelölés helyességéről

avagy helytelenségéről. . Nekünk azon
ban, kik értjük a magyar szót, teljesen
világos, mit ért ő a magyarság sorsdn.
Éppen a sírig való hűséget (Párizsban
éppúgy, mint Ozorán!): "e néphez álla
nék ezennel én", mint Petőfi, aki a vi
lágszabadság szolgálatában áll be ma
gyarnak (Magyar Nemzet, 1977. októ
ber 30.). Illyés szerint olyan hazafinak
kell lennünk, aki senkit nem sért és
nem állít szembe soha senkit senkivel;
- aki megérti az 1936-ban írt szavait:
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"Azt, hogya nép fia vagy igazolnod
sejh ma nem azzal kellene: honnan
jössz, azzal ecsém: h o v á mész?"

A magyarság sors-probtémája sokré
tű. Éppen ezért hangot kap itt ma
Illyés prózája is; köztük a leglényege
sebb kérdések egyike: a család, a nő,

a népszaporulat szomorú statisztikája.
Dltírambus a nőkhöz (mínd versben.
mind prózában) úgy fordul a magyar
nőkhöz, asszonyainkhoz, mintha hozzá
juk esengene nemzeti létezésünk to
vábbviteléért. . .És a teleVÍZióban nem
rég elhangzott kemény, de igaz bírálata
az utolsó évtizedek történelemtanításá
ról, a jellegzetesen új magyar be
tegségről, a deheroizálásról, hőstelení

tésről. Itt is, ebben a kérdésben is
Illyés Gyulának kell felelni, - és fe
lel is műsorunk második részében. ami
kor múltunk hőseiről beszél elragadta
tással: Arpád, Hunyadi, a prédikáto
rok, Bartók, Kodály, Ady, Móricz ...
Illyés katedra nélkül is igazi történe
lemre tanít, - és mi köréje ülünk,
mint egykor tanítójuk köré az iaazság
ra szomjas tieákok; - vagy mint a tűz

mellett melegedők az öregebb pásztor
köré, ha életbevágó dolgokról beszél.

Ezt várjUk tőle. Semmivel sem keve
sebbet. de nem is többet. Értjük, amit
1935-ben, a Puszták népe utolsó olda
lán írt: "Egy nép élete forog kockán!
Mi az orvosság? Az az olvasóra is tar
tozik annyira, mint az íróra. Akik a
megoldás nélkül a Puszták népét cson
kának érzik és folytatását várnák 
folytatást várok azoktól én is. Nekik
ajánlom munká~at!"

A "Haza a magasban" című műso

runkat is azoknak ajánlom, akik foly
tatni akarják Illyés Gyula életművét,

- akik hisztéria helyett szolgálni akar
ják e hazát. - akik tisztelni tudják
és akarják a Rendet. a Törvényt, 
akik vészharang helyett az illyési op
timizmusal így válaszolnak egy ,,vi-"
gaszt-kérőnek" a költő egy négysoros,
úgynevezett táviratával:

Tombolt éjt-nap a csata
Rengett, kétszer cserélt a falu gazdát ...
Közben virágba borultak
A rendettudó barackfák

BARLAY O. SZABOLCS


