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Arcképvázlat Illés Endréről

Időbelileg minél közelebb él hozzánk egy
író, annál nehezebb és kockázatosabb a
maradandó érvényesség igényével fel-
vázolni művészi arcképét, s legnehezebb az
élő kortársét, aki műveit velünk egy-azonos
társadalmi-kulturális légnyomás alatt
fogalmazta és fogalmazza a maga mindenki
mástól különböző módján, de olyan külső
hatások elháríthatatlan befolyásával,
amelyek valamennyiünkre egyaránt hatnak.

A kortárs jellemzésénél nem segít bennünket a múló idő, az
egymásra következő nemzedékek „tacitus consensus"-ának
rangsoroló ereje; itt hiányzik az a kísérleti eredmény, hogy
ugyanaz a mű vagy éppen életmű hogyan hat egy másféle vagy
éppen több-féle társadalmi körülményrendszer közegében. Igaz, a
mi nemzedékünk esetében némiképpen könnyíti a megfigyelést,
hogy írói utunk átvezetett a felszabadulás történelmi ugrópontján,
majd 1956 nagy lélekcsuszamlásán, amelyet ugyan semmiképpen
sem mondhatunk társadalmi formaváltásnak, de mégis olyan
korszakmódosulásnak kell tudomásul venni, amely után változott
nézőszögből tekinthetünk az előbbeni évtized irodalmi
eredményei re.

A mi nemzedékünkről szóltam, hiszen túl a felserdülés döntő
évein és az indulás időpontjának éppen adott történelmi körül-
ményein, ma már nem jelent generációs distanciát az a kereken tíz
esztendő, amellyel Illés Endre idősebb énnálam. A fasiszta
világveszély minden valamennyire értő elmére nehezülő nyil-
vánvalósága óta - és azt hiszem, ez az irodalomtörténeti új
bekezdés nálunk József Attila öngyilkosságánál ismerhető fel -
már ugyanazt a történelmet élte át az is, aki manapság úgy
nyolcvan éves, és az is, aki mostanában lép túl a hatvanadikon.
Ha tehát egy író, aki most éppen hatvanöt éves, és ember-
ábrázoló benső kényszerének egyik alapformája írói egyéniségek
jellemzése, megkísérli, hogy a hitelesség és a remélt maradandó
érvényesség igényével arcképvázlatot készítsen egy éppen most
hetvenöt éves íróról, aki különböző műfajai közt bűvészmestere
az írókról rajzolt jellemábrázolásnak is - akkor ez a történelmi
távlatban mit sem számító tíz év semmiféle kor-különbséget nem
jelent, vagyis a legszigorúbb értelemben kor-társat kell
jellemeznie oly módon, ahogy évszázadnyi vagy éppen évezrednyi
távolságból igyekszünk egy egyszeri művészjellemet beállítani az
irodalom tudatformájának értékrendjébe.

És elöljáróban hadd említsek még egy nehézséget. Illés
Endrével évtizedek óta szívélyes-baráti viszonyban vagyok. Ez
sokkal több, mint ha személyesen nem ismerném vagy éppenhogy
kartársi köszönő viszonyban volnánk, és sokkal kevesebb, mint
ha bizalmas-baráti kapcsolat volna közöttünk. Azt hiszem,
műveinek túlnyomó többségét ismerem, és ő is sok mindent
olvasott tőlem, ízlésünk - úgy vehettem észre - sok mindenben
megegyezik, érdeklődési köreinkben sok a hasonlatos, művészi
alapállásunk és módszerünk merőben különböző, de egymás
számára mégis mindig az azonnal átélhető evidencia

élményével hat, beszélgetéseink azonban mindig megmaradtak a
szakmai izgalom határai között, sose tágultak a bensőbb
személyes, a művészi kifejezés mögött húzódó élmények ön-
vallomásra késztető vagy önvallomást elváró bizalmassága felé,
ami a benső barátságot megkülönbözteti a szívélyes barátságtól.
Ez utóbbi esetén hetvenötödik születésnapjának alkalmából
nyilván közös emlékeket idéző köszöntéssel akarnám jellemezni
az embert, aki hivatása szerint kortársi íróművész. Így komo-
lyabb és nagyobb egzaktságot kíván a feladat: jellemezni az
íróművészt, aki léte szerint kortársi ember.

De azt hiszem, megéri a művészi jellemrajz a kísérletet, mert
aligha tudnék találni még egy olyan kortársamat, akinek mű-
vészi életútjával és eredményeivel ennyire szemléletesen lehetne
jellemezni azt a magyar, tágabban közép-európai, még tágabban
európai „baloldali polgár"-t, aki értelemből következő és morális
következményeket levonó kezdeti ellenzékiségből, alkatának
törvényszerűségei folytán evolutív úton jutott el a revolutív
változással való azonosuláshoz, a szemünk láttára változó világ
emberi változásainak felismeréséhez és ábrázolásához. És éppen
itt talán még meg is könnyíti a fejlődés nyomon követését, hogy
ha részben eltérő körülmények között is, sokunkkal együtt
magam is ezt az utat tettem meg, tehát éppen annak a
társadalmi-művészi rétegnek legjellemzőbb s közös élményein-
ket talán legegzaktabbul kifejező művészét kell látnom benne,
amelyhez magam is tartozom, és amelyet ugyanúgy a történelem
átmenetének, a múltak befejezőjének, az újak kezdetének érzek,
mint a reformkor író-költő nemzedékét (Vörösmarty és Jósika
író-költő nemzedékét) a felvilágosodásban csúcsosodó régi és a
Petőfi-Arany-Jókai fémjelezte új magyar irodalom között.

*

A közelítést, úgy hiszem, kívülről, az irodalomhatározó kor felől
kell kezdeni. Illés Endre úgy jelentkezik a magyar iroda-lomban,
mint a Nyugat ún. „második nemzedéké"-nek jellegzetes alakja. S
habár igaz, hogy irodalomtörténetünkben a nagy ugrás a
forradalmi felé: Ady. És az i s igaz, hogy a nehezen induló hazai
szocialista irodalom felnő és egyenrangú lesz az ormaiig
emelkedő polgári irodalommal Kassák költészetében - mégis:
Ady körül a Nyugat nagy első nemzedéke nem forradalmi
irodalom, hanem a polgári írásművészet legmagasabb csúcsa,
Kassák és köre pedig gyakorlatilag az irodalom peremén marad:
konzervatívoknak és haladó polgároknak egyaránt szocialista,
míg a munkásmozgalom számára - túl a szociáldemokrácián,
innét a kommunizmuson - elhelyezhetetlen kétésfelesség,
amelynek minálunk nincs társadalmi gyökérzete, és döntő
jelentősége igazán csak Kassák halála óta nyilvánvaló. A húszas
években, még ha az ellenforradalmi terror úgy egy évtizedig fel is
ölti a Bethlen-féle „konszolidáció" álliberális áldemokráciájának
álorcáját, az engedélyezett legbaloldalibb magatartást a
Nyugatnál jelöli ki. S ehhez kapcsolódik, habár üzletiesebb
meggondolásokkal az Est-lapok sajátos helyezkedése, ahol
Bethlen és Klebelsberg írja a vezércikkeket, de a Nyugat fő
alakjai adják a szépirodalom javát. A Nyugat második nemze-
déke eleve otthonra talál az Est-lapoknál, ahol a jellegzetesen
nagykapitalista főnök, Miklós Andor a marxista múltú Mikes
Lajost teszi meg irodalmi mércekezelőnek. És Mikes Lajos
kritikai ízlése, tehetségfelfedező szenvedélye, irodalomszervező
ereje semmivel sincs a Nyugat ízlésdiktátorának, Osvát Ernőnek
nagyságrendje mögött.

Az a nemzedék, amelyet a Nyugat második nemzedékének



nevez irodalomtörténetünk, általában otthonos a Nyugatnál is,
amelynek szellemét alapvetően befolyásolja Babits esztéticiz-
musa, amely az ellenforradalom király nélküli királyságában az
embertelenségek és közostobaságok elől a kívülállás elefánt-
csonttornyát véli sokáig menedéknek, és az Est-lapoknál, ahol
Miklós Andor sokáig bölcsnek bizonyuló opportunizmusa
igyekszik összebékíteni a Bethlen-féle önmérséklő ellenforra-
dalmat a polgári ellenzékiségnél tovább nem lépő kritikával.

Csakhogy a Nyugat második nemzedéke, habár közvetlen
hagyománya a Nyugat minden művészi vívmánya, nem is lehet
szellemben azonos a nagyon és méltán tisztelt első nemzedék-
kel. Ez a második nemzedék a századforduló éveiben született,
legidősebbjei már ifjú katonákként élték át az első világháborút -
mint Fodor József -, legifjabbjai vagy a Tanácsköztársaság
vöröskatonái voltak - mint Illyés Gyula , vagy átélték a
Monarchia összeomlásakor széteső régi Magyarország váratlan
hontalanságát, és alig kinőve a kamaszkorból, menekültekként
érkeztek az ellenforradalom vérmámorában tomboló vagy aléló
Budapestre - mint Illés Endre. Ez a nemzedék tehát nem sokat
tapasztalt felnőttként volt részese vagy ellenfele háborúnak,
forradalmaknak, ellenforradalomnak, hanem egyenest belépett
egy rombadőlt hazai „encien régime" eleve megoldhatatlan
restaurációs törekvésébe. Ezek idővel akár balra, akár jobbra,
vagy hol balra, hol jobbra tolódtak, de azt, amibe beleérkeztek,
csakis elutasíthatónak találták. A fennálló rend sem-miképpen
sem kaphatott színvonalas szószólót soraikban, még azok között
sem, akik idővel félreismerve 'g történelmi utat a fasizmus
határáig (vagy azon is túl) sodródtak. Ennek a nemzedéknek
eleve erősebb volt a társadalmi érzékenysége, mint a Babits
körüli, alapvetően esztétika meghatározta filozopter-lírikusoké,
de ragaszkodtak ahhoz az esztétikai színvonalhoz, ahová ezek az
elődök emelték polgári költészetünket. Társadalomkritikában
azonban sokkal többet tanultak a Nyugat-nemzedék már eleve
kritikusabb, ellenzékibb, az Ady-hagyományt hívebben folytató
prózaíróitól, Móricz Zsigmondtól, Nagy Lajostól, Tersánszky
Józsi Jenőtől, sőt a maga kemény kritikáját olyannyira
esztétikumba ágyazó Krúdy Gyulától is. De míg a második
nemzedék költői - Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, Fodor József,
Sárközi György - stílusban-formában szinte zökkenő nélkül
folytatták és fejlesztették tovább a Babits-nemzedék
eredményeit, a prózaírók - Illés Endre, Kodolányi János, meg a
korosztályuk szerint ugyanide tartozó Remenyik Zsigmond,
Márai Sándor, Zsolt Béla - ki-ki a maga módja szerint merőben
elkülönült a Nyugat első nemzedékének stílus- és
módszerútjaitól. Ezek közt akadtak nem is kis tehetségűek, akik
a hajdani polgári lét Don Quijotéi lettek, mint Márai a
nagypolgárságnak és Zsolt Béla a kispolgárságnak, volt, aki
világéletében ingadozott - nem kisebb tehetséggel - a baloldali
forradalmiság és a jobboldali ellenforradalmiság (sőt fasizmus)
között - mint Kodolányi János . . . de a fővonal a jelenlevő
restauráció kritikája volt. És ha ez kezdetben nem is lehetett
több, mint perspektíva nélküli, szoros értelemben vett „kritikai
realizmus", éppen következetes kritikai alapállása folytán
megvolt a lehetősége, hogy ez a kritika előbb kifejezetten
baloldali legyen, majd a történelem változása folytán töret-lenül
kapcsolódjék a polgári irodalmat szükségszerűen felváltó
szocialista irodalomhoz. És ezen az úton következetesebben
járhatott az emberi magatartás pszichofizikai jelenségét szinte
tudományos érdeklődéssel és izgalommal vizsgáló-elemző Illés
Endre, mint az alkatilag anarchista Remenyik Zsigmond,

aki ugyanúgy nem tudott beleilleszkedni a felszabadulás előtti,
mint a felszabadulás utáni adott történelmi helyzetekbe. Reme-
nyiket indulatai kormányozták, alkati fegyelmezetlensége, a rend
iránti érzéketlensége uralkodott értelme fölött, és igen nagy
tehetsége ellenére ezért is maradt meghatározhatatlan helyzetű
életében is, azóta is. Illés Endrét értelme, lelki szerkezetének
adott rendje és rendakarása kormányozta, ezért volt kezdettől
fogva tiszta képlet, ezért oly meghatározható a helye immár jó
félévszázada a hazai irodalomtörténetben. Az olvasónak
nemegyszer az az érzése - bármely műfajú művének olvastakor -,
hogy talán nincs is még egy írónk, aki ilyen tisztán látná és ilyen
egyértelmű világossággal fogalmazná a különböző alkatú emberek
szükségszerű magatartását évszázadunk változó körülményei
között. Sokan mondották már, hogy Illés Endrét a képzett orvos
tette olyan íróvá, amilyen: diagnózisokat ír. Azt hiszem, téves az
összefüggés sorrendje, nemcsak Illés vallomásai cáfolják meg,
hanem írói alkatának egésze: nem azért ír így, mert tanult
szakmája szerint orvos, hanem azért ment éppen orvosnak, hogy
természettudományos alapot szerezzen ábrázolásmódjának.

Az azonban igaz, hogy orvosi műveltségének elszakíthatatlan
köze van művészetéhez. A mai magyar irodalmunkban a többé-
kevésbé művelt írók korábban szinte kivétel nélkül jogászok
voltak, majd az utóbbi évszázadban egyre nagyobb mértékben
sorakoztak a jogászok mellé a bölcsészek. És a jogászi vagy
filozopter alapműveltség (vagy a kettő együtthatása, hiszen
például Füst Milán jogász is volt, tanár is volt) valamilyen
módon meg is nyilvánul művészetükben, s művészetük mögötti
szemléletük szerkezetében. Merőben más szerkezetű az orvosi
alapműveltségű írók emberszemlélete, gondoljunk csak olyan
világirodalmi példákra, mint Csehov vagy Schnitzler (ha tetszik,
visszamehetünk akár Schillerig is). Az orvosok-nak ugyanis
szükség szerint természettudományos műveltségük (illetve az is)
van. Egy orvos jobban tudja, mitől pirul vagy mitől sápad el egy
ember. Egy orvos jobban tudja, mikor ájul-hat el egy regény-
vagy drámafigura. Az orvos a lélektani jelenség mögött felméri a
fiziológiai okokat vagy következményeket. Éppen Illés Endrénél
nemegyszer nyomon követhetjük egy-egy magatartás biológiai
anamnézisét. Ugyanakkor azonban az Illés-novella éppen úgy
nem látlelet, mint ahogy egy Illés-esszé sem biológiai elemzése a
felidézett írónak. Élet-művéből, mint szemléleti alap, merőben
hiányzik egy afféle zolai biológiai determinizmus, csupán
pontosan tudja, hogy azonos társadalmi körülmények között a
magatartást hogyan módosítja az ember pszichofizikai alkata. De
leglélektanibb elemzéseiben is a meghatározó elem az a
történelmi-társadalmi helyzet, amelyben alakjai mozognak. Ezért
tud lélektani mozzanatokkal társadalomkritikát, sőt napi politikai
véleményt megfogalmazni. Gondolok itt például Paradicsomlé

című novellájára, amelyben egy vendéglői botrány résztvevőinek
emberi magatartásával, anélkül, hogy egyetlen szóval is utalna
rá, a fasizmus lélektorzító természetrajzát tárja fel, teljes
hidegség mögé rejtett indulatos pártossággal. Azt hiszem, ez az
egyik legjobb (ha nem éppen a legjobb) magyar antifasiszta
novella, noha egyetlen szónyi politikum nem esik benne. Ez nem
orvosi látlelet, hanem társadalomkritika, de igen hasznosnak
bizonyult, hogy aki megfogalmazta, annak orvosi műveltsége
volt. Mire azonban Illés Endre megszerezte ezt a
természéttudományos műveltséget, már kész író és éles szemű,
racionálisan elemző hajlamú kritikus volt. Idáig már előzetesen
el kellett jutnia. És az úthoz nem mellékesek a gyermekkori és
kamasz-



kori élmények, az otthon és a táj, amelynek keretén belül ki-
bontakozik a lélek.

Illés Endre szepességi. A Lőcsétől alig néhány kilométerre
fekvő Csütörtökhelyen született, abban a festői látomásnak ható
kis helységben, ahol Közép-Európa egyik legszebb kis temploma
áll. Itt végezte elemi iskoláit, majd Lőcsén, a Szepesség
fővárosában volt gimnazista. Az induló évek otthona, kör-
nyezete, élmény- és hangulatvilága a Szepesség. Ez pedig nem-
csak egy megyét jelentett a Ferenc József-kori Magyarországon,
hanem egy egészen sajátos történelmi és kulturális hagyományt,
amely ugyanúgy meghatározta az érzékeny befogadókészségű
lelkeket a maga sajátos arculatával, mint Erdély vagy a Partium
vagy a Dunántúl az onnét indulókét. A Szepesség, a hajdani
Zápolyák hercegsége, feudális tartományként hol a magyar, hol a
lengyel király hübérúri hatalma alatt korán polgárosodó
kisvárosok és város jellegű falvak szellemileg befelé zárt, keres-
kedelmileg nagy távolságok felé nyíló egysége volt német pol-
gárokkal, magyar és lengyel lovagokkal. Feudális ura Szepesvár
magasában szedte az adót, temetkezett Szepesváralja méltóságos
román székesegyházában, de a gazdasági, a polgári köz-pont a
középkor óta Lőcse. Sajátos hangulatú város ez, látó-határában a
Magas-Tátra, középkori és reneszánsz emlékekkel

Káldy Nóra és Balázsovits Lajos
Illés Endre: Névtelen levelek című színművében (Madách Színház)

teljes főterén a híres régi városháza és a gótikus katedrális:
Jókai, Mikszáth és Krúdy prózaköltészetének varázsa ül az
egész városon; még ma is, de még sokkal élőbben ama Ferenc
József-kori évtizedekben, amikor Illés Endre itt érett
gyermekből ifjúvá. Ez az ifjúvá érés pedig egy olyan
hagyományos szepességi polgárotthon keretében folyt le, ahol
természetes volt a magyar és a német nyelv egyszerre-
otthoniassága, ahol kultúrakedvelő szülők körében nemcsak az
irodalmi és történelmi múlt volt jelen, de a zene is alkotórésze
volt az életformának. A fiú Haydn- és Mozart-dallamokon át
érkezett Beethovenig, és onnét igen korán már az induló
Bartókhoz is. Illés Endre magánvilágához mindmáig ugyanúgy
hozzátartozik a zene, mint a magyar, német, majd a hamarosan
birtokba vett francia irodalom. De a magyar és a német kultúra
eleve kapott tulajdon, a francia azonban meghódított és birtokba
vett, nem örökölt, hanem elsajátított szellemi világ. És a nagyon
jól meg-tanult francia irodalmi nyelv világossága és szigorú
szabatossága alighanem ugyanúgy befolyásolta kialakuló
stílusát, mint a szepességi patinás-polgári hangulatok öröksége.
Az Illés-mondatok nevezetes pontosságához mindig oda kell
éreznünk azokat a francia stilisztákat, azokat az oly gondosan
fogalmazó klasszikusokat, mint Stendhal és Maupassant,
akiknek élete

Almási Éva és Balázs Samu
Illés Endre: Spanyol Izabella című drámájában (Madách Színház)



folyamán nemcsak szakszerű ismerője, de legjobb - és ide
kívánkozik ez a szó is: legprecízebb - magyar fordítója lett. Az ő
tolmácsolásában a stendhali és a maupassant-i mondat
értelmében is, hangulati aurájában is egyenértékű - és itt megint
idegen műszót kell használni: adekvát - az eredetivel. Úgy
magyaros, hogy megmarad franciásnak. De ez némiképpen akkor
is igaz, ha saját szöveget ír. Ahogy Jókai jóízű magyarsága
mögött a vájt fül kihallja a latinos kultúra csengését, Babits jelzői
mögött a homéroszi görögöt, úgy érezhető Illés mondattani
rendje mögött a Voltaire-től Maupassant-ig érvényes francia
mondatfegyelem múltja.

Amikor Illés Endre családjával a nagy összeomlás és közép-
európai helyzetátrendeződés nyomán Budapestre kerül, hogy itt
érettségizzék, és induljon magasabb fokú tanulmányai felé, már
olyan kulturális múltat hoz magával, amely nemcsak alkalmassá
teszi gondolatainak és észleléseinek írói megfogalmazását, de a
benső kényszer is az írás felé irányítja. Alkatilag író, de még csak
szeme van a látnivalókra és stílusigénye a megfogalmazásra. Az
igényes írónak pedig okvetlenül szüksége van egy
ismeretrendszerre, amely hozzáiskolázza a tudatot a látottak
rendszerben észlelésére. Valójában majdnem mindegy, hogy
miféle rendszerben válik otthonossá az író, mert minden rend-
szer elegendő analógiát ad a való világ szegmentumainak jobb
megértéséhez. A római jog acélszerkezete vagy egy-két nyelv
nyelvtanának alapos tulajdonba vétele, de akár a geológia, a
régészet vagy a statika szakismerete is kellő alapokat adhat:
majdnem mindegy, de csak majdnem. Mert mégis eltérő szerke-

zetű egy jogászi, egy filozopter vagy egy műszaki szakképzett-
ség a társadalmi összefüggések és benne az emberi magatartások
alaposabb megértéséhez. És Illés Endre olyannyira az ember
pszichofizikai mozzanatai felé fordult megfigyelőképességének
fő izgalmaival, hogy felismerte: ehhez orvosnak kell lennie. Nem
a képzett orvosból lett író, hanem írói érdeklődésének minősége
késztette, hogy képzett orvos legyen.

Kétségtelen, hogy a magasabb ismeretek elsajátításának idején
nem mellőzhető szerepe van a szerencsének. Egy jó professzor,
esetleg merőben különböző szemléletével és életstílusával is,
döntően befolyásolhatja az érzékeny észlelő kialakuló mód-
szertanát. Ilyen szerencse volt Illés Endre fejlődésében a nagy
belgyógyászprofesszor, Korányi Sándor lélekidomár szerepe.
Illés műveiben, mint életre szóló útmutató élmény bukkan fel
újra meg újra Korányi emberi, tudósi, pedagógusi gyógyító
alakja. Illés novelláinak ismerői mint példaszerű embertípus
irodalmi megjelenítését, szinte személyesen ismerik Korányi
Sándort. Az írói szándék valóban hasznosan választotta a meg-
figyelő gyakorlatnak azt a fegyelmét, amely kötelező a jó orvos
számára. Illés Endre nem Korányitól tanulta az embermegfigye-
lés szenvedélyét, de módszert és szempontgazdagodást kapott
tőle; nem hiába tudja egész írói munkájára oly döntőnek a nagy
professzor mellett töltött időszakot. Bizonyára jó orvos lett volna
belőle, de valójában nem is akart orvos lenni. Hiszen még
javában medikus volt, amikor Mikes Lajos felfedezi, és
hamarosan a Nyugatba is rendszeresen ír novellákat, kritikákat.
Majd a Budapesti Hírlap irodalmi mellékletének szerkesztője.
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Nem újságíró, hanem irodalmi szerkesztő. Tulajdonképpen ez is
egyik műfaja: áttekinteni és rendet tartani, válogatni és értékelni.
Lényegében ez is irodalomkritikai tevékenység akkor is, ha
újságnál, akkor is, ha kiadóvállalatnál műveli az író; és az már
csak hierarchikus, de nem lényegbeli különbség, hogy irodalmi
szerkesztő, vagy főszerkesztő, vagy irodalmi vezető, vagy
kiadóvállalati igazgató. Hiszen a „civil" életben ez az útja,
csakhogy ez az irodalmi-közéleti, szervező, kiválogató, rendtartó
tevékenység egy kritikai elme számára egyáltalán nem „civil"
foglalkozás, hanem értékelő erejének gyakorlati változata:
pontosan megfelel Illés írói alkatának. Aligha volt vagy van író,
aki a szerkesztő vagy irodalmi vezető, majd már régóta
kiadóigazgató Illés Endrével szemben úgy érezhette volna, hogy
véleményének kiadói-üzleti jellege van: vele szemben az író a
kritikussal találkozott, aki elhelyezi őt az élő irodalom
értékrendjében. Ahogy esszéiben, főleg a Krétarajok írói
portréiban ugyanezt teszi a szépirodalom eszközeivel.
Novelláiban pedig a felismert és egyénített típusokat helyezi cl
ugyanezzel a kritikus rendérzékkel a társadalom rendszertanába
és normarendjébe.

Nyilván sokan felismerték már, hogy Illés Endrének nincs
külön szépirodalmi és értekező-prózai stílusa. Esszéi szépiro-
dalmi művek, novellái bírálatértékűek.

Élményanyaga természetesen abból a világból származott és
származik, amelyet személyesen módja volt megismerni vagy
könyvekből megtanulni. Korábbi novellái közt számos olyat
találunk, amely orvosokat és betegeket ábrázol. Esszéi az ala-
posan áttanulmányozott írók egyéniségéről és körülményeiről
készült művészi diagnózisok. Stendhalt, miközben fordította,
szinte személyes ismerősként értette meg, és a róla szóló esszéi
egész kötetté kerekedtek. Számomra ez a kis Stendhal-könyv
felér egy igen jó történelmi regénnyel.

A novellák nagy része azt a polgári társadalmat, illetve ezen
belül a polgári társaságokat teszi vizsgálat és ítélet tárgyává,
amelyeket személyesen ismer. És nyomon követhető az út az
eleve ellenzéki - baloldali polgári ellenzéki - szemponttól a már
polgári értékrenden kívülről, a szocialista értékrend szempontjai
szerint való kritikáig. A kritikai szempont fejlődik a törté-
nelemmel, de a bírálat tárgya az a polgári világ, amelyből az író
elindult. Ez az, amelyet kezdetben megítél, majd megbélyegez,
utóbb elítél, ábrázolván, hogy anakronisztikussá váltak a körü-
löttük ellenállhatatlanul múló időben.

Legszembetűnőbb ez az út drámai műveiben.

*

Illés Endre a két világháború közt alighanem a leghaladóbbnak
mondható magyar polgári drámaíró volt. A Törtetők és a Hazugok,
ha belülről ábrázolta is a hazai polgári társaságok jellegzetes
alakjait, oly egyértelműen elmarasztaló kórképet festett, hogy
gyakorlatilag már akkor a polgáritól balra álló irodalmi és
társadalmi törekvések szövetségese. De az akkor ábrázolt polgári
világ még nagyon is jelenvaló volt. A felszabadulás utáni Illés-
drámák polgárai azonban már éppen anakronisztikus voltuk
folytán válnak bírálat tárgyává. A Festett egek vagy a Homokóra
figurái úgy élik a polgári életet egy immár lényegében nem
polgári világban, ahogy Don Quijote éli az ábrándosan elképzelt
középkori lovagéletet a barokk-abszolutizmus merőben másféle
körülményei közt, vagy a Beszterce ostromának Pongrácz grófja a
feudális úr életét a kapitalizálódott Magyar-

országon. De Don Quijotéban és Pongrácz Istvánban ez a
továbbélő múlt sok mindenben rokonszenves tiltakozás az
akkori jelen ridegsége és embertelensége ellen, míg Illés polgári
sznobjai vagy egyenest reakciósai egy értelmét vesztett
embertelenség visszataszító vagy egyértelműen nevetséges pél-
dázatai egy emberséges célzatú világ építésének idején.
Ábrázolásukkal az derül ki, hogy fizikai ittlétük ellenére már
csupán kísértetek. Persze a drámaíró Illés úgy ábrázol
társadalmat, hogy hitelesen láttatja a pszichofizikai embert. A

Türelmetlen szeretők legjobb lélektani drámáink közé tartozik, és
ez - azt hiszem -- nagy szó, mivel jó drámaíróink közt is fehér
holló a jó lélekábrázoló, vagy ha mégis az, akkor a psziché
mögött általában elhomályosul a szocietás. Illésnél pedig a
lélek, torzulásaival együtt mindig társadalmi példázat. És ha
nagy ritkán a történelem mélyrétegei vagy a mondavilág még
mélyebb rétegei felé fordul (az előbbire példa a Spanyol Izabella,
az utóbbira a Vas Istvánnal együtt írt Trisztán, amelyről úgy sejt-
hető, hogy a lélek- és körülményábrázoló Illés gondolta végig és
a témához olyannyira illő verses szövegre a költő Vas „for-
dította le") - akkor az évszázadoktól örökölt téma is mához
szóló absztrahálása emberi szenvedélyek és társadalmi adottsá-
gok viszonyának.

Novella, esszé, dráma. Vannak, akik Illést több műfajú írónak
mondják. Ez annyiban igaz is, hogy mestertudással otthonos
ebben a három, egymástól poétikailag különböző műfajban. De
valójában nem választható el az író egyéniségében az elbeszélő,
az esszéista és a drámaszerző. Nem Illés a sok műfajú, hanem az
az élet, amelyet megfigyel. A valóság helyzetei kényszerítik a
pontos irodalmi érzékű embert, hogy milyen viszony-latot
milyen műfaj eszközeivel ragadjon meg. És ha valakire is
jellemző esztétikailag a pontos jelző - hát mindenekelőtt Illés
Endre az. Pontosság, rend, szabatosság, világosság, az okozati
sorok áttekintése, lelki és fizikai jelenségek dialektikája, társa-
dalom és egyén viszonyának elemző feltárása - azt hiszem, ezek
az egész életmű legjellemzőbb ismérvei. De úgy - és ezt sem
szabad elfelednünk -, hogy ezek az értelem kormányozta tulaj-
donságok novelláról novellára, esszéről esszére és drámáról
drámára képesek olyan hangulatok, légköri nyomások és az
olvasóban ébredő lírai hangulatok keltésére, amelyek nem mér-
hetők mércerendszerekkel, amelyek már a költészet irracionális
varázsához tartoznak. Az alapvetően és végérvényesen racio-
nalista Illés Endrét talán meg is hökkenti, ha egy olvasója - ez
esetben én művészi hatásának irracionális elemeiről beszél. De
én azt hiszem, hogy nincs az az esztétika, amely megmagya-
rázhatná, végül is miért szorongatja a szívet egy novella, miért
kelt a magyarázható felháborodáson túl halk bánatot is egy
dráma, és mi is lelkesíti az olvasó lelkét egy kitűnő írói arckép
olvastán. Ez az a művészi elem, ami megmagyarázhatatlan a jól
magyarázható művekben, és ez az a hatóerő, amely végül is
magyarázhatatlan a viszonylag ésszerűen megközelített művész-
egyéniségben.

*

Talán ezekkel a vázlatos észrevételekkel meg tudtam némi-
képpen közelíteni, hogy Illés Endre miért jó és jelentékeny író,
de azt már nem tudnám kifejteni, hogy egy-egy novellájának
vagy krétarajzának hangulata miért is hullámzik bennem tovább,
miért jut olykor - ellenőrizhető apropó nélkül - újra az eszembe,
miért kelt egyes műve gyönyörűséget vagy éppen pillanatnyi
boldogságélményt bennem. Bizonyára azért, mert igazi művész.


