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NEM MENEKÜLHETSZ
In memoriam Illyés Gyula

Az In memoriam sorozat, amelyben a Domokos
Mátyás által sze rkesztett gyűjtemény megjelent,
kétségkívül felér egy irod alom történettel; egy
egy író megismertetésének aligha lehet jobb és
hitelesebb módját találni, mint hogy vallo más a
ival, a róla írt legjobb bírálatokkal, esszé kkel
szembesülünk. Ráadásul a fényképekkel illuszt
rált kötetek nyomdai kivitelezése, borítólapjuk,
kötésük is példamutató.

Illyés Gyula a múlt század irod almának
megkerülhetetlen , kiemelkedő személyisége, a
30-as évektől haláláig vitathatatl an tekintélye, a
nemzettudat őrzője, alakítója. Változatlansága
és közéletisége utóbb gyanakvást keltett, el
mondták róla, hogy nem elég modern, hogy
Aczél Györggyel kokettált, hogy lavírozó típu
sú volt, egyszóval kezdték kiebrudaini irodal
munk élvona lából. Ez a mostani kiváló kötet
így igazságtevésnek is minősíthető, ha Illyésnek
egyá ltalán szüksége van bármiféle igazolásra.
Inkább az t a kulcsot kell megtalálni életművé

hez, am ely a fiatalabb olvasó k körében is nép
szerűvé, klasszikussá teheti. Ehhez az is szü ksé
ges, hogy hatalm as arányú irod almi tevékeny
sége mellet t magával a jelenséggel, a "gazdaat
titűddei" is szembesülhess ünk. Egy intern acio
nalistának mondott , erőszakkal átszőtt szemlé
leti form ában ugyanis a mű s úly át növelte a
szerep: Kodály és Illyés ikercsillagokként világí
tottak a magyarság borús égbo ltján, s a magyar
ság romlatlan értékeinek hangsúlyozásával, oly
kor a konzervativizmus látszatát is vállalva a
nemzeti kul túra letéteményesei és őrzői lettek.
Ez a "nemze ti" vonzalom lett Illyés ellen az
egyik vádpont: nem művelt korszerű költészetet,
elzárkózott a világlíra új kezdeményeinek hono
sí t ását ól, versbeszéde hagyományos. Ez a finom
meghat ározás annak kifejezésére szolgált, hogy
elavu lt. Holott Illyés európai tekintélye abból is
ered t, hogy a 'magyar kultúra és hagyományvi
lág színeivel gazdag ította az egye temes irodal
mat, annak teljes jogú, öntuda tos tagjaként,
akiben sosem merűlt föl a kisebbrendűségi érzés,
a lemarad ottság bénító tud ata. Lator László talá
ló jellemzése szerint: .Szerencs és költőalkat volt.
Ha végigtekintünk sokfelé nyújtózó nagy élet
művén, az az érzésü nk, hogy mindig mindent
javára tudott fordí tani. A sivatagban is meg tud 
ta találni a termékennyé törhető földdarabot.
Úgy tetszik, a világ engedelmesen hozz ákezese-
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dett, eredendően költői oldalával fordult feléje,
éppen csak be kellett fogadnia a verseibe.'

A kötet négy egységre tagol ód ik. Az első

(Szomor übéres) a fiatal költő irod almi környeze
tét, a m éltat ások által is nyom on követhető ki
bontakozását idézi, a másod ik (Magyarország
népe, a történelem mostoh ája) a szolgáló, társad al
mat változ tatni vágyó írót és gondolkodót, aki
úg y azonosult a nép i mozgalom legfontosabb
célkitűzéseivel, hogy a nép i és urbánus gondol
kod ás sz int ézis ét próbálta megvalósítani, ami a
legtermékenyebb és leghálátlanabb szerep volt .
Az idő kérdései címmel a második világháború
befejezése utáni küzdelmes évek tárulnak föl. A
parasztpárt célkitűzéseit a magáénak valló, a
Válasz t szerkesztő író ekkor már az egyik leg
nagyobb tekintélynek minősült, a h~talomra tö
rekvő (valójában már birtokló) kommunista iro
dalompolitika szemében azonban szá lka volt
szellemi függetlensége, különböző tudása. "Ta
lán mi is a megbocsátás mosolyával nézhetnénk
Illyést, mint ahogy ő nézi hú sz évvel ezelőtti én
jét, ha 1945-1946 felrázta volna." Illyést azonban
nem "rázták fel" ezek az évek, mint azt Horváth
Márton kívánta volna. Sőt, olyasmit merészelt
állítani, hogy a fasiszta vonzalmakkal vád olt
írók egy része a szociális kérd ések megold ásáért
szállt síkra. Horváth Márton a rá jellemző finom
ságga l Goebbels és Hitler szociális demagógiájá
val azonosította Illyés figyelmeztetéseit, előle

gezve Révai József a költőt "kettős kötődéssel"

vádoló írószövetségi felszólalását. Az Illyés elle
ni támad ások és az Egy mondat a zsarnokságról
egyazon esztendő, 1951 szülöttei. Mintegy ellen
pontozza e megn yilatkozásokat Berda József
Illyést köszöntő költem énye: "A hazugság hiú és
hivatal szagú. - Vélem / a kevés költőtárs

különbszava köszönt. / Méltó munkát végeztél;
ez a lényeg. Egyébként / engedd ki füled en a
hamis szóözönt" (Az 50 éves Illyés Gyulához).

A Ivlinden lehet című fejezet zárja a kötetet .
Rendkívül tanulságos, az irodalom folytonossá
gát igazoló három írás olvasható itt egymás mel
lett: Lengyel Balázsé, Nemes Nagy Agnesé és
Szabó Magdáé, annak bizonyságául , hogy egy
másféle irodalomszemlélet kiemelkedő képv ise
lői is elismerték Illyést, akiről kor- és egy ideig
fegyvertársuk, Somlyó György hommage-t írt.

Az író és gondo lkodó költői, és emberi nagy
ságá t néhányan kikezdték. Am minden bi
zonnyal Weöres Sándornak lesz igaza: "Van?
Már csak volt. / Volt? Már csak van. / A
mennybolt hágóiban, / a csillagfény iszalagjai-



ban, / mindég ifjan, sose vénen, / mint egy Ár
pád-házi király, / magyarjainak szívében."
(Nap Kiadó, Budapest, 2002)

RÓNAY LÁSZLÓ

TAKÁCS ZSUZSA: A LETAKART ÓRA

Aki néha úgy érzi, a mindennapok rutinja meg
fosztja önmagától, és zavarba hozza a Moszkva
téren kuporgó elesettek látványa, vagy időn

ként megtévesztőkülsejű vendégeket lát vendé
gül gyanútlanul, s ajtónak vélt falon tapogató
zik, vegye kézbe Takács Zsuzsa legújabb, tizen
egyedik kötetét! Nem, nem a megoldással talál
kozhat, hanem e sokunkat zavaró, elbizonytala
nító, ellehetetlenítő tapasztalatok, gondolatok,
érzések nőies, pontos, művészi megfogalmazá
sával. A tükrös, ceremóniás, hazug, valamit va
lamiért külvilág és az érzékeny, sérülékeny bel
ső tájak állandó konfrontálódásával.

A téridő uralkodik a könyvben: a terekkel. tár
gyakkal kifejezett idő. A fő témák, motívumok
(hajléktalan, vendég, szerelem, hit, halál, trójai
faló, letakart óra) vissza-visszatérnek az egymás
ba ölelkező versekben. A (meg)idéződő bibliai ké
pek, versfeldolgozások ("halszagú mély": "Ami
kor mindenki aludt, / csak én voltam ébren";
"Aki a levegóben akadálytalanul/ közlekedsz";
"miért nincs egyetlen / szavad se hozzánk? Miért
neheztelsz?"; "A harminc körüli, vézna idegen /
taxival jön és késve. ot / hívjuk meg minden ka
rácsony ebédre") Isten el-elbizonytalanodó jelen
létét és az Eden utáni vágyat sugallják. Mindhá
rom ciklus élén az úgynevezett jelent ("egy kapu
szárny / nyílása-zárulás megszabta tér / a jele
nünk"), majd a régi tárgyakkal, családi vacsorák
kal felsejlő műltat ("az idő egyet visszalép") végül
a jövőt ("Szegezzem a jövőre pillantásomat? (... )
Mérjem / Istenben az időt, ahogy Agoston tet
te?") szimbolizáló kötetcím-adó vers, A letakart óra
áll. Így az okosan építkező könyvben nemcsak az
egyes költemények, hanem a nagyobb egységek
is "beszélgetnek". De vajon milyenné válunk?
Biztosak vagyunk-e magunkban, vagy mindent
megcáfol későbbi, még ismeretlen énünk? E gyöt
rő kérdésekkel zárja művét a költőnő, vitatkozván
az eddig mondottakkal. Mégsem búcsúzik hittől,

reménytől, szeretettól.
A szerzőt, vallomása szerint, írás közben a

hála érzése tölti el. "Innen a megindult hang", hi
szen "minden, még az ínséges idő is a vers meg
születésének szolgálatában áll". Erról az alázatos
szolgálatról és kiszolgáltatottságról tanúskodik
mostani kötete is. (Magvető, Budapest, 2001)

MAjOR ANITA
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TÖREDELMES TÖRÉSVONAL
Benesik János festményei a szentendrei
Erdész Galériában

Csaknem harminc, jobbára az utóbbi egy-két
évben született festmény tanúsítja, hogy
Benesik János életműve szinte a szemünk előtt

teljesedik ki. Aki egy kicsit is figyelemmel kí
sérte a művész pályáját, annak nem idegen a
mostani állomás. Pontosabban: ezek a figu
ralitást már-már elveszejtő absztrakt képek,
megejtő törésvonalaikkal, ott voltak (persze
más-más formában) a múlt évi, Corvin Galéria
beli kiállításon is. Ám az akkori, a megfeszített
séget sugalló corpus-jelleg, a test - egyúttal az
ember - szenvedéstörténetét szimbólumokban
megjelenítő világ, anélkül, hogy intenzitása
csökkent volna, mára egy kissé megváltozott.

Az alapképlet természetesen maradt - ezt
példázza a folyamat szervességét bizonyító
"régi" vászon, a már-már klasszikussá váló
Kentaurtorzó (1996) -, de a rejtezettség fájdalma
mintha egy kissé oldódott volna. Nem úgy,
hogyatörésvonalak, árkok mint szerkezetet fe
szítő elemek elillantak. Továbbra is ezek a, sok
szor a gesztusértékű szín- és foltegységeket
egymástól elválasztó, ugyanakkor a részeket
nagyon is összetartó gerincek a festmények pillé
rei. Talán nem tévedünk, ha kijelentjük: a téma
és a formavilág lett egy kissé másabb. Avval is,
hogy az emberiség s a történelem bűneit

kínzóan magára vállaló művész, bölcs belátás
sal, letett valamennyit az irdatlan súlyú kereszt
terhéből. A pszichikumban létre jövő váltással
etikája nem kisebbedett, de a corpus mint meg
feszítettség-állapot mellé a groteszk keserű derű

jével beszűrődött, több áttételen keresztül a dol
gok fonákját láttató élmény is. Egy friss fest
mény címével: a KnTlleváli maszkok (2000) világa.

Benesik János szemérmes rejtőzése, rene
szánsz ihletettségűalakvándorlása ezzel a harle
kini kacsintással semmivel sem lett egyszerűbb;

sőt, bonyolultabbá vált. A figura, vagyis nála az
ilyen-olyan álarcot viselő bábú különlegessége
abban van, hogy - noha arctalan és a hagyo
mányoktól eltérően test nélküli - gesztusokból
összeálIt lényével az egész teret kitölti. Ennek
az alaktalan alakformázásnak az expresszív
ecsetkezelés ad súlyt. A lírai érzelemtölteteket
drámai feszültségű, sokszor virgoncan drámai
képpé átváltoztató-teremtőindulat.

A festmények címe nem egy esetben megté
veszthet, de - például a Melancholia (1999) ese
tében - akkor is jól észlelhető, hogy többről

van itt szó, mint amennyit a megnevezés sejtet.
Magyarán: az említett nagy méretű vásznon
nyoma sincs a búskomorságnak, a levertségnek,


