
KöLTtsZET es PROZA

"A költemények nem azért íródtak,
hogy magyarázzák, hanem hogy olvas
sák őket - írja Somlyó György új
kötetének" egyik Füst Milánról szóló
tanulmányában -. Általában nincs is
szükségük magyarázatra... A versek
megértéséhez inkább elmélyedésre van
szükség, arra, hogy nyitottan és nyíltan
közeledjünk hozzájuk, emberi mivoltunk
teljességével, ami létrejöttüknek is for
rása volt." Igazi költő vallomása ez.
Olyan költőé, akitől mí sem áll távo
labb, mint az irodalom kirekesztő szem
lélete, vagy a priori kategóriák sze
rint történő ítélkezés. Somlyó György
elkötelezetten szereti a verset, a meg
testesült művet, s magától értetődőnek

veszi, hogy nyiltan közeledik mindegvik
típusához. "A költészet évadai" című
kötetének egyik régebbi kritlkusa írta,
hogy Somlyó szemléletének alapja az
"és" szócska. Nem Adyt 'Vagy Babitsot
szeretí, hanem Adyt és Babitsot, Mert
a teljességre tör, az irodalmat úgy sze
reti, ahogy van, s nem egy képzeletbeli
modellhez hasonftva.

Veres Péter Olvas6napl6járól írva
Somlyó némi iróniával tapint rá a mai
magyar irodalom egyik jellegzetes tüne
tére: az írók alig olvassák egymást, még
ritkábbari fordul elő, hogy írnak is
egymás műveiről. Annál nagyobb elis
meréssel vehetjük hát kezünkbe Som
lyó Györgynek a mai magyar irodalom
ról szóló esszéít. O valóban olvas. Még
pedig a jó olvasó módjára: szeretettel,
együttérzéssel, reménykedve. Minden új
könyvet azzal a fojtott izgalommal vesz
a kezébe: hátha remekmű. S ha nem
az, nem ragad bunkót, nem hivatkozik
tekintélyi érvekre, hanem magaból az
alkotásból kiindulva, annak legsajátabb
törvényei szerint elemzi, értékeli, s pró
bálja megmutatni, miért érzi itt-ott el
nagyoltnak. Saját érzéseiről beszél. Vé
Ieményéről. Nem megfellebbezhetetlenül,
kijelentó mondatokban, hanem az egy
szerűek alázatával és biztonságával.

Nyitottságát, szemléleti türelmességét
aligha érthetjük meg tájékozódási pont
jainak ismerete nélkül. Ilyen kiláto
torony számára ma is a Nyugat. Itt és
a Szép Szó körében kezdte pályáját,
(Sátér István figyelmeztetett rá nemré
giben egyik kritikai· írásában, hogy a
modern irodalmi törekvések kezdemé-

nyezői .közül többen is a Szép Szó mü
helyéből indultak, hogy aNyugatban
érjék el vágyott kiteljesedésüket. (Ma
is őrzi azt a verskézíratát, melyen Ba
bits kicsit megfakult elismerő sorai
olvashatók. Ma is fájó sebe, hogy a
Babits-Emlékkönyvben Gellért Oszkár
a numerus clausus miatt nem merte
közölni írását. Kedves fényképe -- mely
ifjúlwri barátságairól és ideáljairól tá
jékoztat - látható volt a Petőfi Irodal
mi Múzeum Nyugat-kiállításán is: De
vecseri Gáborral folytatott költői ver
senvén készült Balatonbogiáron egy
vendéglől asztal mellett. Devecserivel
egyébként majdnem közös volt ifjúságuk.
Somlyó Zoltán volt Devecseri költői

példaképe, á vitte mindkettőjüket a
Szép Szóhoz. Barátságuk emlékét a
kötet néhány rendkívül szép írása őrzi.

Egy alapvetően franciás ízlésű alkotó
hódol ezekben a latin és a görög szellem
nagy hatású képviselője előtt.

:!ts ezzel eljutottunk Somlyó György
irodalomszemléletének talán legvonzóbb
és legfontosabb összetevőjéhez. A magyar
irodalmat míndig a világirodalom össze
függéseiben látja és láttatja. Ebben is
a Nyugat örököse, a lap nagy esszéírói
nak a második és harmadik nemzedék
tagj~inak ~'akorlatában szinte természe
tes volt e világirodalmi Irányultság
(Gvergyal Albert, Szerb Antal, Halász
Gábor, Németh László, Kolozsvári
Grandpierre Emil. Szentkuthy Miklós~

Rónay György, Sőtér István, Vas Istvánt
Somlyó György, aki a :Nyugat utolsó
éveiben jelentkezett, mint a lap legif
jabb írója, hozzájuk hasonló természe
tességgel fogadta el magára nézve is
kötelezőnek ezt a hagyományt, .s vált
a magvar irodalom és a világirodalom
színtetizálójává, :!tvek óta hallani az
összehasonlító magyar irodalomtörténet
megírásának terveiről. Nos, ez az iro
dalomtörténet -. legalábbis ennek hu
szadik századi része - csírátban ott
olvasható Somlyó György tanulmányai
ban. Már maga az a tény is jelzi, hogy
a világlíra lélegzetvételeszerint gondol
kodik, hogy ízléséhez és érdeklődéséhez

épp Füst Milán áll a legközelebb, aki
rokontalanságában - vagy épp azért
- a világirodalomnak fontos, tiszteletet
parancsoló jelensége, s akinek "szituá
cíóját" épp ezeknek az összefüggések
nek figyelembe vételével és szem előtt

tartásával oly pompásan rajzolta meg
róla szóló könyvében és tanulmányai-
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ban. Kassákról szóló írásai azt sejte'tik,
}togy SOmlYÓI a "kassáki szítuácíó" je
lentőségével is tisztában van, ha talán
- épp már jelzett nyitottsága miatt 
e helyzet tartaimát és irodalmunkban
való jelentőségét másképp értékeli is,
mint például Bori Imre. De jellegzetesen
világirodalmi Somlyó György egész
gondolkodásmódja. Ismeri a legfontosabb
erő~onalakat, s a magyar műalkotáso

kat, írókat míndig ezekbe igyekszik
beléhelyezni. Az utolsó harminc esz
tendőben rengeteg vita zajlott már ar
ról, vajon a magyar irodalom elfoglal
hatja-e illő helyét a világirodalom fo
lyamatában. SoÍnlyó nem vitatkozik. fr,
és elhelyezi az írókat e folyamatban.

Manapság, amikor nagyon sok tanul
mánykötet jelenik meg, s ezek sokszor
azt a gyanút keltik az olvasóban. hogy
írójuk asztalfi6kja mélyéből a félbeha
gyott jegyzeteket is élőbányászta. hogy
könyvbe illessze, jól esik egy ilyen
ökon6miával és szerénységgel összeáüí
tott . gyűjteményt kézbe venni. Somlyó
György rendkívül alaposan megrostálba
irodalmi írásait. körülbelül termése fe
lét elhagyva állította össze kötetét. De
a válogatás példásan szerkesztett, ará
nyos, jól jelzi írójának érdeklődését.

A kötet középpontjában - a régi ma
gyar irodalommal foglalkozó írások után
- a Nyugat, a Szép Szó és kortárs
elődök portréit felvillantó esszék sora
áll, s ezeket keretezi néhány - elmélett
írás, Somlyó nemzedéktársaival foglal
kozó, alkalmi jellegű méltatás és kö
szöntő s a "Világ felé" círnű ciklus,
melyben három rendkívül jelentős ta
nulmányt olvashatunk a magyar és az
európai költészet kapcsolódási pontjai
ról. 'Mindegyik tanulmány emlékezetes
olvasmány, nemcsak fejtegetéseik szelle
mi izgalma, felfedező készsége sodorja
magával az olvasót, hanem érzékletes,
szép nyelvük is (ezt Somlyó György
ről lévén szó talán fölösleges említe
nünk), ami azt bizonyítja. hogy a ne
hezen megközelíthető kérdésekről is le
het világosan, pontosan, érthetően írni,
csak az kell hozzá, hogy az ember sze
resse és megértse azt, amiről ír.

Földes Anna kötete- az utóbbi évtize
dek néhány jelentős prózai alkotásáról
közöl tanulmányokat, krítikákat, Rokon-
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szenves kritikus-egyéniséggel ismerked
hetünk meg: szeréti az irodalmat, nera
ítél, hanem buzdít, nem kijelent, hanem
érvel és igazol, nem kiátkoz, hanem be
fogad, egyszóval a maga módján és. a
maga eszközeivel, szemléletének megle
lelően ugyanazt az ircdalomeszményj
szolgálja, amit Somlyó. O is sokszor él
világirodalmi párhuzamokkal, jól látja,
hol helyezkednek el a leglényegesebb,
legértékesebb magyar prózai művek, s
hogy mennyit érnek világirodalmi ár
folyamon. Erős esztétikai képzettséggel
és készséggel közelít a művekhez. Kő
telezőnek érzi, hogy legyen társadalml
hasznosságuk, hogy szolgálják és kitel
[esítsék az embert. Folyamatokban gon
dolkodik, rendszerint a teljes írói élet
miívet veszi vallatóra akkor is, ha csak
egy-egy alkotásr61 ír, s érvelése alátá
masztásául sokszor és szívesen hivatkozik
az illető íróval foglalkozó írásokra (érzé
sem szerint van olyan szuverén krítí
kus-egyéníség, hogy kevesebbet támasz
kodjék mások véleményére).

Földes Anna jó vezető. Az értékekre
hívja fel a figyelmet, s a valóban prob
lémafelvető írásokat helyezi mérlegére.
A kritikust és tanulmányírót természete
sen' a megbízatásai is orientálják, ezért
igazságtalanság a teljességet számon
kérni tőle. Mindenesetre érdekes volna
megtudni. hogyan vélekedik Földes
Anna Mándy Ivánról és Mészöly Mik
lósról. (Ottlik Gézát azért nem említjük.
mert a jelek szerint elsősorban azokat
az írásait gyűjtötte itt össze, melyek 82
Iskola a határon után keletkeztek.)

Néhány jelentős tanulmányára külölI
is érdemes figyelnünk. Jó érzékkel te
szi helyre Moldova György értékeit és
üresjáratait (A másik Moldova), elfogu
latlanul és pontosan elemzi Konrád
György .-\ látogatóját, mely oly sok vi
hart kavart a kritikai életben (és olyaa
népszerű lett olvasói körőkben), s pá
lyaképnek is meggyőző Örkény István
ról szóló néhány írása. Néhol talán ví
tatná egyik-másik meglátását az' olvasó,
másutt pedig szivesen vennénk tőle ki
csit merészebb kritikai véleményrnon
dást. De kötete míndenképpen vonzó,
értékes, jól tájékoztató kalauza mai
prózairodalmunknak.

SIKl osz«


