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megszületik - akkor, ha a hatalom saját önkorlátozó gesztusaival nem 
teszi lehetetlenné (vagy legalábbis nehézzé) létrejöttüket. A Bánk 
bánban a demokrácia fogalomszava egyszer sem hangzik el. A mű egésze 
mégis ennek múlhatatlanságát sugallja. (Akadémiai Kiadó, 1980.) 

FENYŐ ISTVÁN 

M I K O R S E B E S Ü L T M E G P H I L O K T É T Ë S Z ? 

SOMLYÓ GYÖRGY: PHILOKTÉTÉSZ SEBE CÍMŰ KÖNYVÉRÖL 

Köztudomású: a magyar szakirodalom a modern költészet speciális 
poétikai kérdéseit mind ez idáig oly nagy mértékben elhanyagolta (leg-
feljebb egyes konkrét jelenségek elemzését hozva létre az esztétikai 
általánosítások sokszor elnagyolt kifejtése mellett), hogy már csak ezért 
is, a hiány leküzdésének okán üdvözlendő lenne a modern költészet 
magyar rajongójának, Somlyó Györgynek alapos munkája. De e Be-
vezetés а modern költészetbe önmagában is fontos mű: olyan könyv, 
melyben a mélyen értő líraértékelés hallatlanul finom minőségérzékkel, 
s az anyagnak imponálóan fölényes kezelésével párosul, s melynek 
ismeretközlő és felvilágosító funkciója egyaránt magas színvonalon 
érvényesül. 

A Philoktétész sebe - valóban bevezetés a modern költészetbe, 
leírásai pontosak és hasznosak. Somlyó e műfajt - a mű eredeti, oktató 
szándékainak megfelelően - maradéktalanul vállalja, s így könyve, 
bizonyos szempontból, tanítandónak is tekinthető. Esztétikai szem-
lélete, mely a műalkotásnak elsősorban művésziségét kívánja hang-
súlyozni, mely a közvetlen, racionális érthetőségnek (megérthetőség, 
közérthetőség stb.) a műalkotás fogalmából adódó és kikerülhetetlen 
korlátait nemcsak megvilágítja, hanem beláthatóvá is teszi, sőt 
állandóan szemlélteti és alkalmazza, korunkban, az ideológiai-tartalmi 
megközelítések korában, az esztétikai érzékenység sorvadásának jelen 
állapotában üdítően hat, s az irodalomoktatás minden fokozatán köve-
tendő példaként kellene, hogy szolgáljon. Követendő s oktatandó lenne 
továbbá e szemlélet nyitottsága, mely állandóan új jelenségek be-
fogadására szólítja fel az olvasót, sőt anyagával szembeni rokonszenves 
elfogultsága is (hisz még mindig oly erős az idegenkedés irodalomfel-
fogásunkban a modernséggel szemben!); bár ennek révén a könyv 
természetesen elsősorban azok számára lesz meghökkentően újszerű, 
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akik a tárgyalt anyaghoz - bármilyen okból - negatív előítéletekkel 
közelednek. 

Somlyó — esszéista: könyvének műfaji sajátossága e beállítottságából 
érthető meg. Egyszerre kívánja tehát anyagának művészi, befogadási 
élményét közvetíteni, s racionális-tudományos leírását is nyújtani. Nem 
feladatunk itt az esszé műfajáról általában értekezni, csupán azt kell 
állandóan újra és újra figyelmünkbe idézni, hogy e műfajjal szemben a 
legszigorúbb, legegzaktabb tudományos kritika érvényét veszti: nem az 
önálló, eredeti irodalomtudományi felfedezéseket kell számonkérni 
rajta (hisz a bevezet és-jelleg is eleve feltételezi, hogy inkább összegzés-
ről, feldolgozásról lesz szó), hanem azt kell figyelemmel kísérnünk, 
milyen meglátások, milyen asszociációk és élmények kapcsán jön létre 
ama rendszer, mely mint szubjektív költői álláspont és tudományos 
állásfoglalás egyszerre érvényesíthető. Somlyó könyvének magasan ki-
emelkedő részei épp azok, melyekben állásfoglalását példákkal illuszt-
rálja, szemlélteti, kiragadott és öntörvényű összefüggéseket teremt, az 
objektív bizonyítás száraz logikai rendjét eleve háttérbe szorítva. így 
születnek ama remek megvilágító ötletei egyes motívumok kapcsán 
(gondoljunk csak a rózsa-motívum fejlődésének árnyalt bemutatására, 
a ház-motívum kifordulásának példájára, A fekete zongora érthetetlen-
ségének és mára talán túlságosan érthetővé válásának kitűnő leírására -
vagy magára a címadó önálló esszére Philoktétész megsebesüléséről), 
amelyeknek meggyőző ereje a könyvnek mindvégig nagy erejű sod-
rást tud adni, s amelyeknek izgalma és szépsége a könyvnek min-
den sorát áthatja. Mindebből természetesen az is következik, hogy a 
könyv szakmai feldolgozása során elsősorban nem az egyes állítások ön-
álló tudományos értéke és bizonyítása, hanem az álláspont maga, a 
szemlélet egésze kell, hogy figyelmünket magára vonja. Az álláspont 
azonban tüzetesen megvizsgálandó, most már „tudományos" szempont-
ból is, s nemcsak azért, mert Somlyót irodalmi gondolkodásunk jelentős 
alakjának tekintjük, hanem azért, mert koncepciója a 20. századi költé-
szet magyarázatai közül egyike a legimponálóbbaknak, melynek - úgy 
látjuk — közkeletűvé válása is folyamatban van. 

Somlyó modernség-koncepciója - bocsássuk előre - rendkívül 
paradox. Paradox annak ellenére, hogy homogenitása kétségbevon-
hatatlan, sőt - az esszé-műfajt ismervén — szokatlanul, rendkívüli 
módon erőteljes. Paradoxitásának oka, véleményünk szerint, abban 
rejlik, hogy Somlyó oly időpontban (a hetvenes években) írja össze-
foglaló könyvét a nagy vonalaiban egységesnek tekintett modernség 
sajátszerűségéről, amikor - legalábbis számunkra úgy tűnik — épp a 
Somlyó által adott értelmű modernség nagy kifulladása (volt) meg-
figyelhető, amikor az ezekben az években kibontakozó „modern" (azaz 
„korszerű" stb.) irányzatok épp azt a tapasztalatot voltak kénytelenek 
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megszerezni, feldolgozni, illetve alapul venni, hogy ama modernség, 
hiába hirdette, nem is vált oly élesen el a „hagyományos" kultúrától, s 
hogy a történeti értelemben vett kontinuitás jóval eró'sebb, mint ahogy 
azt akár az ó's-modernek, akár Somlyó feltételezik. Igen valószínű 
természetesen az, hogy e megítélésbeli különbség visszavezethető' gene-
rációs különbségekre is: számunkra jóval több költészet-anyag tűnik 
már történetinek, ami azt is eredményezi, hogy ugyanaz az anyag már 
más kontextusban, más rendszerben lesz értelmezendő - az Újság 
élménye más elkülönülésekben fogalmazódik meg. 

Másrészt úgy érezzük: e modernség-koncepció nemcsak elkülönülés-
ben, hanem egységességben is megkérdőjelezhető. Somlyó, teóriájának 
egysége érdekében egymással szögesen szemben álló, egymást tartalmilag 
és formailag is, ideológiailag is kizáró irányzatokat hoz közös nevezőre, 
egy nagy áramlat részeiként (ill. belviszályaiként) tüntetve fel őket, s ez 
az egységesítés számunkra - furcsa ezt épp Somlyóval szemben említeni 
- az irodalomtörténeti lezárt korszakolás némileg erőszakolt le-
egyszerűsítéseit idézi fel. Úgy véljük, a 20. század költészete, hasonlóan 
más korszakokéhoz, nem fogható fel egységesként, a keletkező költői 
irányzatok már keletkezésük pillanatában szétváltak s szembeszegültek 
egymással, s bár irányzatos szembeszegülésük ma már nem fogalmaz-
ható meg kizáró és értékelő szembeállításokban, értékük épp külön-
neműségükben ragadható meg. 

Megítélésünk szerint ama roppant éles cezúra, amit Somlyó húz a 
hagyományos és modern költészet közé, nem vágja ketté a költészet 
világtörténeti folyamatát. Intő példaként szolgálhat az avantgarde irány-
zatoknak — talán közvetlenül nem belátható, s távolról sem a közvetlen 
előzményekhez kapcsolódó hagyományba gyökerezettsége (ennek tár-
gyalása során Somlyó megelégszik az egyes költők teoretikus nyilat-
kozatainak bemutatásával, s lemond a műelemzésekről), s az ezen 
keresztül megnyilvánuló ismétlődése költői formáknak és formálások-
nak, amely - természetesen - költői alapállásoknak, költészetfelfogá-
soknak ismétlődését és specifikálódását hordozza. Amaz időhatárt, 
melyet Somlyó a 19. század közepe körül meghúz, mi igen jelentős 
történeti, de nem világtörténeti korszakoló tényezőnek állítanánk be. 

Somlyó cezúrája azonban nemcsak történeti, hanem értékelő is. 
Meghökkentő, de igaz: a klasszikus irodalmak oly páratlan ismerője, 
mint Somlyó, azt a benyomást kelti, mintha a „modern" költészet, 
abból következően, hogy „modern", legalábbis vállalásában, tökéle-
tesebb is lenne a réginél. Bár ez az állítás üy nyíltan nem hangzik el, 
nyomai a könyvben mindenütt fellelhetők, az értékelés elfogultsága 
mindvégig nyilvánvaló. Szembeállításként hangzik el: „A modern tudo-
mánnyal, a fizikával, a biológiával párhuzamosan, a modern művészet is 

13 Irodalomtör ténet 1982/2 
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az emberi és anyagi mikrokozmosz és makrokozmosz meghódítására 
tör. Megközelíteni, amennyire közel csak lehet, az emberi gondolkodás 
mechanizmusát, és megközelíteni, amennyire csak lehet, az embertől 
független anyagi végtelenség mechanizmusát (sait)." ( 2 5 4 - 2 5 5 . ) Kér-
désünk ezzel kapcsolatban (hangsúlyozzuk: nem a klasszikusok védel-
mének állásából, nem a modernek ellenében beszélünk): nem mindig ez 
volt a nagy művészet célkitűzése, természetesen az adott kor szín-
vonalán? Nem az teszi-e a régi műveket ma is befogadhatóvá, hogy az 
emberi világ mikro- és makrokozmosza nem tudományos értelemben 
bővül? S végezetül: vajon tudunk-e mit kezdeni a régi művészetekkel, 
s meg tudjuk-e indokolni esetleges esztétikai tetszésünket, ha úgy vél-
jük, egyedül a „modernség" látásmódja érvényes kizárólagosan - s 
visszamenőleg is? 

Ennek jegyében vetődik fel újra - Somlyó könyvének olvasása előtt 
és után egyaránt - a döntő kérdés; mi tehát a modern? Mit jelent e 
szó? Vagy engedékenyebben — ha elfogadjuk Somlyó idegenkedését a 
szigorú fogalmi meghatározásoktól: ki a modern? Somlyó fejtegetései-
ből épp a központi kategória tartalma marad számunkra homályos. 
Nem tudjuk, azonos-e az avantgarde-dal (valószínűleg nem, de az 
utóbbinak használata sem következetes); azonos-e az újat akarással (de 
hisz Somlyó Valéryt és Babitsot is modernnek tekinti - bár az utóbbi-
nak ama sorát: „A régi jobb volt!" nem idézi); azonos-e az elidegenedés 
beismerésével (de az erőszakos elidegenedés-ellenesség is beletartozik) 
stb. Végső soron az a gyanúnk támad, hogy e fogalomnak itt nem 
tartalma, hanem csak formális és történeti-leíró jelentése van : modern 
az, aki Rimbaud óta jó költő volt. E feltételezett meghatározásnak nem 
elsősorban tautologikus mivolta feltűnő számunkra, hanem inkább az, 
hogy használata során túl sok minden rendelődik hatásköre alá: modern 
az is, aki individualista, az is, aki közösségi (vö. Névmások cseréje c. 
fejezet 2 7 1 - 2 8 5 . ) ; az is, aki a formát rombolja, az is, aki klasszicizál. 
Nem tudjuk meg, hogy a paradigmatikusnak tekintett (önmagában 
kiváló) Füst Milán-kép modern volta mellett hogyan modern pl. a 
szintén idézett Illyés Gyula; miben azonos Szabó Lőrinc modernsége A 
Sátán műremekeiben és a Tücsökzenében (különösen, hogy Szabó Lő-
rinc poétikája eddigre „klasszikusan lehiggadt" - 228.); mit jelent az, 
hogy a modernségnek is vannak „klasszikusai" . . . Félreértés ne essék, 
nem a könyv értékhierarchiáját kifogásoljuk. Somlyó értékeléseit elfo-
gadjuk, ítéleteivel egyetértünk, mi is azokat tartjuk a század vezető köl-
tőinek, akiket ő. Csupán a leírások és jellemzések specifikálását hiányol-
juk: azt szeretnénk tudni, miben azonosak, s miben különböznek ezek a 
költők - a „modernség" mindent egybemosó kategóriája, erre, úgy tű-
nik, nem ad választ. 
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A fogalmi meghatározás történelmi oldala: mikor is kezdődik a 
modernség? Mikor sebesült meg Philoktétész? A címadó esszé önmagá-
ban gyönyörű allegorikus kifejtését mélyen meggyőzőnek érezzük. Ám 
gyanúnk ismét feltámad: szerencsés-e az ógörög mítoszt egy történeti 
leírás allegóriájává tenni? Az értelmezés hibátlan, de rögtön igényli az 
értelmezés általánossá tételét is; ha viszont Philoktétészt csak a múlt 
század vége felé hagyjuk megsebesülni, elveszítjük a mitikus vonásokat. 
Természetesen tudjuk: a művészet válságának időbeli kezdőpontja körül 
hatalmas művészetelméleti viták dúlnak, s az időpont meghatározása 
választás kérdése. E vitában a választás nyilvánvalóan a használt mű-
vészetfogalom teoretikus alátámasztásától függ: Somlyó, több marxistá-
hoz hasonlóan a XIX. század közepe-vége felé teszi e pontot, míg mások, 
időben visszafelé haladva, a romantikában, a barokkban, a manierizmus-
ban látják a döntő fordulatot. Nem azt akarjuk itt hangsúlyozni, hogy a 
mi véleményünk szerint is régebbre nyúlnak vissza a Somlyó által 
vizsgált jelenségek gyökerei; nem is azt. hiányoljuk, hogy Somlyó nem 
írt részletes társadalom- és irodalomfejlődési teóriát; csupán azt keve-
selljük, amit Somlyó - pl. csak poétikai szempontból is (ami pedig 
könyvének központi célkitűzése) - a választott anyag keletkezés-
történetéből feltár. Bemutatásában - teoretikusan nézve - a modernség 
szinte egy csapásra keletkezett, s még amaz előzményeket is, melyeket 
pedig helyenként igen alaposan felsorol, szinte szakadék választja el 
„modem" beteljesülésüktől. Ezért határolja el korszakát oly hatá-
rozottan a romantikától (melyben pedig az általa vizsgált jelenségek 
elemenként - s ez valóban választó tényező - mind megtalálhatók 
lennének), s ezért válnak az általa felhozott régi analóg példák is csupán 
illusztrációkká, melyek ugyanazt a fogást, jelenséget tükröznék ugyan, 
csak épp nem „modern" megközelítésben. 

Mindennek poétikai magyarázatát, azt hisszük, akkor lelhetjük fel, 
ha feltételezzük: Somlyó modern költészetideálja - ugyanúgy, mint a 
kezdeti nagy moderneké - a 19. század költészefelfogásának ideál-
típusával folytatott harcban alakult ki, s e harcnak végeredményeként a 
modern költészet abszolutizált ellenpontja ez a - tiszta formában soha 
nem élt - költészetideál lett. Somlyó számára a hagyományos költé-
szet, melyhez képest a „modem,, speciális elkülönülésként fogható fel, 
ama teoretikus modellel lesz azonos, melyet a 19. század második felé-
nek akadémikus irodalomfelfogása kodifikált. E klasszicizáló modell bí-
rálata egyrészt teljességgel jogosult, s nemcsak azért, mert már a maga 
korában sem felelt meg az élő (és történeti) irodalmi anyagnak, hanem 
elsősorban azért, mert az irodalmi közfelfogás, az iskolai oktatás még ma 
is hatalmas mértékben, s eléggé el nem ítélhető módon, ennek bűvö-
letében működik. Másrészt azonban e szigorú szembeállítás elhomályo-

1 5 * 
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sítólag is hat: ha valóban mélyen, folyamatában akarjuk megérteni a 20. 
század líráját, tágabbra kell a teoretikus érdekló'dés határait is kitol-
nunk, s mivel most nem az vizsgálandó, mit mondtak a művészetelmé-
leti kiáltványok, mit vetettek el a nagy lázadók, hanem az, mit valósí-
tottak meg a művek, más korszakokat is be kell vonnunk a tüzetes 
vizsgálatba. 

Cáupán néhány példa szemléltetésképpen. Somlyó a modernség 
egyik fontos elemeként kezeli, s elemzéseiben kiválóan le is írja a 
grafikai kép kiemelkedését a vers szövegéből, a betűknek mint a vers 
elemeinek önállósulását, a kalligramok térhódítását. Mindennek igaz-
sága látványos, csak az nem állja meg a helyét, ami a radikális 
újszerűséget illeti. Illetve az is megállja, de csak a XIX. századdal 
szemben. A képvers modern ötlete ugyanis ősrégi, és a történelemben 
állandóan újra felbukkan. Bár Somlyó említ egy példát az antik költé-
szetből, ennek súlyát azonban nem érzékelteti; s elhagyja olyan nagy 
fontosságú jelenségek említését, mint pl. a középkori abecedariusok, az 
akrosztikonok, a kronosztikonok, a barokk korszakig nagy népszerűség-
nek örvendő képversek (kereszt, oltár, virág stb.), vagy, hogy pl. még 
Goethe is tulajdonított jelentőséget a grafikai külalaknak (a Marienbadi 
elégiát hangsúlyozottan latin betűkkel írta le) stb. Természetesen nem 
az adatok felsorolását várjuk el egy modern poétikától, csak annak 
hangsúlyos kijelentését: a képverset (stb.) nem a modernek találták ki, s 
a vers nem attól lesz modern, hogy grafikai-vizuális képe is szerepet 
játszik. 

A másik példánk a vers és próza határainak elmosódását érinti. 
Somlyó itt is döntő fordulatot láttat a modernségben, s az általa idézett 
szövegek elemzése önmagában meggyőző. A fordulat ténye azonban 
ismét kérdéses: nemcsak arról van szó, hogy e két szövegszerkesztési elv 
ma is, mindennek dacára, karakterisztikusan elválik egymástól, hanem 
arról is, hogy ellentétüknek abszolutizálása visszavetítve sem jogos. 
Elegendő hivatkozni itt pl. Novalis Himnuszok az éjszakához c. versé-
nek bizonyos szakaszaira, a 18. századi prózai idillekre, a középkori 
prózai szövegeknek gyakori ritmikus tagoltságára stb. hogy lássuk: a 
modern prózavers sem hagyomány nélkül való. Sőt, továbbmenve: a 
formaelemek részletes és tüzetes számbavétele során épp az alap-
koncepció válnék kifordíthatóvá; az bizonyosodnék be, hogy nem a 20. 
századi formakincs alkot egy homogén, önelvű irodalmiságot, hanem 
konstruált ellenfele, a 19. századi teoretikus (és igen csekély mértékben 
működő) modell volt egy történeti pillanatnak, bár nagy hatású s tovább 
élő, de mégis mulandó terméke, s hogy a 20. századi modern költészet, 
bár önmagát szembefordulásként határozta meg, sokkal inkább egy 
gazdagabban értelmezett hagyomány szabad felelevenítéseként fordult 
vissza elfelejtett forrásokhoz. 
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Nem véletlen, hogy ily súllyal szólunk formai kérdésekró'l. Egyrészt 
poétikai könyv esetében ez természetes kell, hogy legyen, másrészt 
Somlyó szemlélete eleve kínálja könyvének ilyen megközelítését. 
Számára a modernség elsó'sorban a forma kérdése. így érthető' az is, 
hogy nála a múlt századi modernség legnagyobbjaként Rimbaud érté-
kelődik, s Baudelaire, akiben pedig a modernségnek több teore-
tikusa látja a kezdetet (pl. H. Friedrich, W. Benjamin stb.) némileg 
háttérbe szorul. Az ok: Baudelaire formáinak zártsága, viszonylagos 
klasszicitása. A következmény: Somlyó, számunkra már elfogadhatatlan 
gesztussal, Baudelaire-nek egy autorizálatlan töredékével nyitja meg a 
modernség korát (a töredék-jelleg a döntő!), s így „egy Baudelaire-en 
túlmutató Baudelaire költeményt" (286.) konstruál, amivel, úgy 
érezzük, indokolatlanul alábecsüli Baudelaire egész, nem töredékes 
teljesítményét. 

A formai megközelítés Somlyó legerősebb oldala. Itt tud költői 
érzékenysége leginkább kibontakozni: gazdag megfigyelései, megvilágító 
ötletei rendkívül tanulságosak. Elemzései igazolják azt a gesztusát is, 
amellyel a rímet teszi a hagyományos költészet paradigmatikus kép-
viselőjévé - bár a metrika és ritmika elhanyagolása fájlalható. A rím 
valóban a legfontosabb versszervező elemek közé tartozik, s egy 
poétikán belül központi szerepet akkor is megérdemel, ha „uralmáról" 
beszélni alighanem túlzás (különösen akkor, ha - mint Somlyó - a 
rímnek kizárólag fonetikai, egybecsengő funkciójáról veszünk 
tudomást, s metrikai, mondattani, szemantikai vonatkozásait háttérbe 
szorítjuk). Somlyó a rím változásának történeti folyamatát árnyaltan 
írja le, példái igen találóak - csak a folyamat egészének értelmezése 
hagy maga után kívánnivalókat. A modern költészet rímellenessége 
ugyanis nem abszolutizálható sem visszamenőleg (pl. a 18. századi 
rímellenesség ugyanazon érvelés alapján vezetett el a klasszicista rímelés 
és verselés megújításához, mint a „modernség"), sem előre nézve: a 20. 
században sem történt megsemmisítő lázadás a rím uralma ellen, csupán 
egy rímkódexet vontak ki a használatból, s váltottak fel mással. A 
modern költészetben csupán „antirímet" feltételezni mindenképpen 
túlzás, a Somlyó által felhozott példaanyag maga is ellentmond neki, pl. 
Aragon módszerének kiváló leírásával. De ha az Aragon-féle technika 
puszta visszahatásként lehetne is értelmezhető, még mindig hiányolható 
ama, kétségbevonhatatlanul modern költők idézése, kiknek magasrendű 
rímelése épp nem az antirím jegyében fogant. Elegendő itt, hogy 
különböző nyelvekre hivatkozzunk, pl. József Attila, Mandelstam és 
Paszternak vagy Gottfried Benn nevét kiemelnünk, kiknek hang-
súlyosabb szerepeltetését e könyvben alighanem épp az gátolta meg, 
hogy nem látványos formabontó gesztusokkal léptek fel, s a versnek 
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bizonyos újraklasszicizálását kísérelték meg (más oldalról nézve, de 
ugyanezen az alapon lenne számonkérhetó' az állandóan hagyományra 
hivatkozó Eliotnak nagyobb súlyú szerepeltetése is). 

A formai elemzések kapcsán egy utolsó megjegyzés. Somlyó saját 
előfeltételezéseinek csapdájába esik, mikor esztétikailag és történetileg 
is el akarja különíteni modern korszakát: olyan elhatárolásokra és 
kizárásokra kényszerül, melyeket egyébként aligha vállalna. A modern 
költészetből indul ki, de a levont esztétikai tanulságokat rögtön be is 
zárja a modernség túl szűk történeti korlátai közé. Eljárását egy ellen-
példával világítjuk meg, anélkül, hogy bárminemű összehasonlítás lenne 
célunk. Az általa is oly sokszor és egyetértőleg idézett Jakobson költé-
szetfelfogása, feltevésünk szerint, azért válhatott oly nagy hatásúvá, 
mert ama tapasztalatokat, melyeket korának legmodernebb irányzatai 
hatása alatt szerzett, az egész költészetre, visszamenőleg is ér-
vényesítette, s így, teoretikus szűkítés nélkül, új lehetőségeket teremtett 
a történeti elkülönítések számára is. Somlyó e kitekintést már nem 
tekintette feladatának: következtetéseit kedves korszaka, a modernség 
számára tartja fenn, s ezzel, sajnos, önmaga ellenére is, érvényüket 
korlátozza. 

Ama történeti-társadalmi változásokat illetően, melyek a költészet 
Somlyó által leírt fordulatát előidézték, Somlyó kevesebb eredeti 
gondolatot nyújt, mint a költészet sajátos elemzése során. Itt, vérbeli 
esszéistaként, művészi módon, nagy erővel illusztrálja ama folyamatot, 
melyet a marxizmus általános esztétikája rögzített, s tökéletes szépségű 
képekkel teszi érzékletessé — és líraivá - gondolatmenetét. Külön is 
kiemelendő pL az elidegenedés folyamatának megelevenítése Goethe és 
Rilke rejtett összefüggésének feltárása által (a ház módosuló 
motívumának elemzése mint filológiai trouvaille is kimagaslik): Somlyó 
itt a legfinomabb érzékű és legszabatosabb irodalmi gondolkodóként 
lép fel (hasonló intenzitású, részletesen is kidolgozandó nagy találat 
Füst Milánnak a bahtyini karneváli világnézet alapján adott értelme-
zése!). Az általános esztétikai fejlődés folyamatos kifejtése már némi 
kétséget hagy maga után: marxista alapozású leírása és a általa leírt 
anyagnak értékhierarchiája bizonyos feszültséggel illeszkednek csak 
egymáshoz. Ha nagyon élesen akarnánk fogalmazni: mintha a - sokszor 
nyíltan is vállalt - Lukács György-i teória elevenedne újjá és fordulna ki 
itt; az azonos leírás és indoklás az alapteóriába be nem férő alkotók 
nagyságát lenne hivatva igazolni. Mintha - tovább folytatva az analógiát 
— Lukács György érvelésével a XX. század dicséretét olvasnánk, amely 
Lukáccsal szemben nemcsak az azonosságot, hanem már a nyílt szemben-
állást is vállalja. Ismételjük: teljes mértékben elismerjük Somlyó igazát e 
költészet (mi inkább úgy mondanánk: költészetek) nagyságát és értékes-
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ségét illetően, lírai értékhierarchiáját messze jobbnak és igazságosabb-
nak érezzük más összefoglalásokénál. Csak azt az egyet nem hisszük, 
hogy e nagy lírai művek erényei és értékei e magyarázatra szorulnának 
rá, s hogy kizárólag egy - néha bizony erőszakolt - szocialista ideo-
lógiai meghosszabbítás révén nyernék el létjogosultságukat. 

Mégegyszer hangsúlyozzuk: Somlyó értékválasztásaival nagymérték-
ben egyetértünk. Esztétikai ízlése biztos, ítéletei, mikor ízlésítéletek, 
szinte tévedhetetlenek. Ezzel könyve létjogosultságát és szépségét -
minden kritikai fenntartásunk ellenére is - tökéletesen elismerjük, sőt 
szükségességét és fontosságát külön is hangsúlyozzuk: manapság, mikor 
egyre ritkább az olyan irodalmár, aki ízlését és minőségérzékét tudná 
gondolatmenetének alapjául vetni (anélkül, hogy érdektelenségbe 
süllyedne), a Somlyói út feltétlenül üdvözlendő. Természetes az is, 
hogy ez az ízlésre alapozó esztétizálás további problémákat is rejt 
magában: úgy véljük pl., hogy Somlyó némileg alábecsüli az ideo-
logikum szerepét a modernségben (holott, számunkra úgy tűnik, a 
romantika utáni művészeteknek az ideológia minden szinten döntő 
mozzanatává vált); továbbá igen nehezen lehet e tiszta ízlésen alapuló 
értékválasztások igazságát mások számára, a belátás szintjén túl is, 
bizonyítani (e probléma megkerülését fedezhetjük fel abban, ahogy 
Somlyó a modernségben oly nagy szerepet játszó blöffnek sem jelentő-
ségét, sem jelentéktelenségét nem kívánja érinteni) - de mindezen 
nehézségek mellett is a pozitívumok túlsúlya döntő: az állásfoglalás 
személyessége és biztonsága imponáló fölénnyel érvényesül. 

Befejezésként, s visszatérve a bevezetőben már leszögezett 
generációs különbségre is, felmerül bennünk, s korántsem csupán 
Somlyó könyve kapcsán - s reméljük, az is kiderült, nem konzervatív, 
nem modernség-ellenes alapon, hanem épp a modernség teljes el-
fogadásának nevében - a kérdés: ha, kívülről nézve, a „modern" kate-
góriája ennyire ingatag és csillámló, ha a modernség első ideológusai 
ennyire az adott pillanathoz képest adták ki a jelszót: „modernnek kell 
lenni mindenestül", vajon tényleg mindenestül modernnek kell-e lenni 
ahhoz, hogy korunknak oly ellentmondásos irodaimisága érthetővé 
'.áljék? (Szépirodalmi, 1980.) 
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