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Van költő, akinek versei mindenkor egyes szám első személyben íródnak: legbelső tapasztalatai
ból hevíti mindazt a tudást, ami költészetet teremt. Keserves, beláthatatlan mélységekbe kalau
zol a saját-vérrel írt költészet is: fényt derít mindannyiunkban rejtőző tájakra, láttatja azt is,
amit "közönséges halandó" nem lát meg. .

Illyés Gyulának legszemélyesebb versei is mintha többes szám első személyben szólnának:
mindig arra figyel, ami sorsában, korában, életállapotában a számára talán legfontosabb közös
séggel, a magyarsággal közös. Lírai hőse a magány, a kiszolgáltatottság, a betegség és az öregség
poklaiból is mindannyiunk kérdéseire, helyzetünk hasonló vonásaira érzékeny, mindenütt jö
vőnk lehetőségére keres reményt, miatta vívódik kétségek között. Ahol ő ott van, az egész nem
zet ott van. Úgy vesz részt minden történetben, hogy tudja, nemcsak ő, hanem ez az egész nép
részt vesz benne. Gondolatai ebből az epicentrumból törnek föl. Mágneses terének ez láthatatlan
középpontja. Nem mondanivaló ez már, hanem művészi módszer. Az elme másféle jelzéseire
nem mozdul meg kezében a toll.

Egyetlen lehetősége lett ez a megközelítés - ami számolatlan megközelítésre tár kaput.

Rest szavaim okosabbak gyors
eszméimnél: vénebbek. Bölcsek.
Bátrabbak ~ hány kipróbált harcos 
hiszik. ők győznek.

(Bírák és jósok)

Tudjuk, a költő a beszéd, a nyelv anyagát munkálja: az számára a szó, ami szobrásznak a kő,

építésznek a statikát képező szilárd anyag, mérnöknek a konstrukció. Költő nem élhet nyelv nél
kül, de a nyelv is meghal, ha nincs többé költője. Ahogy visszavadul a kert, amelyben nem dolgo
zik a kertész: funkcióját veszti, lehetőségein innen marad.

De költők és szavak föltételeznek egy harmadik lényeges létezőt: a nyelvet beszélők közössé
gét. Övék a nyelv és a költő. Mert annak a nyelvnek, amely a mindennapi beszéd kohójában nem
formálódik, nem talál napra-nap új és'új kimondanivalót, nem teremti meg új összefüggések ki
fejezésének lehetőségét, nem formál sajátos új nyelvtani alakzatokat szükségből vagy akárcsak
jókedvéből is; annak a nyelvnek ugyanis, amelyet senki sem beszél, költőre sincs szüksége.

Minden nagy költészet e hármas meghatározó koordináta rendszerében formálódik ki, noha a
fontossági sorrend így is, úgy is fölállítható. (Napjaink kedvenc kérdőjeleinek egyikét épp a köl
tészet és a nyelvi közösség viszonya mellé szokták kitenni, mondván, hogyanépképviselői szerep
elavult, avagy sosem is volt valóban költői ,szerep. De voltak idők, mikor ellenkezőleg, a nyelv és
a költő, a vers és a költő szoros kapcsolatát kérdőjelezték meg, kétségbe vonva minden olyan líra
Iétjogosultságát, mely nem egy tágabb közösség: a nép, az osztály, még inkább az "ügy" érdeké
ben születik.)

Illyés költészetével kapcsolatban is nemegyszer elhangzott már ilyen és olyan vélemény is.
A nyolcvanéves költő azonban - tudomást sem véve ezekről a divatokkal változó és változások
kal divatozó nézetekről-eddig is, most is e hármas pillérre építette lírájának sokrétű világát. En
nek háromszögébe fogja jelenidőnk riasztó, torzulásokkal teli arcát, ebben idézi fel történelmi
válsághelyzeteket, katasztrófákat bőséggel látott életének minden emlékét, tapasztalatát. Sosem
feltételesen, nem kimódoltan, nem elszánt i,ntellektualitással. De konokan, mint aki egy hosszú
élet megméretéseiből tudja, hogy egyetlen lehetőségünk, egyetlen módunk a sors tőlünk függetle-
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nül és irántunk is kíméletlenül forgó kerekének pályáját legalább módosítani: ha - mint kő az út
sarában - kitartóan, évtizedeken át azonos erkölcsi minőségünkben létezünk; Türelemmel bizo
nyítva újra meg újra létjogosultságunkat, gondolataink létjogosultságát:

Helyét keréste, s meglelte a fa,
szerényen áll, neki lett igaza;
Ha rombadőlt is. ujra rakható

kert, ház, haza -
S csak egy a titka: kezdd el.

Fiadnak kell folytatnia.

(Szőnyi István teremtett világa)

A költő tudja, hogy a legmagányosabb, legkevésbé elismert alkotás is valóságos élettény, amit
sem kikerülni, sem eltagadni nem lehet. Mert él benne és mert benne él a közösség, ami létrehív
ta, megformálta, ilyenné alakította. Ami forrásait táplálta és medrét kimélyítette. Nyolcvanéve
sen is megszólal benne a fiatalabb, reményekkel teljesebb költő jól ismert, szorongató időkben

annyiszor biztató hite. Ebben a hitben nemcsak a művész és igazolója, az alkotás kap szerepet.
Illyés itt sem arisztokratikus. Számára az alkotás a legtágabban vett emberi tevékenység: a mune
ka. A végső összegzésnél menedékként minduntalan a konok, magát az embert is megújítani.ké
pes munka kap lírájában hangsúlyt. A hajdani Két kéz írója a pusztulás erőivel, a világméretű

lét-fenyegetettség korában azt szegezi szembe, amiben a halál-fenyegetettségben élő idős ember
is legotthonosabb, legbiztosabb kapaszkodóját leli meg:

Fogy fényem. De vaksin vezetget
még a - munka. Már-már gyermekül
nógat, hogy (ha mást nem) ásni kezdjek.
gazt 'nyiijjék: ne legyek egyedül.

Két kezem, két vén rátarti társam:
szárnyaim. rén-szánt röpítő két ebem!
Fogyó fényben is - csaholva bátran 
csak hiven a hó-végtelenen!

(Utolsó társak)

Hasonló gondolatot hord az Otközet előtt cimű vers szinte groteszk és épp groteszkségében fáj
dalmas ellentét-állítása: a kiskertjét évről évre konokan rendbe tevő, vető, kapálgató asszony
"szemben a kéklő dombsorok I mögött nyüzsgő atom- I stratégák táborával". A különös a vers
ben az, hogy nem a szorgos nő tevés-vevése tűnik hiábavalónak, ostobának, rövidlátónak.
A verssorok sugallata szerint amazok fáradozása a hiábavaló, mert a munkában .megátalkodó"
ember kiirthatatlan. Az egyéni pusztulással és a kollektív pusztulással szemben Illyés gondolat
rendszerében szilárd erő az alkotóképesség.

Fájdalmas és keserű mégis, hogy ilyen csillagállásban kell kijelölnie a munka, a teremtő erő

helyét. Egyszer ironikus, másszor vádoló is ez a végső kitartás, ez a dacos "csakazértis". Husza
dik századi költő hangján szól akkor is, amikor csaknem eljut a kiábrándultságig, és akkor is,
amikor az emberi létezés ritmusát fedezi fel pusztulás, pusztítás - és megújulás, alkotás hullám
zásaiban. Nagyléptékű gondolati versek születnek ebben az eszmekörben, Illyés "öregkori ver
seinek" szintéziskísérletei (Szemben a támadással, Kéz a ködben, Szőnyi István teremtett világa
stb.). Ha összevetjük e verseinek költő-hangját, versépítkezését'hasonló, szintéziste törő korábbi
költeményeivel, szembetűnő a zaklatottabb és szaggatottabb dikció, a kevesebb megbocsátó en
gedékenység, a hit gyakoribb megbicsaklása, a kétségek folytonos megújulása. Viharral viasko
dó, átkot és áldást egyaránt osztani kész zord próféta-arcélt villant felénk a nyolcvanéves Illyés.
Magába foglal annyi keserűséget, annyi magárautaltság-érzést, amennyit csak ilyen nyolc évti-
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zed - történelmünkben is gyászos cenzusokkal megjelölt nyolcvan esztendő - teremthet. Ahogy
az ősi, távolkeleti festmények gyakori motívumáról, a szakadék fölött kapaszkodó fenyőről írja:

Szélcsendben is sugárzik belőle, 
dehogy is a magánynak az a gőgje.

hogy megbirkózott ! s birkózni fog még
a kopárosító hegyi szelekkel

s a fűvet épp úgy szálanként kitépő

napsugarakkal. - belőle csupán
az árad, és némán az is:
nem számítottam senkire,
s nem is fogok.

(Saskörmös fenyő)

Ennél keserűbbet költő aligha írhat. Aki megszólal, vágyik arra, hogy meghallják, megértsék,
vísszhangozzák a szavait. Vagy legalább vitázzanak vele, evvel is bizonyítva, hogy hangja "halla
tik". Íróember számára ez az éltető közeg, ez a "csoda", ahogy a Dervis címűversben megfogal
mazza: "e földi legnagyobb: / egyszer csak megvisszhangzana / egy ország: hang vagyok!" Az
álom, képzelet - kijózanodás - kitartás ívébe írt vers fájdalmas leszámolás a pálya nagy pillana
taival, reményeivel, egyszersmind az ősi szerepét vesztve is feladatát végző "dervis" hitvallása:

... Hidegebb
elmét. öreg, hisz egy fűszál

visszhangja nem rezeg!
Szóértés hangja gyenge bár,

de néma nem leszek.

Ez volnaa sokkötetes lírai, prózai és drámai életművet maga mögött tudó, fáradhatatlanul dolgozó
Illyés legvégső összegzése a művész és a művészet szerepéről 'és lehetőségéről? Ez is. Filozófiai
mélységből feltörő szavak ezek. De a költő nem filozófus, képzelete szabálytalanabb, nyughatat
lanabb és fékezhetetlenebb. Megkísérti egy derűsebb, minden jószándéknak elégtételt szolgáltató
jövő reménye - és épp legkétségbeesettebb pillanataiban leginkább. A pusztulásból kiláboló és
újabb pusztításokkal szembenézőkétségbeesés egy kegyelemteljes pillanatban mégis ilyen sorok
kal zárja az Aki úgyis él, hogy túlél című verset:

Vakulok, gyengülök, dobálom - szórnám szét halom iratom.
aztán: micsoda gőg (s rögeszme) hogy: lám csak

én szólíttatom?
Nohát, sok adósságlevél, ti: szélbe ki, szállni,

- hinni kort,
lesz aki fölvesz, a döbbenettől pirosan olvas: mit tiport,

miket a sárba, amikért, ime
parancs talán kezesnek lennie!

Intézmények nélküli, intézményeken kívüli költő Illyés - nem szerkesztő, nem írószővetségi veze
tő, nem művelődési funkcionárius évtizedek óta. Mégis intézmény, intézményeknél fontosabb a
magyar művelődésszámára: a legvégső apelláta. Szerepvállalása kötelez, és a mögötte álló telje
sítmény meggyőz. Olykor önmagát is reményekre sarkallja. Olvasóit mindenkor. Mindig hűen a
maga fogalmazta "csak növeli, ki elfödi a bajt" parancsolathoz, keményebb és keserűbb költői

világot tár elénk, mint amilyen valóságképpel élhetünk. És magunk igyekezünk enyhíteni a kép
zordonságán és könyörtelenségén. Talán nemcsak úgy, hogy eltagadjuk, kivetjük tudatunkból
Illyés kérlelhetetlen ítéleteit. Hanem úgy is, hogy másik irányba indulunk. Abba az irányba,
amelyikbe ez a költészet mutat. Szinte végrendeleti szigorral fogalmazza meg a Zrínyi-parafrá
zisban:

Szálljon egekig bár, ott is e vég-szóra:
..Ne bánts magyar magyart! - ott se panaszolva,
Mert lehet aliud, ha az a sors bona:
Hullj pajzsnak holtan is megszabadult honodra. 901


