
ZSOLDOS SÁNDOR 

„VOLTAM VALAKI KÖZTETEK . . ."* 
VÁZLAT SOMLYÓ ZOLTÁN ÉLETRAJZÁHOZ 

„Hol kezdjem el, hogy a végire jussak? 
Nagy volt az út, sokfelé ágazó." 

(Somlyó Zoltán : Nyitott könyv) 

Az átkozott költő századik születésnapjáról már emlékez-
tünk, ám irodalomtörténetünk nemhogy életművének átfogó 
értékelésével, de teljes ismeretével, használható szövegkiadá-
sokkal sem rendelkezik. 

Somlyó Zoltán nevével, munkásságára való utalásokkal 
sűrűn találkozhatunk századunk első harmadának magyar 
irodalmát tárgyaló munkákban, általában csak az említés, a 
névsorolvasás szintjén. Az életmű megítélése nemcsak 
bizonytalan, akadályokba is ütközik; tudományos vizsgálatá-
hoz az „összes művek" ismeretében kezdhetünk. Ez viszont 
sokáig illúzió marad, annak ellenére, hogy e sorok írója 
sokkal bizakodóbban látja a kutató (ill. saját) helyzetét, 
mint 1962-ben Tamás Attila1. „A rendkívüli terjedelmű és 
teljesen szétszórt anyag egészének összegyűjtésére még a 
legáldozatosabb kutató sem vállalkozhat." 

Somlyó esetében is az életrajz az életmű szerves része, 
feltételezik egymás ismeretét, ezért maradt máig szinte 
mozdulatlan a kutatás. 

* Köszönetet mondok Somlyó Györgynek, aki önzetlenül segítette e 
kis írás megszületését. 

Eló're kell bocsátanom, hogy a tanulmány filológiai apparátusa 
csupán tájékoztató jellegű; nem tüntethettem fel valamennyi újságot, 
kiadványt, melyekben Somlyó Zoltán publikált, mivel számuk meg-
haladja a százötvenet. 

1 In: Somlyó Zoltán válogatott versei. Bp. 1962. 381. 
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Jelen tanulmány az életrajz rekonstruálására tesz kísérle-
tet, hogy lehetővé tegye az életmű összegyűjtését és segítse 
az esetleges további kutatást. 

I. 

Változatos színtereken, embert próbáló és őrlő időkben s 
körülmények között élt Somlyó Zoltán. Remek alkalom 
kínálkozna a fennmaradt anekdoták elmondására, magán-
életének bemutatására, leveleinek idézésére, elemezni a kor 
hatását az életműre, de ez egy későbbi monográfia feladata. 
Egyelőre azonban Somlyó munkásságának nincs egyetlen 
olyan szakasza sem, amelyik teljes egészében ismert lenne, 
így az életrajz helyett csak az életrajzi vázlat készíthető el. 

Somlyó Zoltán életrajza két élesen elkülöníthető részre 
osztható. Az első rész véglegesen a Tanácsköztársaság buká-
sával zárul le, a második pedig - a világgazdasági válság 
éles cezúrájával — egészen haláláig tart. Eközben számtalan 
kisebb szakaszt különböztethetnénk meg, de ez az adatok 
gyarapodásával válik majd lehetővé. Jelenlegi ismereteink 
alapján megállapítható, hogy mind az életrajz, mind az élet-
mű a zaklatottság jegyeit viseli. 

Életének az első világháborúig tartó szakaszát legrövideb-
ben az átkozottsággdX jellemezhetnénk. A századfordulótól, 
érettségije utáni időkig életét az állandó helyváltoztatás, a 
nyugtalan keresés, vándorlás jellemzi. Teljesen otthon és 
szabadnak érzi magát a Monarchia világában is, minden 
nyomorúsága és szenvedése ellenére. Ekkor válik költésze-
tére jellemzővé a lét mély és teljes átélése („Ó istenem! kis 
szolgádat a lét / a sorsok jeges árkába sodorta.") Már 1910 
előtt leírja, minden rezignáció nélkül, első korszakának leg-
jellemzőbb sorát: 

Erre vetettek! Itt a helyem, 

(A Mária utcában) 
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Ez a sor egyaránt magában foglalja a költő magabiztos-
ságát, hogy megtalálta helyét a világban, valamint a Stefan 
Zweig által is kiemelt és hangsúlyozott, a Monarchiára jel-
lemző biztonságérzetét. Természetesen a többi műve is ezt 
a képet tükrözi, mint például az Ö, Várad: villanyváros!.. . 
(1912), Juhász Gyulának ajánlott költeményében leírt ön-
minősítés („Voltam valaki köztetek a derűs és dévaj Bihar-
ban!"), s leginkább a Nyitott könyv (1916) című lírai 
pamfletje. Ez a biztonságérzet az első világháború idején 
megrendül, s a későbbiekben szertefoszlik. Ekkor azonban 
már hosszabb ideje Budapesten tartózkodik és véglegesen 
letelepül. A háború vége felé veti papírra kétségbeesett kér-
dését: 

Ó, mondjátok meg, hol van a helyem? 
(A bús kovács) 

A húszas évek elején beköltözik utolsó lakásába. Látszó-
lag polgári körülmények közé kerül, lényegében csak a kis-
polgári lét keretei adottak így is. A Monarchia megszűn-
tével idegennek érzi magát az új rendszerben, élete utolsó 
másfél évtizedében már nem találja helyét, erejét egyre job-
ban felőrli a pénz utáni hajsza, hogy családját és önmagát 
fenn tudja tartani. A gazdasági világválság alatt fogalmazza 
meg egyik legkétségbeesettebb verssorát: 

Nem! nem az én életem ez! 

(Nem!. . .) 

Az élet szerelmese írta e sorokat, nem az életét, korát 
tagadta meg vele, a leghatározottabban. 
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II. 

És most lássuk a tényeket. 
Somlyó életének legkevésbé ismert 1908-ig tartó 

szakasza. Nagyváradra érkezésétől kezdve tudjuk részleteseb-
ben és viszonylag folyamatosan nyomon követni életének 
alakulását, művei megjelenését. 

Az életrajz alább következő szakaszolása ideiglenes, 
adataink gyarapodásával árnyaltabbá válik, de nem való-
színű, hogy lényeges változtatásra sor kerül. 

1. 

1882. június 22-én született Somlyó Zoltán a Zala 
megyei Alsódomborúban, zsidó családban. Édesapja 
Schwarz Simon, egy dombóvári nagykereskedő cég főnöke. 
Édesanyja Pikica húga születésekor meghal, a költő ekkor 
egyéves. Schwarz Simon ezután feleségül veszi meghalt neje 
húgát, Pick Friderikát, akit édesanyjaként szeretett és tudott, 
ám ő is meghal, s kilencéves korától mostohaanya neveli. 
Pick Friderikáról a legnagyobb szeretettel emlékezik, apját 
szigorú emberként emlegeti. Roboz Imre a következőket 
jegyezte fel Schwarz Simonról, feltételezhetően a Somlyótól 
hallottak alapján: „Semmi családias érzés nem volt benne, a 
gyermekeivel rosszul bánt s elűzte őket magától. Soha egy 
könyvet el nem olvasott . . ,"2 A családi ház fölött mániáku-
san, kegyetlenkedve uralkodott. 

A költőt az anyakönyvbe még Schwarz Zoltán néven 
jegyezték be, de a családnevet csak tizennyolc éves koráig 
viseli. 

7 Roboz: Az irodalom boudoirjában Bp. 1916. 91. (A Somlyóról 
szóló rész elrejtve a Karinthy Frigyes tragikomédiája c. fejezetben 
89-101.) 
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Nem volt egyedüli gyermek, öt testvéréről tudunk, versei 
utalásaiból értesülünk egy kis húga korai haláláról. Testvérei 
közül Angéla nővérét említi név szerint. 

A gyermek- és kamaszkor eseményeiről alig tudunk vala-
mit. Színtere biztosan szülőhelye és környéke. Verseiben 
Alsódomborún kívül gyakran föltűnik kedves folyója, a 
Dráva; Eszéket, Légrádot, Csáktornyát „muraközi pát-
riáméként említi; többször szól Horvátország közelségéről; 
Balatonberényhez és Fiuméhez családi szálak fűzik. Iskoláit, 
saját közléséből tudjuk,3 Nagykanizsán, Csáktornyán, majd 
Székesfehérváron és ismét Nagykanizsán járta, ahol tizen-
nyolc éves korában kereskedelmi iskolában érettségizett. 
Magyar érettségin — állítólag - megbukott, mert tiszteletlen 
hangon szólt Szendrey Júliáról. 

Egy évvel érettségije előtt kezd publikálni a nagykanizsai 
Zala című lapban, ahol Emlékszem egy dalra című verse 
jelent meg először.4 Apja, miután nem sikerült fiát „jó 
útra" térítenie, azaz nem mondott le a versírásról, megvont 
tőle minden segítséget. 

Ebből az időből semmilyen dokumentumunk nincs, 
talán az ottani helytörténészeknek egyszer sikerül vala-
milyen nyomra találniuk. 

Az átkozottság érzése legközvetlenebbül és legkorábban 
családi körülményeiben gyökerezik, de a társadalmi okoktól 
sem marad érintetlen. 

„Olyanfajta családnak volt a tagja Somlyó Zoltán, mely a pénzen 
kívül semmit sem becsül, olyan országban született, hol a szellem 
munkásait kevésre becsülik s az élő költőt naplopónak nevezik . . . 
És éppenséggel nem volt megáldva azokkal a kétes értékű tulajdon-
ságokkal, melyek a boldogulás előmozdítói. Nem voltak támogatói, 
sem jóakarói, akik segítették volna a kiindulásnál és önmagának sem 

3S. Z.: Az átkozott költő. Bp.1911. 3. 
4Kállay Miklós: A magyar átkozott költő. Literatúra, 1927. 

május 167. 
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volt soha támogatója s jóakarója ez az ember. Csak egyre lett volna 
szüksége: némi anyagi jólétre, de ez az egy mindig állhatatosan el-
kerülte."5 

Érettségije után, 1900-ban (vagy 1901-ben) Budapestre 
érkezik, hogy az elkövetkező három és fél évtizeden át 
akárhányszor elhagyja, mindig visszatérjen a fővárosba. Csak 
itt szeretett és tudott élni igazán, életének ezt követő része 
Budapest vonzásában és taszításában érthető meg igazán. A 
fővárosba Sümegi Vilmos révén került, aki távoli rokona és 
akkor a Magyarország című lap kiadóhivatali igazgatója volt. 
Apja levelével érkezett Sümegihez, aki talán az abban írtak 
miatt nem a szerkesztőségben helyezte el, hanem beültette 
a kiadóhivatalba címszalagokat ími. 

A versírást azonban nem hagyta abba és 1902 májusában 
együtt állt 40 verse, melyek a Dalok a piros kendőtől a 
hatcsattos czipőig című kötetében jelentek meg a Bárd 
nyomdánál, Zboray Aladár előszavával. Sikeresnek nem 
mondható az első kötet, egyetlen méltatásáról tudunk, 
Wallesz Jenőtől az Új században.6 A kötet valószínűleg 
válogatás, nem tartalmaz minden addig írt verset. A költe-
mények alaphangját egyrészt a népdalszerűen megszólalta-
tott szerelmi élmény adja, mely nem a népköltészetből, 
hanem kora műköltészetéből táplálkozik, másrészt Buda-
pestnek, a nagyvárosnak a felfedezése. Feltűnik a későbbi 
szociális érzékenységét előlegező ellentét, a szegény poéta 
és a gazdag lány között. Két ismert verse van e kötetben, 
egyik az Osvát Ernő szerkesztette Magyar Géniuszban 
(1902) megjelent Erdős Renéehez című, a másik a Vegye-
nek virágot. Ez utóbbit a Gerő zeneműkiadó öt koronáért 
vásárolta meg és az egész országban elteijedt.7 E könyvéről 
később sem ő, sem más nem szólt bővebben. Az „érett" 

5 Roboz: i.m.: 91. 
6 Somlyó említi a Kállaynak adott interjúban. L. 4. sz. jegyzet. 
'Roboz: i.m.: 94. 
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Somlyó egyetlen korai versét sem vállalta, de néhányban 
már megcsillan egyéni hangja, költészete azonban egyelőre a 
kor átlagos színvonalán szól. (Roboz írásából tudjuk, hogy 
a hatcsatos cipő unokahúgáé, Pick Erzsié, a gazdag lányé 
volt, akit reménytelenül szeretett a szegény poéta.8) 

Somlyó, saját állítása szerint,9 a kötet megjelenése után 
munkatársa lett a Közvélemény c. hetilapnak, ahonnan fél 
év múlva búcsú nélkül távozott. 

Ez idő tájt alig tudott néhány verset megjelentetni. 
Tudomásom szerint az alábbi lapokban publikált: 1902-ben 
Magyar Szalon, Az erő, A jövő társadalma, Pesti Napló(? ); 
1903-ban Ország-Világ, Képes heti krónika. 

1903 és 1906 között csak másodkézből származó 
adataim vannak.10 Életének legkalandosabb évei lehettek 
ezek. Feltételezhetően 1903 és 1904 folyamán teljesített 
katonai szolgálatot a kaposvári 44. Albrecht gyalogezred-
ben. Leszerelése után vissza akart térni a szülői házba, de 
apja ismét elüldözte. Angéla nővéréhez ment Vrbovszkóba, 
egy Karszt-hegységbeli kis faluba, ám innen nemsokára 
menekülnie kellett egy felszarvazott férj elől. Ezután 
Fiúméba utazott, ahol néhány hónapig állás nélkül lézen-
gett, majd a Tengerpart szerkesztőségében újságíróskodott. 
Az általam feltételezett időben nem találtam nevével jelzett 
írást e lapban. Fiuméhez fűződik a Mária Abariendos-élmény 
(a kötetbeli 1901-es datálás legfeljebb az élményre vonat-
kozhat, adatokkal bizonyíthatóan az élmény is erre az 
időre tehető). Innen is menekülnie kellett, Mária új lovagja, 
signor Alberg elől, aki az egyik kávéházban egy éjszaka 
megverte. 

1904 és 1906 közötti időre tehető soproni s nagy-
kanizsai újságírói tevékenysége. (Nagykanizsáról Szalay és 
Révész szerkesztőkre emlékezik.) 

' Uo. 92. 
* Kállay: i.m. : 168. 

1 0 Roboz és Kállay idézett munkái. 

3 Irodalomtörténet 1983/1 
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Budapesten 1906-ban tűnik fel ismét. A Magyar Nemzet 
munkatársa lett, életkörülményei mégsem javultak. A 
Magyar Színház egyik statiszta-színésznője vette párt-
fogásába, aki később Somlyó első felesége lett. Két hónap 
múlva pedig elvált tőle s a szerkesztőségből is elbocsátották 
e házasság miatt. 

Emlékezések szerint Somlyó ekkor még nem „gyakor-
lott" újságíró. írásai egyelőre ritkán jelennek meg. 
Élményei viszont szaporodnak, leginkább a keserű csalódá-
sok. 1908-ig a nyomor legsötétebb éveit éli át. Tömegszállá-
sokon húzódik meg, egy Ferenc körúti pincében Peterdi 
Andorral krumpliszsákokon alszik, hosszabb ideig éjszakázik 
egy Rákóczi úti sírkőraktárban, majd utcai padokon alszik, 
rendőr elől menekül, aki gondozatlan külseje miatt be 
akarja kísérni. E rövid idő alatt - amint 1927-ben nyilat-
kozta1 1 - harminckét helyen lakott. E korszakáról vall a 
pesti kupié és a magyar kabaré hőskoráról szóló írásai-
ban.1 2 Ott találjuk a Wertheimer-mulatótól az Üllői úti 
kávéház Paradicsom-kabaréján át az Andrássy úti kabaréig. 
Ez utóbbiban énekelte Nyáray Antal Reinitz Béla megzené-
sítésben Női zenekar című versét, (ekkor már Hetényi-
Heidelberg Albert is megzenésítette néhány versét), ugyan-
akkor lépett fel e színpadon esténként Szulamith Rahu 
néven marokkói táncosnőként Nonny Kühl dán költőnő, 
Somlyó szerelme, akiről versben s később több prózai írásá-
ban megemlékezik. 

Publikációi 1906-ban: Kis élclap, Egyenlőség (haláláig 
rendszeresen ír bele); 1907-ben: A kor, Magyar Hírmondó, 
Fidibusz. 

1 1 Kállay: i.m.: 169. 
,2A magyar kabaré hőskorából. Literatúra, 1927/10. 355-57. - A 

pesti kupié hőskora. Uo. 1928/8. 273-74. 
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2. 

1908 nyarán döntő változás történik életében. Laszky 
Ármin leviszi a nagyváradi Szabadság szerkesztőségébe. Az 
eddigi ismeretek alapján megállapítható — Somlyó itt és 
ekkortól lett nagykorú az irodalom számára. Jó tollú újság-
íróként tűnik elénk, érzékenysége egyelőre a polgári élet 
visszásságait veszi észre és tűzi tollhegyre. Költészete már 
magas színvonalú, alapjában teljesen kialakult, szóba került, 
hogy bekerül a Holnap antológiába, de csak a Független 
Magyarországban szerepel a holnaposokkal együtt. Barát-
ságot köt Juhász Gyulával és Emőd Tamással, és feltehe-
tően még jó néhány író és költő barátot szerez. Levelezés-
ben áll Rozsnyay Kálmánnal. Nagyváradon találkozik 
Meával, akinek nevét nem ismerjük, csak annyit tudunk 
róla, hogy tanítónő volt; a magyar irodalom halhatatlan 
múzsái közt a helye, egy sor remek vers ihletője. 

A Szabadságban július 5 és szeptember 20 között jelen-
nek meg írásai, összesen 37 szignózott, illetve teljes névvel 
jelzett cikk. A kiadó feleségével történt affér miatt szakít a 
Szabadsággal, s egy újonnan induló lap munkatársa lesz. A 
Nagyváradi Esti Lapban október 2 és november 9 között 
publikál, összesen 17 cikket. Ezek ma már többnyire jelen-
téktelen ismertetések, a majdani színikritikus szárnypróbál-
gatásai. A Szabadságban több verse is megjelent, bár főleg 
magának, illetve Meának ír verseket. A napi újságírói kötele-
zettségeket leszámítva keveset publikál. Verseit ekkor csak 
a Független Magyarországnak, az Új időknek és A hétnek 
küldte. Nem tudni pontosan, mikor tért vissza Váradról 
Budapestre. 

Legközelebb Szegeden tűnik fel ,1 3 a Balassa Ármin szer-
kesztette Szeged és Vidéke redakciójában. 1909. május 5 és 

1 3 Szegedi tartózkodásáról részletesen Zsoldos Sándor: S. Z. 
Szegeden. Somogyi-könyvtári műhely 1981/2. 73-80. 

3* 
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szeptember 12 között 71 írása (vers, tárca, kroki stb.) 
jelent meg. Itt már teljes újságírói és szépírói, költői fegy-
verzetben látjuk. írásaiban határozottan hangot kap társa-
dalmi érdeklődése, a nyomorgókkal, munkásokkal való 
rokonszenve. Szeptemberben vérző gyomorfekélye támad, 
nem bontakozhat ki tevékenysége. Mire fölépült, betöltötték 
helyét a lapnál. Mégis fontos állomása életének és pályájának 
Szeged. Itt teljesedik ki a Nagyváradon lendületet kapott köl-
tészete, itt jelenik meg első jelentős kötete, sorban a második, 
Dél van címmel 1909 decemberében. Juhász Gyula már 1910. 
január 1-én meleg hangú ismertetést ír róla a Független 
Magyarországban, nem sokkal később Kosztolányi Dezső az 
Életben, majd Karinthy Frigyes a Nyugatban csatlakozik a fel-
fedezőkhöz. Szegedhez kapcsolódik egyik legismertebb költe-
ményének születése, a Hajnali imádságé. 

A Karinthy-recenzió megjelenésekor, júliusban Somlyó 
Pécsett tartózkodott, május 26-tól július 24-ig jelentek meg 
írásai, igen szórványosan a Pécsi Naplóban, mindössze 9 jelzett 
írást találtam. Pécsről, ahonnan amúgy is távozni készült, 
„szaladhatott" fel Budapestre, egy leveléből tudjuk, nem sze-
rette a várost, ahová a Nyugat kéthetes késéssel érkezett. 

1910 nyári Budapestre érkezésének valóságos legendája van, 
amit írásban Füst Milán14 rögzített. Mindenkit meglepett öltö-
zete, kalapja, málnaszínű mellénye, spárga vékonyságú nyak-
kendője; és lelkes viselkedése. Szinte egy csapásra bekerül az új 
irodalom sűrűjébe. A pesti irodalmi élet teljes jogú tagja lesz, 
jelen van majd minden területén. Megismerkedik azzal a társa-
sággal, mely élete végéig — kis túlzással — baráti körének 
mondható, de igazán szorosnak ítélhető kapcsolata ekkor csak 
Kosztolányival és Karinthyval alakul ki az írók közül. Publi-
kációi jelentősen megszaporodnak és szinte az áttekinthetet-
lenségig szétszóródnak. Felfigyel rá egy kiadó is, Gömöri Jenő, 

14Somlyó Zoltán emlékezete. In: Füst Milán: Emlékezések és tanul-
mányok. Bp. 1967. 85. 
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aki 1910 végén megvásárolja tőle Az átkozott költő című 
kötetét az alig fél éve indult Modern Könyvtár számára, ahol a 
magyar költők sorozat 4. köteteként jelenik meg 1911 májusá-
ban. E kötetével aratja legnagyobb sikerét, rövid időn belül két 
kiadásban fogyott el. Mire a könyv kikerült a nyomdából, 
ismét vidéken található. 

Hosszú és gyötrelmes vándorlásainak valószínűleg utolsó 
állomása Szabadka, ahol majdnem az egész 191 l-es esztendőt 
tölti. írásai a Bácskai Hírlapban jelennek meg január 14-től 
október 1 -ig. Rendszeresen és sokat ír, szabadkai írásainak bib-
liográfiája 172 tételből áll. Életének egyik legkiegyensúlyozot-
tabb szakasza. Állandó munkahelye van, anyagi jólétben él, 
szinte laboratóriumi körülmények között teljesedhet ki mun-
kássága. Minden újságírói műfajban, versben, novellában ki-
válót alkot; itt jelenteti meg először Baudelaire Utazásának for-
dítását. Szabadka jelentős állomása Kosztolányival való barát-
ságának is, több írásában szól Kosztolányiról a Bácskai Hírlap-
ban. 

1911 végén, már Budapesten, megismerkedett Tevan Andor 
békéscsabai nyomdásszal és könyvkiadóval, aki az elkövet-
kezendő négy évben három kötetét adja ki. Elsőként 1912-ben 
az Északra indulok című verseskötetét jelenteti meg Tevan. 

Egy adat szerint1 s Somlyó Zoltán 1912. szeptember 1-től, 
indulásától szerkesztője a kecskeméti Zenészek Lapjának, ezt 
azonban eddig semmilyen más adat nem támasztja alá. Somlyó 
eddig ismert írásaiban Kecskemétet nem említi. 

Véglegesen 1913-tól tartózkodik Budapesten, hosszabb 
időre ezután nem hagyja el a fővárost. Gulyás Pál adata1 6 

szerint Somlyó ekkor a Neue Budapester Abendblatt munka-
társa lett. Az év folyamán megjelenik újabb kötete a Modern 

1 s Kemény György: Magyarország időszaki sajtója 1911-től 1920-ig. 
Bp. 1942. 

1 6 A Figyelő rovatban közölt bibliográfia. Irodalomtörténet, 
1938. 95-96. 
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Könyvtárban, Karinthy rajzával és előszavával — Sötét 
baldachin címmel. 

A világháború évei alatt, 1914 és 1918 között nem követ-
hető pontosan, mi történik vele, de igen mozgalmas és termé-
keny időszaka életének. írásait számos helyen megtaláljuk A 
Naptól, a Fidibusztól kezdve a Borsszem Jankón át a Pesti 
Naplóig és a Nyugatig. 

A háború alatt eljegyzi és feleségül veszi Markbreiter-Major 
Margitot, Major Henrik, a neves karikaturista lányát. Major 
Margitot tartotta a családi emlékezet első feleségként számon, 
valóban ez az első dokumentálható házassága. 

Nem világos, volt-e a háború alatt valamilyen állása, sokfelé 
megjelenő írásaiból feltételezhető, hogy kizárólag ezek tiszte-
letdíjából tartotta fenn magát. Széles publikálási lehetőségek 
nyíltak előtte, s ennek kihasználása nem vált művei színvonalá-
nak javára, igen hullámzóvá válik teljesítménye, ami a forradal-
mak alatt inkább csak tovább romlik. 

A háború és a forradalmak alatt több antológiában szerepel 
(pl. A magyar kabaré 10 éves antológiája; Forradalmi versek és 
jelenetek), és több kötete jelenik meg ez alatt az öt év alatt, 
mint addig összesen. Az alábbiak: 
1915-ben: Hadak a hóban (Békéscsaba, Tevan könyvtár 

72. szám) 
1916-ban: A halál árnyékában (Budapest) 

Végzetes verssorok (Galantai könyvtár 2., Bp.) 
Nyitott könyv (Békéscsaba, Tevan kiad.) 
Őszi regény (Budapest, Bíró kiad.) 

1917-ben: A doberdói Mária — Versek a nagy háborúból 
(Budapest — Tábori levél 4.) 

1919-ben: Kármin (színházi versek — Budapest, Színház és 
Divat könyvtár 4.) 
Jajgató Felicián (csak a szedése készült el, a kommün 
bukása miatt már nem jelenhetett meg.) 

(1918-ban jelent meg Maupassant: A szép fiú c. regényének 
fordítása, mely három év alatt öt kiadást ért meg. Eddig és 
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ezután is számos fordítása jelent meg — összegyűjtésük 
tart.) 

A forradalmak alatti tevékenységéről keveset tudunk, 
holott a magyar történelem egyik igen jól feldolgozott 
szakasza. Somlyó óriási lelkesedéssel vett részt az események-
ben, szinte elárasztotta a gomba módra szaporodó lapokat 
írásaival. Ez időből eddig csak versei ismertek. A Vörös Újság 
híradása szerint 1919. április 5-én, a vöröskatona-napon egy 
alkalmi darabját bemutatták. Ám nem felhőtlen ez az időszak 
sem számára, támadásokban, mellőzésekben ekkor is volt része 
bőven. (Például még 1918-ban kihagyták a Vörösmarty 
Akadémia tagjai közül, a Tanácsköztársaság alatt Gábor 
Andorral mint cenzorral volt nézeteltérése.) Remélhetően e 
rövid pályaszakaszáról is átfogó képpel rendelkezhetünk nem-
sokára. 

A Tanácsköztársaság bukása után nem emeltek vádat ellene, 
nem érte semmi hivatalos megtorlás, mégis e tevékenysége 
miatt érhették később mellőzések, miknek okát és módját a 
felszínen nem találhatjuk meg (pl. a Baumgarten-díj ügye a 
30-as években). 

A Borsszem Jankóban már 1918 óta majd minden számban 
olvashatjuk verseit, de a Tanácsköztársaság bukása után aligha-
nem ez a legbiztosabb publikálási lehetősége. 

3. 

1920 januárjában újból házasodik, Bolgár Margitot veszi 
feleségül, Bolgár Ignác balatonbogiári bádogosmester leányát. 
Néhány hónapra felesége szüleihez költöznek, ennek feltételez-
hetően nem csak anyagi okai lehettek, igen valószínű, hogy tar-
tott a fehérterrortól. Még ebben az évben beköltözik utolsó 
lakásába, ahol élete végéig lakni fog, a Kruspér utca 5-7. számú 
ház első emeletére, melynek ablakai az udvarra néztek s több 
versében megénekelt. 
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Az év nagy eseménye — november 28-án megszületik a 
költő első és egyetlen fiúgyermeke : György. Igen rossz anyagi 
körülmények közt él ekkor a család. Egyik levelében írja, hogy 
a napilapok a szűk terjedelem miatt verseket nem közölnek. 
Még a nyár folyamán kérelemmel fordult a Budapesten 
működő Amerikai Segélyező Bizottsághoz, amely csak később, 
Patai József közbenjárására részesítette segélyben, fia születése 
előtt nem sokkal. írásait csak kisebb lapokban találjuk a Bors-
szem Jankón kívül, pl. a bécsi Grimászban, a miskolci A mozi-
ban, Budapesten a Modern Színpadban, Nagy Magyarország-
ban stb. 

György születése után nem sokkal visszaköltözik Buda-
pestre, a Kruspér utcába, ám sűrűn lejár Boglárra. Feleségétől 
1924 körül válik el, több évi különélés után. A válás után Bog-
láron a Scherz-penzióban száll meg látogatásai alkalmával. 

A zavaros helyzet lassan megszűnt. 1922 elejétől Somlyó 
Zoltán a Pesti Hírlap külső munkatársa lett, s aránylag rendsze-
resen jelennek meg írásai (versek, jegyzetek, riportok, tárcák) 
feltehetően fordításai is. 1928-ban az ő fordításában jelenik 
meg Alekszej Tolsztoj Aelita c. regénye, magyarul először. A 
szoros kapcsolat 1928-ben megszűnik a Pesti Hírlappal, addig 
körülbelül három és félszáz névvel jelzett cikke jelent meg. A 
húszas évek közepétől egy darabig párhuzamosan a Pesti Nap-
lóba is ír, 1928-tól csak versei megjelenéséről tudok a Napló-
ban; a Pesti Hírlapnál csak a vasárnapi mellékletben publikál. 

Fokozatosan visszatér az irodalmi életbe. Már 1921-ben 
szerepel egy antológiaszerű kiadványban, a Pesti memoárban. 
1922-ben erotikus versgyűjteménye jelenik meg saját kiadásá-
ban — A férfi versei, és egy több helyütt említett müvét is ki-
adják, a Babák öröme c. képeskönyvet, melyről azonban 
semmi közelebbit nem tudok. 1924 a háború utáni legtöbb 
könyvet eredményező esztendő, akár sikeresnek is lehetne 
nevezni, három könyve jelenik meg: az Érdekes Újság Legjobb 
könyvek sorozatának 118. darabjaként az Őszi regény második 
kiadása, egy újabb regénye a Világirodalom kiadónál - a 
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Tangó Milonga hercegnő, valamint versciklusa a Szűz Miiéva. 
Életében gyakorlatilag ekkor jelent meg utoljára új, önálló 
kötete. 

1925 körül új házasságot köt. Egy bécsi vendéglős lányát 
veszi el, Stefit, akit a Karinthy gyerekek nevelőnőjeként ismert 
meg. Feltételezhetően ebben az évben születik kislányuk, 
Herta, aki 1928-ban hal meg, hároméves korában.. 

Kiemelkedően sokat publikál 1926 és 1928 között, meg-
indulásának első két évében minden bizonnyal külső munka-
társa a Literatúrának, amelyben 1927 májusában terjedelmes 
interjú jelent meg Somlyó Zoltánnal. Kállay Miklós készítette 
abból az alkalomból, hogy a Rózsavölgyi cég tervezi versei rep-
rezentatív válogatásának kiadását. (A tervből nem lett kötet.) 
Ebben az interjúban17 de a Literatúra más közleményeiben is a 
modern magyar líra egyik úttörőjét és kimagasló képviselőjét 
tisztelik Somlyóban. 1927-ben a Tolna; Regénytárban meg-
jelenik harmadik kiadásban az Őszi regény. 

1928-ban csapások sora éri: kislánya halála, súlyos betegség, 
publikációi száma, tehát megélhetési forrása csökken. Kétség-
beesett hangú segélykérő leveleket ír (pl. Hatvany Lajoshoz, 
Molnár Ferenchez, Babits Mihályhoz). 1928-tól kezdődően a 
harmincas évek elejéig mély válságba kerül, melyből már nem 
lábal ki teljesen. E válság élete utolsó korszakának közepén 
helyezkedik el, de korszakhatárt egyelőre nem jelölhetünk 
vele, hiszen 1920 utáni élete súlyos csapások sorozata, s a 
viszonylagos jólét és a nyomor gyors egymásutánban váltako-
zik. Külső szemlélőnek a viszonylag rendezett anyagi körül-
mények között élő polgár képét nyújtja, van lakása, 
családja . . . De közelről szemlélve aggasztóbb képet látunk, a 
kispolgári életkörülmények közé szorult költő segélyekre és 
kölcsönökre szorul, akit gyakran fenyeget a kilakoltatás, többi 
pályatársához képest, de az átlagpolgárhoz viszonyítva is 
inkább nyomorog, mint jól él. 

1 7 Kállay Miklós: i.m.: Lit. 167-170. 
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Somlyó Zoltán életrajza, életvitele, mindennapjai a húszas 
évek végétől igen pontosan rekonstruálható, sokat mégsem 
lehet beszélni róla, főleg e helyen, mert leginkább olyan törté-
netekről értesülünk az emlékezőktől, melyek egy filológiai 
alapozású életrajz számára érdektelenek. Élete a kispolgári lét 
szűkös keretei közt, aránylag eseménytelenül telik. Erről az 
időről igen lényeges adatokat, dokumentumokat kaphatunk fia, 
Somlyó György1 8 , valamint Devecseri Gábor19 és Tersánszky 
Józsi Jenő2 0 visszaemlékezéseiből. 

Ebben az időben is lényeges színtere életének a kávéház; 
sűrűn jár a lakásához közel eső Gebauer néven emlegetett 
Gellért kávéházba, reggelizni, verset írni és ebédelni - Ter-
sánszkyval együtt; nem messze volt Karinthy törzshelye, a 
Hadik; olykor eljárt a Verpeléti út és a körtér sarkán lévő kávé-
mérésbe, feljegyezték még, hogy látogatta a Fehérvári és a 
Bucsinszky kávéházakat is. Délutánjait igen sűrűn töltötte az 
Otthon-kör termeiben. S tudjuk - saját írásaiból is - , hogy 
ekkoriban esténként már otthon tartózkodik, dolgozik, olvas. 
Ismét sűrűn betegeskedik, megújulnak gyomorfájdalmai. 

A harmincas évek elején kisebb fellendülésnek lehetünk 
tanúi, a Rózsavölgyi cég, talán kárpótlásul az elmaradt verses-
kötetért, alkalmat ad Somlyónak két válogatás elkészítésére. 
1932-ben Szemelvények Voltaire műveiből (1933. 2. kiadás) és 
1933-ban Gondolatok Rousseau írásaiból (1940. 2. kiadás) 
jelenik meg. 

1934-től egyre sűrűbben betegeskedik, sűrűn ágynak dől. 
1934 áprilisában írja Babitsnak, hogy havonta csupán 4-5 ver-
set tud elhelyezni, s ezek honoráriuma kenyérre sem elegendő. 
Segélyeket kér és kap az IGE-től, a Baumgarten-alapítványtól, 

1 *A költészet vérszerződése. Bp. 1977. tanulmánygyűjteményében 
185-195. és számos utalás 

19Lágymányosi istenek. Bp. 1975. Az „átkozott költő". 35-86. és 
rengeteg utalás 

10Nagy árnyakról bizalmasan. Bp. 1964. 201-230. 
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(melynek díját Kosztolányi közbenjárására sem kapta meg), és 
néhány mecénástól. Élete utolsó éveiben néhány igen szép és 
jelentős versén kívül — és persze sok kevésbé jelentős versen 
kívül — más írására, publicisztikájára még nem akadtam. Egyet-
len kivétel egyik legutolsó írása, mely halála után, 1937 febru-
árjában jelent meg a Múlt és Jövőben, melynek másfél évtize-
den át rendszeres munkatársa volt, Kosztolányi és a zsidóság 
címen, mit Füst Milán, szintén e lap oldalain, igen élesen bírált. 

A halál egy méreteiben is hatalmas életművet, mozgalmas 
életet zárt le. 1937. január 7-én hunyt el Kruspér utcai lakásá-
ban, reggel háromnegyed kilenckor, „szépen, tisztán halt meg, 
nem kínlódott, elaludt, mint a gyertya" - írta Karinthy.21 

Költő volt, csak költő, semmi több. 
Költő volt - valódi költő - nem kevesebb! 

A legmegértőbb barát, Karinthy Frigyes írta e sorokat is,2 2 

néhány órával Somlyó Zoltán halála után, a legmaradandóbb 
és legigazabb sorok, amit eddig róla tudtak írni. 

A haláláról és a temetéséről szóló híradások idején pár 
napra ráirányult a figyelem, majdnem minden jelentős napilap, 
hetilap és néhány folyóirat megemlékezett róla, nekrológgal, 
versei közlésével búcsúztak az átkozott költőtől. 

Január 10-én, „csikorgó téli vasárnap délelőtt temették az 
átkozott költőt". A Pesti Chevre Kadisa díszsírhelyet adomá-
nyozott neki. Dr. Hevesi Ferenc rabbi után Peterdi Andor és 
dr. Halmi Bódog búcsúztatták, majd Barát Endre olvasta fel 
Kruspér utca 7. című költeményét.23 

Halála évében jelent meg egy pár lapos füzetecskéje, a 
Kenyér ABC, valamint Szász Menyhért hevenyészett összeállí-
tásában Válogatott versei. 

11 K. F.: A költő. Színházi Élet 1937/4. 38-39. 
, a U o . 
5 3 Múlt és Jövő. 1937. február, 55. 
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Halála után nem feledték el, de megfelelő helyére sem 
került a magyar irodalom történetében. A felszabadulás óta 
napjainkig hat kötete jelent meg (1953, 1958, 1960, 1962, 
1972, 1982), mindegyik verseket tartalmaz. 

Ma is érvényes Karinthy Frigyes megállapítása Somlyó 
Zoltánról: 

„Mindenki ismerte! Nemcsak a nevét. A verseit is. Akármilyen egyszerű 
emberrel beszéltél, [ . . . ] , ha szóbahoztad, kiderült, hogy egy verssort 
legalább, vagy valami chanson refrénjét, amit írt, megjegyezte."24 

Más a helyzet publicisztikájával és novellisztikájával, melyek 
mára a kutatók előtt is szinte teljesen ismeretlenek. A Magvető 
Könyvkiadó megbízásából elkészült egy bővebb válogatás pub-
licisztikai írásaiból, s ezt követően talán megjelenik majd 
novelláinak válogatása is. Remélhetően nemsokára átfogó kép-
pel rendelkezhetünk Somlyó Zoltán gazdag életművéről. 

24Színházi Élet, 1937/4. 38-39. 


