
TANDORI DEZSŐ 

SOMLYÓ ZOLTÁN KÖZELÍTÉSE 

1. „Lábmunka" 

Kezdjük ezzel. Keressünk tanúkat. Kosztolányi, 1926. ja-
nuár 1-én, a Nyugatban: 

„ . . . mielőtt írni kezdtem, sokáig tétováztam . . . Az a valaki, ki 
bennem emlékezni tud arra, ami régen elmúlt, otthagyta a testet, mely 
az íróasztalra görnyedt, e kezet, mely írni készült, s csukott ajtón, zárt 
kapun át kiszökött . . . hogy megkeresse azt, ki életének egy darabja". 
Somlyó Zoltánt. És így találja: „ . . . a régi New York-kávéház karzatán 
. . . szinte képpé merevedve. Viharvert fejét látta, egy aranyozott ba-
rokk oszlophoz támasztva, sápadt arcát, keményre kovácsolt, erőszakos 
homlokát, kék állát, melyet sohasem lehetett egészen megborotválni, a 
száj bíborvonalát és a két szem haragos szurokfényét . . . vad, fekete 
haját, fekete lakkcipőjét, fekete ruháját, meggyszín mellényét, melynek 
széles, művészi kivágásán az ingmell ragyogott. Sötéten nézett maga 
elé . . . s úgy írta mindegyik versét, mint öngyilkos az utolsó levelét. Ez 
a csodálatos ember Somlyó Zoltán volt, a költő." 

És Kosztolányit is sűrű, romantikus szavakra késztette, de 
már valahol másutt is, úgy rémlik, olvastam ezt mind; igen, 
Kosztolányi egyik legátéltebb verse kezdődik így, szól erről, a 
„New York, te kávéház, ahol oly sokat ültem . . . " kezdetű, Л 
bús férfi panaszaiból. „Megnézni, mi maradt belőlem és kö-
rültem", ezért lép be a kávéházba, a régi színhelyre. És itt 
mondana el, míg „mind vacsoráznak", egy ávét: „Barátaimról 
és egy isteni merésű, / vad költőről, aki itt ült vörös ajakkal / 
meggyszínű mellényben, szuroksötét hajakkal. . . / Itt ültünk 
boldogan, s haragos szavainkban / bombák aludtak és egy új 
kor lelke éledt, / mi rongyos éhesek, lovagjai az éjnek, / mint 
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boldog gyilkosok, mint gyilkosok, oly ifjan." Nem lehet teljes-
séggel a divatszavak körébe utalni e sötéten stilizált fogalom-
kör megannyi jelölését; valamint az sem formaság, hogy Som-
lyó Zoltán „ügyében" ma már szinte nyomozni kényszerü-
lünk: hová akarná tüntetni — nemcsak esztétikai — feledékeny-
ségünk mindazt, vagy legalább a javát, ami . . . De nézzük még 
mindig Kosztolányit: 

„Ámulva turkált az élet gazdagságában. Nem ismert alapfokot, kö-
zépfokot, csak felsőfokot. Azok a fogalmak, melyekről azóta mind a 
ketten megtudtuk, hogy többnyire csak nagybetűvel írt szavak: Dicső-
ség, Szerelem, Barátság, eleven valósággal éltek tiszta szívében, s meg 
volt győződve, hogyha az utcára kilép, föltétlenül találkozik majd 
valamelyikkel. . ." S „nem arra született, hogy" e dolgok valóságát 
„megértse. Érzései túlságától különben sem volt módja, hogy ilyesmin 
gondolkozzék." 

Versei, folytatja Kosztolányi, mindig „az élet és halál jegyé-
benn . . . fogantak". Majd — mennyi romantikusnak hihető 
képzet itt is! — az ihletről szól, említvén, hogy 

„a japán költők az ihletnek, akár az álomnak több mélységi fokát 
különböztetik meg, kezdve az első mozdulatlanságtól az éber figye-
lemig, mikor már a világ belénk hull, s közvetlenül hat reánk, s . . . a 
mozdulatlanságot a szavak . . . mozgásává varázsolja. Mennyire ismer-
hette ezt az állapotot ő, ki látszólag öntudatlanul alkotott. Némely 
költeményének egyes sorai arról tanúskodnak, hogy e révület legmé-
lyebb delqes álmát aludta." 

Kibontakozik valamiféle kép a jelzések, töredékeiből is, a 
hangsúlyok jellegéből: Somlyó Zoltán a végletek költője lehe-
tett, érezzük mindebből, olyan poéta, aki egy-egy sorában a 
megfoghatatlanig jutott, lényét jellemző teljes érzékletességé-
vel, majd talán másutt épp csak a folytatás lehetőségét, a 
következő nagy helyekkel összekötő utat teremtette meg az 
ihlet szunnyadozása; és ez együtt — romantika? „Ha a foman-
tika", idé&ük még Kosztolányit, „azt jelenti, hogy az életet az 
író a maga teljességében akarja megmarkolni, akkor roman-
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tikus is". A teljesség - e szó, mint azóta tudjuk, szintén 
nagybetűs jel csupán — Kosztolányi használatában nem a kö-
dös „egészet" kívánná kifejezni, hanem . . . 

Itt egy másképp közeli tanűt idézhetünk, Vas Istvánt. A 
„romantika" szó nála is előfordul, Somlyó Zoltán költői érté-
keinek helyét kereső esszéjében (1960) így foglalja keretbe ezt 
a fogalmat: 

„Azt hiszem, senki sem vitatja, hogy Somlyó Zoltánban hiába keres-
sük azokat az ismérveket, amelyek, legalábbis Magyarországon, a jelen-
tős költőkhöz hozzátartoznak . . . Ha van értelme az irodalomban ős-
tehetségről beszélni, soha olyan jogosultan, mint vele kapcsolatban. 
Barbárnak nevezi magát egy szép versében . . . s ha . . . költészetének 
lényeges és egyedülálló értékeit keressük, alighanem ezzel a zseniális 
barbársággal kell kezdenünk; azzal, hogy, mint Kosztolányi írta egyik 
korai kötetéről: »Sötét, forró vér lüktet strófáiban.« . . . Nem tarto-
zott a modern költészetnek ahhoz a kifinomult ágához, amely, éppen 
túlfinomultságból, mindenféle ál- és igazi barbárságokhoz vonzódik . . . 
Somlyó Zoltán igazi barbár volt, tehát a civilizáció vonzotta, a fővárosi 
fényár, a tükrös kávéház . . . a frakk meg a lakkcipő . . . Kosztolányi 
versének édes zenéje. De közben nagyon becsületes barbár volt: nem 
tudott másról beszélni, csak a maga . . . egyszeri életéről. . . Verseiben 
nemcsak »sötét, forró vér lüktet« , hanem egy sötét és fonó élet is, 
minden sorsszerűségével és esetlegességével, azzal is, amit a magyar 
költészet etikájának íratlan szabályai szerint még Ady nagy gáttörése 
után is titkolni és szégyellni kellett. De ő nem szégyellte . . ." 

S így dolgozott „a magyar költői lét normáitól annyira 
elütő, erős kipárolgású" anyaggal. De 

„lírájának indulata mindig magával sodorja az életnek, a világnak 
hozzátartozó darabjait, s a bíborvörös és szurokfekete szenvedély tüze 
csak élesebben . . . mutatja meg a tárgyi részleteket". 

Visszaérkeztünk a teljes élethez, s Vas István joggal állapítja 
meg, hogy „erről rendszerint megfeledkeztek azok, akik csak 
Somlyó Zoltán indulatát vették észre és nem a szokatlanul 
pontos és érzékletes lírai ábrázolást is". A gyanútlan költőről 
szól itt Vas, és leszögezi: 
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„Elég nagy árat fizetett ezért a gyanútlanságért, elsősorban a rossz 
vagy egyenetlen, vagy felemás ízlésű versekkel, amelyek mennyiségileg 
túlsúlyban vannak viszonylag kis kötetnyi. . . maradandó verseivel 
szemben. De hát éppen ezekhez a rossz versekhez kellett a legnagyobb 
bátorság, és éppen erre a formai bátorságra volt a legnagyobb szüksége 
annak a Somlyó Zoltán-i, romantikus szenvedélynek, amely, hogy a kor 
legszebb verseihez tartozó, ritka remeklések magas szesztartalmát elérje, 
kénytelen volt - esztétikai tudatosság . . . híján — minduntalan, jófor-
mán minden versnél a kisiklást, só't, a giccset kockáztatni, hiszen teli-
találatai éppen azért olyan félelmetes hatásúak - arra, aki figyel rájuk 
- , mert a túlzás és mértéktelenség, a túlfűszerezés meg a túlédesítés 
határait súrolva tudnak megmaradni nehéz fajsúlyú költészetnek és 
igazságnak." 

Befejezésül, végső összefoglalót nem adhatván, Vas ezt 
mondja: 

„Mekkora költő volt Somlyó Zoltán? . . . Ez az értékítélet annyira 
eltérne az irodalmi köztudattól. . . nem tudnám ezt a rangot a meghatá-
rozás és elemzés kritikai fegyvereivel megvédeni . . . De annyit mégis-
csak be kell vallanom, hogy amit legjobb verseiben el tudott mondani -
és csak ő tudott elmondani - , azt évről évre fontosabbnak érzem, és 
hatásában a nagy költészet villamosságára ismerek." 

Valahogyan ide kívánkoznak Kosztolányi sorai is a New 
York-kávéház verséből, ahogy a most már valóban romantikus-
nak látszó időket (de hát melyik „idő" romantikus?) idézi: 
„Áldott cigány-időm, áldott elektromosság, / mely mostan is 
hullasz, heves fényt szaporázva, / ingmellemen inog, remeg egy 
régi pászma, / de sugaraid arcom csak fanyalogva mossák." 
Vajon mi teszi, hogy akik igazán értették, Somlyó Zoltánt nem 
fanyalogva említik, elemzik (Kosztolányi, Vas); mégis, vele 
érezvén, helyét keresve akarva-akaratlanul az alkalmi azonosu-
lást választják: Somlyó Zoltán létezésének fogalomköréből fel-
csapó nem fogalmi tüzekben vizsgálják tárgyukat, olvasztják 
vagy edzik értékelő szavaikat, s ha — mint Vas, érzékenyen és 
határozottan - megmérik is a részleteket, a végeredményt nem 
foglalhatják általánosabb értékítéletbe? Ez még mindig ennek 
az életműnek a kisugárzása, mely mintha ke resztbe-villogná az 
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éles fényt, ahol a részletek valóban látszhatnak. Nem teszünk 
egyebet itt, az alábbiakban, csak ezeket a vers-helyeket szedjük 
elő, szedjük darabra; s épp a két „tanú" tanúsága nyomán, 
módszerüket bensőleg elfogadva, és főként az anyag — egy 
töredékének — kibontására törekedvén. 

2. Részletek 

Verseit olykor prózaian józan, idézhető-megjegyezhető, fo-
galmi, fogalmazásbeli találatokkal kezdi. A Gyáva líra első 
sora, a leggyakrabban idézett példa, így hangzik: „Vannak 
dolgok, amikről nem beszélünk". Soroljunk még néhányat: 
„Megértem még ezt a nyarat." (Szálló, szép madaram) „Néha 
azt álmodom: mintha még élnék . . . (Kertek) Vagy ez a vers-
címadó kezdősor: „Az ötvenéves ember is megérzi. . . " Az 
Eredmény első két sora: „Elmondtam mindent, / ami mond-
ható . . . " Másutt: „Most már sosem lesz könnyebb éle-
tem . . ." Vagy: „Élek-e mégegyszer falun . . . " A Szerencse 
első sora: „Már nem hajszolom a szerencsét". „A nappalok 
rövidülnek"; s van, ahol a kezdés egyszerűsége egy össztettebb 
kép részeként hat igazán: „A kulcsot félretette már a por-
tás . . .", egy bezárt színház kulcsát, ám a második sor után 
(„mély csendbe csukva csüng a vaslakat. . .") a vers némi 
tétovázással elmerül. Másutt a kezdés nem ígér okvetlenül 
sokat: „Álmomban Afrikában jártam . . . " De a vers erős jelleg-
zetességekkel bontja ki a sornyi témát: „A fák törzséből kau-
csuk ömlött / és tej zuhogott. . . / És a vadállat szőre közt a 
villany / szikrája fénylett álmatag szemembe . . . / S itt minden: 
állat, növény, kő, meg én, / mind tudtuk, hogy mit hol kell 
megkeresni . . . " Lassan valami csattanósabbra várnánk mégis, 
egészen eredeti találatra; ez a részletek során nem jön, meg-.„ 
hozza azonban a vers vége; a kezdősor ismétlésére 
zárás: „s még vissza sem jöttem onnan talán . . . " TeháV'qünthti 
ez volna a vers, ez a két sor, és furcsa szerkezetté^ajakulvá.-

2 Irodalomtörténet p \ 
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illusztrálnák a közbeiktatások. A Költészetem első versszaka 
felejthetetlen motívum, később Jékelynél lelni ilyesmit: „Köl-
tészetem: úgy sétálok veled / a bús völgyek és bús dombok 
felett, I mint aki maga se tudja, kivel j á r . . . " Csakhogy itt a 
középső sor egyáltalán nincs megoldva; s az egész kép ereje 
nem menti meg. Pontosabban: a középső sor, a két „bús"-sai 
annyira sablonos, hogy nem is érezhető jó összjátéka a kép 
egészével. A harmadik sor mégsem mentőakció; az első és a 
harmadik sor egyszerűen keresztüllép a középsőn, veszni hagy-
ja. A gazdaságosság teljes hiánya; ám ahol a vers megengedheti 
magának, mintha mi sem történt volna. Sajnos, a vers követ-
kező öt szakasza a középső sorhoz hasonlít jobban. Mégsem 
mondhatjuk, hogy a kompozíció kudarcot vallott. Asszociációs 
alapot teremt azzal az egyetlen, roppant erejű képpel, és a 
továbbiakban — emlékképként — már ez indítja el a magunk 
képzeteinek kristályosodását. Gyakori jelenség ez Somlyó Zol-
tánnál: felidézi az élmény lehetőségét, sőt, módot ad, hogy 
olyan élményt formáljunk magunkban az adott témára, ami-
lyet egy teljesebb sikerű vers adna. Vagyis az a ritka tünemény 
jellemzi líráját sokszor, hogy mintha az élménnyel improvizál-
tatna a nagy témára; ő maga megelégedne valami alkalmi 
rögtönzéssel, mely nyilvánvalóan ritkán lehet csak „a legjobb". 
Ez a bőség is meglehetősen lenyűgöző. 

Egyebütt egy háromrészes kompozíció utolsó tétele emel-
kedik emlékezetes szintre; s megint a Somlyó Zoltán-i végle-
tek: ott csaknem a legnagyobbakéra. A Papok III. része így 
kezdődik: „Mert ez a rövid élet még kurtább egyszeregyje! / 
Vitatkozol: van isten? . . . nincs isten? . . . S ezalatt / lassan 
fel is jutottál, és vakon fel, a hegyre . . . " Mintha a költészet 
állapotát fogalmazná meg; s a dikció is jó, a képi anyag is erős, 
mindez nem tolakodó, egészen mellékes pátoszú. Természete-
sen illeszkednek az elemek, ahogy hirtelen: „mi ott állunk 
sírodnál, a ködbe, láthatatlan . . . " Itt jól viszi végig a gondola-
tot, és az érzékeltetés is pontos, lényegi elemekkel történik. 
(„Láthatatlan".) A gesztus stilizációja sem erőltetett: „és 
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istenig emeljük elárvult tetemed; / és pontot tesz vitában és 
pontot tesz a dalban / a föld barna göröngye . . . " Itt sem 
gyöngül többet, mint Tóth Árpádnál, Kosztolányinál stb. is 
olykor: „ . . . mely lágyan betemet"; s a rím kivételesen meg-
menti az ernyedést, nem hangsúlyozza. Akkor az utolsó vers-
szak némi „barbár" expresszionizmussal kissé általános-felől 
indít ugyan, de nagy telitalálattal, borzongatóan végződik a 
költemény; s ezt a leleményt meg is lehetne jegyezni, ha 
megint a ritmus nem csusszantana rajta egyet olyképp, hogy se 
szabályosnak, se igazán érdesnek-zökkenőnek nem érezhetjük 
a tagolást: „ . . . Kéjtől üvölt, vagy kíntól jajong a föld vadonja; 
/ az út magátul készül, kegyesen, okosan; / pap itten minden 
ember, s minden asszony Madonna, / csak nem tudják, hogy 
jóság él szívükben, sokan . . . " Ha meggondoljuk, hogy ez a 
pap-és-Madonna kép a maga nemében mennyivel hihetőbb, a 
versbe szervesebben illeszkedő, mint Szabó Lőrinc hasonló 
„bandita-őrült" párhuzamos összefoglalása; ha a második sor 
gyönyörű, mély megrendültségét figyelembe vesszük („az út 
magától készül.. ."), ha a versszak szerveződésének egyszerű-
ségét, bonthatatlanságát érezzük — már csak azt kellene tud-
nunk, mi választja el ezt a legnagyóbbakig érő helyet mégis a 
legnagyobbakétől. Egyrészt semmi; s ha valami mégis, hadd 
ismételjük, nem az „itten", a „magátul" hanem . . . olyas va-
lami, ami két jelenség határán jár: az utolsó sor tagolása-tago-
latlansága rá a példa; a sor felezése így alakul: „csak nem 
tudják, hogy jóság / / él szívükben, sokan . . . " A hangsúlyos 
elem: ,jóság él szívükben" egy kicsit balszerencsésen törik 
szét. Baj-e ez, kérdezhetjük; nem ugyanez történik-e másoknál 
is, sokszor? Hanem itt egy hangsúly megállít, ez a hátravetés! 
A „sokan". Élőbeszédszerűsége igen jó; verstani kifogás sem 
érheti; csak a sor két ilyen terhet már nem bír meg. S mert ez 
— visszafogottan is — csattanós verssor lenne, rosszul illik 
hozzá a tagolás két gyöngítése. Figyelmünk szétbontakozik, s 
ahelyett, hogy a verssort teljesebben fogná be, részleteivel 
marad magára. Ez a jellegzetes kis példa azért mond talán 

2« 
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valami általánosabbat, mert Somlyó Zoltán egyik legnagysze-
rűbb, a nagy költészet energiáitól feszülő-ernyedő poétái he-
lyén lelhető. 

Fontos viszont hangsúlyozni, akár ilyen törések feltárása 
árán is, hogy Somlyó Zoltánnak a szerkesztés is az ereje volt 
néha; tudott az lenni. A Mária Abariendos gyakran elemzett 
példáját (ahol a vers szervezése tapinthatóan zseniális, vagy 
egyszerűen kifogástalan), más hasonló, főleg szerelmi tárgyú 
költeményeket most, egészként, mellőzve, nézzünk csupán 
versszakokat: a Szálló, szép madaram negyedik szakaszát: 
„Csöndes budai uccarész, / ahol léptem a csöndbe vész, / mint 
lagunán a csöpp dereglye . . . " A középső sor ismét gyengél-
kedik; ám a harmadik sor nem lenne meg nélküle, s ott is épp a 
legkétesebb elem (a „csöpp") a legfontosabb; stilizálja a képet, 
ezzel szerkeszti eggyé. Nehéz itt egyetlen szálat is kihúzni. És a 
most következő két záróversszak,bármi közhelyet mond, ismét 
a nagy költészet magasságába emelkedik; fölösleges a hibáját 
keresni: „Még ez a nyár az én nyaram./ Az én szálló szép 
madaram — / talán utolsó jóbarátom . . ." És: „Vigasztalóul ez 
maradt: / belésúgom titkaimat, / elfogtam — s útjára bocsá-
tom . . ." Vagy mégis: a madár és a nyár képe összeolvad 
ugyan, de önkényesen; mert aztán — így szép — el is válik. 
Akkor viszont az a „belésúgom" — hová teendő? De ezen nem 
szabad elgondolkozni; az utolsó sor akkora teljesség megint, a 
vers szerkezetének oly összefoglalása, annyira csekély helyen 
megvalósított magatartás-színkép, hogy feledteti a döccenőt. 
Ám csak az élményben; közelebbről nézve nem. S megint egy 
kiemelkedő helyen. 

A Hádesz hullámaiban a legteljesebb indítású: „Hádeszem 
sűrű, szurkos hullámai közt lebçgve / úszom, halott kezemmel 
sötét habját szelem . . . " Ha úgy akarjuk, Baudelaire senkinél 
nem szólt ilyen tökéletesen. Az egész versszak nagyszerű, a 
magyar költészet élvonalába illik: „Úszom sokezer éve, s hogy 
egyszer én is éltem, / hogy köztetek cikáztam, lassan elfele-
dem." A részletek apró elemű hitele emeli a közlést: ez a 
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„köztetek cikáztam", a „sokezer év" és a felejtés motívuma 
igen gazdaságosan van pontosan a helyén, mert a versben jól 
jön ott épp az általánosabb kitekintés; ebből ismét visszavillan 
a konkrét közegbe; ez nagyon jó. A további versszakokban is 
mindenütt van valami erős motívum: a nap felé emelt agyag 
edény, színek vetése-bontása stb., s mindez mint feledés tár-
gya. A negyedik szakaszban föl kell figyelnünk egy rendkívüli 
mozzanatra: ^gy úszom én időtlen időkig, elfelejtve / min-
dent, mi szívvel s ésszel csak elfelejthető . . ." Mi van még? 
Van-e? Ezt kell kérdeznünk, ezt kényszeríti ki ez a két sor, 
negatívjával; már az is izgalmas gondolat, hogy „ami szívvel 
csak feledhető", hanem ha ehhez hozzágondoljuk: s ami ésszel 
se, szívvel se? Somlyó Zoltán itt valóban távlatokat tár — 
amelyeket azután nem tárt fel igazán, s ezért távoliak marad-
tak. (Igaz, ebben a versében például azért, mert az általános 
emberszeretet kedvesebb, tetszetősebb képei felé haladt to-
vább a hálátlan-forma „szakmunka" helyett, a létezés érzékle-
tes képeinek keresését föladva.) 

Persze, az érzékletesség egyébként a legnagyobb erőssége. A 
Régi városok egyik versszakában „aranypénzes nyakú lányok 
ajkán I ittam a csókos bunyevác aszút. . ." Ám itt a „csókos" 
gyengíti az érzékiséget. Kosztolányi iránti mély, rajongó barát-
sága, valamiféle testvér-szeretete számtalan versben keresi az 
egyetlen jó változatot; reflexiók és viszontválaszok érik egy-
mást; s itt derül ki, hogy a megfogalmazásnál mintha mégis a 
tartás lett volna a fontosabb a Somlyó Zoltán-i világképben: 
„Szemem szurokfénye lobog reád most, / a régi, régi, régi 
fény . . ." És „ónesőjű téli délután", valamiféle képzelt, áttéte-
les vesztőhelyen, a költő úgy képzeli, úgy hiszi, tudja: „A java 
elmúlt . . ." De minden jó volt, ahogy volt, mert „Desiré 
látta . . . Desiré tud minden t . . . " Nagyon nehéz itt a puszta 
esztétikai normák szerint ítélkezni. 

Azért, persze, mégse lehet másként. Ezért olyan teljes él-
mény a Szép lassan így lobbanna el. .. négy versszaka csak-
nem végig. Főleg az első versszak, majd az utolsó tíz-tizenkét 
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sor. „Élek-e mégegyszer falun, / elcsendesült szelíd borúban, / 
rózsák és olajfák között, / mint egykor Alsódomborúban? " És 
az alábbi négy sor nem tartalmaz semmi tartalmi-formai újdon-
ságot, csak épp a maga nemében oly tökéletes a zengése; 
csendes, mégis jelentékeny: „Lesve vasárnap alkonyon / távoli 
gyorsvonat zörejjét / és, hogy a vágy, mely még tüzel, / vala-
hára mégis beteljék? " Életkép maradna ez is, ha — a végleges-
sége! a hangé — nem emelné feljebb: „Ebéd után elalszom-e / 
vadszőlő-árnyékos lugasban, / míg a fecskék húznak lassan el / 
a kékszín sugaras magasban . . . " Alig hihetjük, hogy a „lassan 
el" — rímkésleltetés volna; de ha meggondoljuk Kosztolányi 
vonzóan tetszetős fejtegetését, másképp jelentős igazságát, az 
ihlet rétegeiről, nem tagadhatjuk, hogy a tudatosság páija ez a 
költői öntudatlanság. A befejező versszak pedig azért szép, 
mert igen takarékosan bánik a hellyel, sűrűn szövi a motívumo-
kat, mégis megőrzi a dalszerű könnyűséget. Csakhogy ez a 
könnyűség épp az a szomorú mélység, amelyről Esti Kornél 
éneke szól. „Most ötvenkettő . . . Hatvanig / még nyolc év 
van . . . Ebből kitelnék . . . " íme, a szép és fölösleges szálú 
sorslatolgatások példája. „Áthűsölnék még pár nyarat, / né-
hányszor békén kitelelnék . . . / Ha fellobbanna a szívem, / nem 
tudnám: emlék-e, remény-e? / Szép lassan így lobbanna el / a 
petróleumlámpa fénye . . . " Bárhogy nézzük, nem gyöngébb 
ez, mint Tóth Árpád termésének java; és többletet ad neki még 
a keresetlenség, mely, tudjuk már, a Tóth Árpádnál elképzel-
hetetlen, de sokkal izgalmasabb egyenetlenségek forrása is. 
Máris beleütközünk Somlyó Zoltán besorolhatatlanságának 
kényes kérdésébe. Ám ezt a „besorolást", ha efféle szükséges 
rosszak egyáltalán léteznek, valami „poétái igazság" érdekében 
meg kellene próbálni — gyakorlati eredményekkel is — el-
végezni. 
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3.,Abból a vékony-forma kötetből..." 

Nem epigrammatikusan tömör, s nem is mesterien szerkesz-
tett versek költője; erővel vagy szelídséggel feldarabolódó 
(vagy ily állagukban eltűrt) kifejezések, alvadt vérrögök együt-
tesei jönnek létre inkább egy-egy címe alatt, egy-egy ihlet-
középpontból. Ez a sűrűség-forróság ritkán bírja a félhosszú 
távot (más a helyzet a verses regénykompozíciónál); s ilyenkor 
a tematikus vezérfonal mellett többnyire van valami formai 
szál is, melyet követ. Az Artista-hotel így épül egy forma 
vállalására: a páros sorok végén makacsul (huszonnégyszer 
visszatérő) azonos rímre, mely: „komor". ,Д sötét utcának 
mélyén, hol sötéten ég a láng is, / s a kapunak tejüvegje, mint a 
kripta, oly komor . . .": Somlyó Zoltán jellemzője ez a tej-
Üveg-kriptakomorság, ahogy a rendkívül érzékletes színváltások 
is, végig ebben a versben. A portás „sapkáján az aranystráf, 
mint gyászszalag, oly komor"; „még a macska is, miként a 
messzi mécses, oly komor"; s az énekesnő „gödrös arca, rózsa 
orra itten petyhüdt és komor". A képalkotás hihetetlen teljes-
sége ez is: „Kék vaságyon párolognak a selyembe gyötrött 
combok / s a fölhúzott, fáradt térdek kérdőjele oly ko-
mor . . . " Nem jut előre ez a félhosszú vers, de nem is ez a 
célja; az ihlet az állapotok bugyrait járja sorra, ilyesképp a 
dantei Pokol (vagy ha pontosak akarunk lenni, a Purgatórium) 
sem juttatja sehová külvándorát. „És a híres táncosnő, az 
excentrique, akit trikóban / láttál a varietében — mint egy 
álarc, oly komor; / fáradt volt és fehér selyemharisnyáját le 
nem húzta. / Benne alszik, mint a halott. S mozdulatlan . . . " 
Komor az öreg bűvész, aki aranylánccal járkál, de itt „rongyos 
ingben fekszik" és „az álla oly komor", s nem vidámabb „a 
fekete bűvészpálca földre esve" sem. A humorista asztalán 
„két kaucsuk manzsetta áll őrt"; és ezekben a szobákban alszik 
a művészet, s még jó, hogy van legalább — ily komor — 
nyughelye. Ezeket a szobákat sok búval telialusszák, közli a 
költő; szobák ezek, melyeket „néha-néha egy-egy csók" tar-
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káz, „mit kármin fest be vérpirosra / s ölelés, mely mint a 
rothadt gyümölcs íze, oly k o m o r . . . " S egy-egy hirtelen halál-
sikoltás. Mert itt „három lépés a portáshoz . . . A halálhoz egy: 
komor!" A Mária Abariendos kapualjában is „rothadt diny-
nyét" árultak „buja nők", ott is így zajlik a szerelmi jelenet: 
„Kivonszolt. . . piszkos földje volt / a Via del Pinónak;, / lent 
fügehéj és tökmag." S a vers végén ott is élet és halál kérdése 
vetődik fel, mint valami puffadozó hulla: így kérdi a költő azt 
is, hogy él-e az a legendás alak, első szerelme, az artista-forma 
nő. 

Somlyó Zoltán igazi verses regénye — az életműve — akkor 
a legszabadabb, akkor a leggazdagabb fény törésű, ha nem 
kényszerít magára más földolgozandó témát, mint a lírai lehe-
tőségét. S mert szüksége van a vezérfonalra, lírájának helyzete 
egészében paradox. Egyszerre kétfelé hat itt többnyire min-
den: ami kényszer (a forma, a fél-telitalálatosság, a trouvaille), 
egyszerre megnyílik; a nyitott, szinte természeti tartás az ere-
dendő állapotot őrizni próbálván kísérli meg a művi formák 
felöltését. Ahol e kettő nem hat, vagy ahol küzdelmüket a 
költő valóban elemi, barokkos-romantikus ereje kivédi, a költé-
szet olyan területenkívülisége teremtődik meg, hogy a kifejezés 
természetessége válaszolhat a tiszta, kedélybeli natúrára. Ez a 
természetiség azért búvópatak-jellegű, mert nem mivel ki magá-
nak valami tetszetős, eredendőnek ható felszínt, hanem a köl-
tészet elemeinek és eszközeinek használatáról (magáról a hasz-
nálatról) szokatlanul nyíltan vall. S miért titkolnánk, hogy 
igazi élményünk ott adódik — pontosabban: a méltányosság 
nélküli, elemi élmény főleg ott —, ahol a költői többlet a 
felszín tökéletesítését is megadja. Tehát nem bírunk megelé-
gedni egy Somlyó Zoltán-formátumú tehetségnél (nagyszerű 
költőnél) az igaz indulatok, a heves természet, az érzékeny 
látás stb. adalékaival; hanem a megoldás bármi érdes (bármi 
oldott) egészét keressük. Ám — s mintha itt volna kézzelfog-
ható a besorolás nehézsége — az ő életműve akárha egy óriási 
jegyzetanyagot teremtett volna egy kidolgozatlan nagy alkotás-
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folyamhoz. Sokszor csekélyebb tköltők is elemibb erővel hat-
nak, mert a kidolgozásban produkálják az elementaritás kellé-
keit, ezek rendjét; Somlyó Zoltánban ez a rend csak „belül" 
volt meg. 

Hogy ez a - miért ne mondanánk így: megvalósulásában is 
teljes — jelzésesen egész, befejezettségében töredékes életmű a 
szélsőségek milyen gazdagságát rejti, hogy hányféle hangja 
szólal közvetlenül egymás mellett (de szimfóniává nem kompo-
nálva, s kamarazeneként is még sűrítendő szövésű tételekben 
olykor), példázza itt most csupán három vers. A Csak ezer 
kibméterek.. . forma szerint is „szabad vers", s ez a megoldás 
harmonizál a tárggyal. Az ember vallatása a költemény (Som-
lyó Zoltán nagyon emberiség-érzékeny költő, és ez a téma 
többnyire jó disszonanciaként szól a verseiben; néha viszont az 
általánosítás könnyebb lehetőségét kínálja; ám ez a magyar 
lírának ősi-bármikori baja tud lenni), s ilyen részletei idézhe-
tők: „ . . . hideg lettél, barátom: Ember! / Hangodtól dér üti 
meg fü lemet . . . " Vagy: „Már csak . . . gépek lelkesítenek? / 
Csak ezer kilométerek? . . . Csak az idegen horizont? / S 
legfeljebb akkor melegszik át a pillád, / ha egy kis tömeggyil-
kosság esik? . . . / . . . barátom; Ember! / Olyan vagy már, akár 
a hulla! / Akinek még nő a haja, körme, / de vér nem csordul 
már, ha belevágnak. . . / Mint a hulla, akit divatos, / tarka 
selyembe öltöztettek, / arcára rúzst, meg púdert kentek / s 
föltették egy rohanó Daimler / illatos, puha bársonyára . . ." 
Ezt a hangot az utóbbi évtizedek modern-forma beat- és pop-
költészetéből is ismeijük. (Ginsberg, Kenneth Patchen stb.) 
Mindjárt itt van azonban a Fekete réten fekete ház című vers. 
Ez így kezdődik: ,Az én házam nagy, fekete réten áll. / Fekete 
fák közt, fekete tó partjainál. / Ahol a sötét víz sötét korttyal 
kínál. / De oda senkifia el nem talál." A lassú ritmusok, a 
kettőzések, az eldöntetlenségek verse. Merre néz, merre tart itt 
Somlyó Zoltán költészete, nem tudni. Ám ez valami belső 
tisztázatlanságot fed föl. A vers ettől függetlenül erős. S ezen a 
hangsúlyon múlik megint e költő nehéz osztályozhatósága. Túl 
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sok az ilyen „független" képződmény; a tartás és az eredmény 
nagyjából egybevág, de a tudatos út hiánya érződik. Csak a 
nagyon telitalálatos verseknél nem kutatjuk, hogyan jött létre 
az élmény; ám ilyen „simán jó" költemények rákérdeztetnek. 
S a fekete ház további három versszaka elbírna némi szerkesz-
tést; pedig - ettől függetlenül! - minden részlete erős. „Nap-
pal is, éjjel is homályban áll ez a rét. / Nem termi sohasem meg 
a négylevelű lóherét. / Rét, mit a naptul s az éjtül a bánatnak 
étere véd. / Fényt csak a fekete könnyek zápora hint bele 
szét." Egy ittrekedt Gauguin, mondhatnánk, ilyen versszakok 
láttán. Mert láttató ez a színvilág, s olyan „tájakról" ered 
(belső tájak ezek mind), ahová a „szerencsés utazó" odakint 
jut el. Somlyó Zoltánban föl sem merülhet a kétely ezeknek az 
elemeknek a hitelét illetően. És így lesznek valóban hitelesek, 
így jön létre valami különös elegy, amely a legjobb verseiben — 
most már hagyjuk a fenntartásokat — egészen egyéni festői 
színekkel, érzéki jelenségkörrel hat. ,Дг én házam ezen a 
fekete réten áll. / Előtte egy szénszínű kéz fekete füvet kaszál. 
/ A fekete fűből mélyszínű párfőm illata száll. / Az ajtó előtt 
vén hegedűjével a hóna alatt a halál." (Például ez az utolsó sor 
feleslegesen mond ki valamit. Ilyenkor érzünk némi szervetlen-
séget is. Hanem van ezeknek az alakulásoknak egy egészen más 
nézőpontja is: a népi művészeté. Érdekes, hogy Somlyó Zoltán 
versei akkor látszanak a legméltányosabb, leghívebb fényben, 
ha így tekinljük fordulatkincsüket.) „Fala a réttel egyszínű", 
kezdődik máris az utolsó versszak, józan kijelentéssel. „Ez az a 
ház, / amelyben a reménytelenség örökös láza cikáz." Itt 
nemcsak Kosztolányival, Babitscsal is rokonságot tart, s jól. 
„Ez az a ház, mit földrengés ereje meg sohase ráz" — itt 
lehanyatlik a vers. És az utolsó sor sem mond szükséges újat: 
„Az én házam ez: a fekete réten a fekete ház . . . " Megannyi 
furcsaság, ahol „hibái" vannak; megannyi erős, költészetünk 
legjavába tartozó megoldás, ahol „csak" furcsa. 

A nappalok rövidülnek... : ez a verse vállaltan népdalos 
ihletésű. Persze, csak ahogy már Csokonainál ismertek ezek a 
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formai kettősjátékok, hangsúlyos és időmértékes „bemérés" 
tüneményei. De ambivalens maga az érzés is, mely a verset 
végiglükteti. Az alkotóelemek pedig: ötletes szó- és képkapcso-
latok, gondolatritmusok, hangsúlyváltások, közelítések és távo-
lítások, fellendülések és elszomorodások; igazi dal. „A nap-
palok rövidülnek. / Tücskök halkan hegedülnek. / Levél kullog, 
fű megsárgul. / A napsugár is lomhán hull." S nem műdal-ízű. 
Ugyanakkor az erejét az adja, hogy tudjuk: nem népdal. A 
második versszak nem is kelt már ilyen látszatot: „A szél úgy 
libbenti feléd / fák közül a nyári zenét, / mint valami régi, fakó 
/ selymet, mely emlékbe való . . ." Babits és Szép Ernő társa itt 
Somlyó Zoltán; másutt Kosztolányié; és szerkezetben, hang-
ban oly sok affélét tudott, ami máig érdekes, s nemcsak 
„klasszikusként". Mégis, hol van Somlyó Zoltán attól, hogy 
líránk klasszikusai között említsék! Pedig . . . Hadd lépjünk 
épp a Kosztolányi és a Vas István által vágott nyomon még 
tovább egyet: próbáljuk meg Somlyó Zoltán helyét (de való-
ban költői-forma érzékenységek figyelembevételével, ne csak 
tudományosakéval) egy kicsit erőteljesebben keresni; s hátha 
van módja, hogy a részletek nagysága odaemelje, ahol az általá-
nosan megbízható hang másokat huzamosan megtart. Vagy 
legalább ne bánjunk olyan mostohán a legnagyobbak utáni, 
közvetlen következő lírai értékvonulattal. 


