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Egy garabonciás számvetése 
a XXI. században

Ha kimondom Csokonai Attila nevét, nem tehetek róla, de rögvest két klasz-

szikusunk, majd Somogyország jut eszembe. Csokonai Vitéz Mihály ősei is So-

mogyból származnak, szegény József Attila pedig Szárszón, a somogyi parton 

hunyt el. Csokonai Attila család- és utóneve zseniális költőelődök monumentális 

életművét asszociálja, s aki belelapoz a frissen megjelent Dirádó című könyvbe, 

bizony olyan verseket talál, amelyeket szerzőjük a XIX. és a XX. századi magyar 

líránk ismeretében és szeretetében zengetett meg. Csokonai Attilát a kaposvári 

Vaspróba és a Somogy című periodikák avatták költővé, irigylésre méltó mind-

azok regisztere, akik után indult Somogyból. Hadd említsem néhányukat a név-

sorból: Papp Árpád, Kerék Imre, Veress Miklós… Sorsukat (Csokonai Attiláét és 

a nálánál tíz esztendővel idősebbekét) azonban senki ne gondolja könnyűnek, 

hiszen igen megküzdöttek gyerekkorukban, majd eszmélkedésük éveiben a 

tanulásukért, a társadalmi beilleszkedésükért, no meg saját hangjukért. A ko-

rabeli Somogy című folyóirat és az 1979-es Vaspróba – beszédes – elnevezésű, 

Szijártó István által szerkesztett antológia Csokonai Attila számára a következő 

nívós csapatban való szereplés lehetőségét nyújtotta: Leskó László, Bencsik 

András, Sipos Ferenc (próza), Jádi Ferenc, Erdélyi Sándor, Ludvig Nándor (líra), 

s többek közt a képzőművész Kling József és Cseke Zsuzsa…

 A fővárosban Kormos István fedezi föl, miután megkapja Csokonai Attila 

verses paksamétáját egy barát közvetítésének köszönhetően. [Lásd a Függe-

lékben: „D.T. itt Dani Tivadar (nem Déry – megj. tőlem: NIP!). T. k. Kierkegaard 

fordítója és a barátunk volt. Ő vitte el első verseimet Kormos Istvánhoz.”]

 Csokonai Attila első verseskönyvének megjelenését követően, a harminchoz 

érve sem lett/lehetett csak a költészetéből és a költészetének élő művész. Eg-

zisztenciát teremteni a kivételes tehetségek sem igen tudtak, inkább csak a 

kivételezettebbek talán. Akár Kormos István, Csokonai Attila is inkább köny-

vek megjelenésénél bábáskodott. Maria Treben Egészség Isten patikájából cí-

mű alapművét a gyógyulni vágyó magyar ajkú olvasóközönség aligha köszönte 

meg a fordítónak. Fordításai között gyermekmese, kaland- és képregény tar-

kítja pályáját, de útközben sem feledte, hogy verses életművét kell maga előtt 

görgetnie, s előbb-utóbb a saját oeuvre-öt felmutatnia. Összegyűjtött vagy vá-

logatott versek – választhatott volna ily alcímet is a költő, de mást gondolt. Köl-

teményeit egyetlen kötetnyi kompozícióvá alakította. Így született meg a Dirádó. 

Az olvasó természetesen azonnal kiigazítaná dáridóra, s igaza lenne. Viszont a 

dirádó szó Babits Mihály verséből vétetett, s nem vétség, mivel Rába György Ba-

bits-monográfi ájában is így szerepel, nem pedig sajtóhibaként. Tessék tehát 

Babits után Csokonai Attilától a címet komolyan venni, vagy csak hagyni e szin-

te szolmizálható (lá – ti – dó) hangsort a fülben tovább muzsikálni!

 Csokonai Attila lírájának alanyiságát ellenpontozza a Függelék és a hoz-

zárendelt Konkordanciák című motívum-hálózati regiszter, de e buzgó-fi -
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loszos distanciateremtés annál inkább a szerző őszinte, vallomásos hangjára fi -

gyelmeztet. Esterházy gyúrta hasonlóképpen regénnyé önéletrajzi följegyzéseit 

a Kisssregényben, majd a Bevezetés a szépirodalomba című összegzésében 

szerepel egy születésnapi novella (Egy nehéz nap éjszakája), amellyel rokon-

ságot mutat a költő Születésnapom című kollázsverse: „A francia dolgozók til-

takozása fogadta / Párizsban Eisenhower tábornokot // A diósgyőri kohászok 

köszöntő / levelet írtak Rákosi elvtárshoz // Békevédelmi törvényt szavazott meg 

/ az albán képviselőház // A Hunnia moziban / a Szibériai rapszódiát adták // 

Pezsdítő dalok és indulók köszöntötték /az újjáépült Műjég látogatóit”.

 Idézhetném tovább is még a szépen szerkesztett szöveget az 1951. január 

16-i napisajtóból, nem teszem, mivel úgyis a lezárásától (heinei csattanójá-

tól) telik meg vérárammal: „amikor hajnali ötkor végre én is megszülettem”. 

A kisbajomi születésű Csokonai Attila falujának hét utcanevére komponált ver-

set. Bölcsőhelye amolyan zsákfalu, amelyikből nem vezet tovább út, hát a szel-

lemi és a szerelmes földrajz segítségével valóságos történelemkönyvet ad ki 

képzelete:

Dózsa György utca

 tüzes trón tüzes korona

Rákóczi utca

 Rodostó pestises pora

Széchenyi utca

 Oberdöblingi öngyilkos éjszaka

Kossuth Lajos utca

 tűrés és tagadás turini nesztora

Petőfi  utca

 szemtől szembe csak a kozák pika

József Attila utca

 Magyarország pokolra tartó vonata

Új utca

 csillámpor vasrács pocsolya

 Az olvasó szinte hallja a vérzivataros évszázadok litániáját, látja panorámá-

ját, holott a költő csupán hat tulajdonnevet és egy jelzőt kondított meg az isten 

háta mögött. A vidéki kis mozi emlékének megörökítése is, amelyik az ötvenes 

és hatvanas években a nagyvilágot, az Óceánt vitte mégis az Érhez, drámai ösz-

szegzésre késztette Csokonait: „Erényes volt Beleg és árnyas Kisbajom / Kinn 

üldögéltek számos kispadon / A Kádár-korszak kétes kezdetén / Fals fi lmeket 

„faltam” hogy felejteném // Jó félórával a vetítés előtt / Félve zavartam meg a 

jegyszedőt / Siettem még ott találhatok / A Kulturban egy furcsa tárlatot”.

 Aki magyar költőt valaha is a szabadság és szerelem reménye igazgatott Pe-

tőfi  után, nem csupán vers-, de magatartásformákat is kapott örökül. Csokonai 

Attila ezen eszményekhez való ragaszkodását jól jelzi, hogy nagy kezdőbetűvel 

írta: Szabadság, s hogy a Konkordanciák listáján egymás mellett szerepel a 

fogalompár. Előbbi tucatszor, utóbbi kéttucatszor. Jellemző, ahogyan Petőfi  kö-

ré szövődik a motívum hálózata. A Segesvár című költemény 16 sorához 16 láb-

jegyzet is tartozik. Petőfi  monogramja postscriptumként, tehát utóiratként ér-
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telmezendő a következő, 62. oldalon. A XX. századi öngyilkos mártír, szellemi 

forradalmár, Szilágyi Domokos emlékének szól, így vezeti át az olvasót a XX. 

századi képzetek közé. (Mintha az történne, mint Szisz mester életében és ver-

sében: kitárult a világ, rettenetes nagyra.) Csokonai Attila ugyanúgy Radnóti-

mementót ír, mint Pintér Lajos, ha istenhegyi strófákba kezd Budán. Innentől a 

főváros kerületei, vedutái többször szerepelnek a kötet lapjain, mint az útra bo-

csátó szülőföld tájai. Pl.: „Ligetváros és Lágymányos között”, „Írtam Theresia 

Városban”, „Csak két évig laktunk a Vizivárosban, de nagyon szerettünk ott. L. 

még a Pünkösdölőt”. (Utóbbi Cs. A. jegyzete a 110. oldalhoz.)

 Az ám… Ahogy a kötet utolsó lapjaihoz közeledik az olvasó, úgy szaporod-

nak meg a József Attila-hommage-ok. Goethe és Heine mester (világirodalmi 

rokonaival egyetemben) sokszor ránk köszön strófákból, rájátszásokból vagy 

akár csak egy sóhajfoszlányból [„Kaum ein Hauch”] is, ám bárhova nézzen a 

költő Szegedtől Budapesten át a kozmoszig, József Attila zseniális és igen szo-

morú tekintetével találkozik. Csokonai Attila nem titkolja, vállalja e szellemi 

örökséget. Babits fuvolahangja, dirádója (Szidtál-e lassú mérgeket?) mellett 

ott szól J. A. dudanótája (Talán dünnyögj egy új mesét / Horthysta kádáriz-

musét…). Csokonai Attila a torzított formában fölbukkanó idézetekkel is fél-

múltunk és jelenünk felé tereli a klasszikusok képeit, úgy festi meg azt a pan-

nót, mint amelyhez már személyes köze van. Úgy is, mint aki utánuk nem kicsit 

hozzátönkölődött ehhez az országhoz, amelyben a kín hiánya a megváltódás 

helyett mégiscsak enyhületet hozhat. Az általa megverselt vadonatúj generá-

ciós antidepresszáns a magyar költészetben Utassy József gyógyszer-sereg-

számláját toldja meg: „Staropramen helyett javallt Seropram / Minden reggel de 

csupán egy szem / Múlni látszik tőle a fóbiám / És oldódik szépen a stresszem 

// Nagyfröccs helyett fölírt Rivotril / Esténként kettő s kitűnően alszom / Persze 

minden mi most itt jó hír / Kéne hogy kissé aggasszon”.

 Ez a kópés és vagány hang igen nagy személyes válságokról vall, s arról 

a küzdelemről, ahogy egy személyiség kompenzálja fájdalmait. A Kormos Ist-

ván-i tartást példázzák: a „nem hagyom magam”-at! Cs. A.-Rastignac nem a 

fölfele kapaszkodó, várost hódító napóleoni típus, mint Balzac hőse, hanem 

a Szabadság-hegyről önmaga, de egy egész ország s humanista kultúrkör ér-

tékeit is őrző alanyi költő. (Nem fölfele török, Uram! – szinte hallani a versben 

megtett utakról a magyar irodalom egyik legszimpatikusabb kinyilatkoztatását, 

tudnivaló, Sütő Andrástól.)

 A kötet legfőbb értéke, hogy jó és hagyományos értelemben is szép verse-

ket tartalmaz. E tény önmagában fi gyelemre méltóvá teszi minden versszerző 

igyekezetét. Azonban még valamit megoldott s bebizonyított Csokonai Attila a 

könyv összeállításánál. Többségében klasszikus formájú és hangú opuszokból 

hozott létre egy olyan minőséget, ami – nem paradoxon – elegáns artisztikum-

mal hajtja végre a „modernnek kell lenni mindenestül” parancsát.

 (Csokonai Attila: Dirádó. Fekete Sas Kiadó, Budapest, 2006)

Németh István Péter
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Ember, emlékezet, történelem
Furcsa dolog a történelem. Események, 

különböző történések és híres szemé-

lyek időbeli egymásutánjaként képzeljük 

el általában, s gyakran nem vagyunk haj-

landók tudomásul venni, hogy mi is és 

mások is ugyanúgy részei és részesei 

vagyunk eseményeknek, mint az em-

lékezet által kiemelt, s így híressé vált 

személyek. Részesei, részei, mi több 

alakítói és elszenvedői vagyunk a törté-

nelemnek, s nemcsak közösségként, ha-

nem egyénként is. Az individuum önál-

ló cselekvőképességével, gondolataival 

és lehetőségeivel. És azt se felejtsük el, 

hogy a történelem nem a történelem-

tankönyvekben kezdődik. Ezek a köny-

vek csupán leszűkített tényanyagot kö-

zölnek, s csak nagy vonalakban tárják 

elénk egy-egy korszak történéseit s a 

mindezeket alakító mérvadó személye-

ket. Ez azonban csupán a felszín. Ez alatt 

viszont hús-vér emberek, emberi sorsok 

húzódnak, melyek éppúgy alakítói vagy 

elszenvedői voltak egy-egy eseménynek, 

mint a történészek által kiemelt sze-

replők. Gondoljunk csak a második vi-

lágháborúra, ahol magyar katonák ez-

rei haltak meg vagy estek fogságba: az 

ő egyéni, személyes történetük éppúgy 

hozzátartozik a történelemhez, mint a 

tábornokok vagy a diktátorok története 

és személye. S néha az egyes ember 

szemszögén keresztül érdekesebbek az 

események, más fénybe kerülnek tör-

ténetek, vagy akár a tények is meg-

változhatnak. Éppen ezért fontos Gutai 
István munkássága és tavaly megjelent 

könyve, a Gyönyörű a szibériai erdő.

 Gutai Istvánt elsősorban az egyes 

ember érdekli. A személyes sorsokra 

fi gyel, ezeket kutatja fel és jegyzi le, 

hogy mindezekből aztán a valóság 

egy színesebb képét tárja elénk. Gu-

tai megszólaltatja a kommunikatív em-

lékezetet, s teszi ezt az utolsó pillanat-

ban: könyvének első felében a második 

világháborúban fogságba esett, majd 

kiszabadult, volt orosz hadifoglyok me-

sélnek elfogatásukról, a lágeréletről és 

a hazatérésről. Érdemes itt megidézni 

a könyv bevezetőjét író Rózsás Jánost, 

aki maga is a gulagon raboskodott: 

„nagyon meg kell becsülnünk ezeket 

a szórványos vallomásokat, a késői, 

de nem elkésett, hiteles tanúságokat, 

hogy valaha majd a történelmi ese-

ményekhez hűen megírt iskolai tör-

ténelemkönyvekben a későbbi nem-

zedék – legalább néhány bekezdés 

erejéig – értesüljön a XX. században 

ártatlanul és méltánytalanul szenve-

dett rabságról.” A megszólalókat nem-

csak a világháborúban való részvétel 

köti össze, hanem a származás is: 

mindannyian Paksról vagy környékéről 

származnak, s ugyanoda térnek vissza 

szabadulásuk után. Kis nemzedéki tab-

lót állít össze Gutai a volt hadifoglyok 

vallomásaiból, s ezek egy árnyalt, szí-

nes képet rajzolnak a hadifogságról. 

S amennyire árnyalt és színes, annyira 

szomorú és tragikus a kép. Szelp Já-

nos vallomásában hű képet ad a rabok 

elhelyezéséről és szállásáról a mesz-

szi Szibériában: „Novoszibirszk volt a 

végállomás. Ez a város kilencezer ki-

lométerre van Budapesttől. Mentünk 

a lágerbe, ahol úgy hatvanezren le-

hettünk. A fenyőpriccsek alatti üreg-

ben nyüzsögtek a patkányok. Egyszer 

Könyvleletek
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éreztem: mászik valami az arcomon. 

Patkány volt. (Az ember a feje alá tette 

a kis holmiját, a kenyérdarabjait is, ar-

ra jöttek.)” Nem véletlenül mond a volt 

hadifogoly kenyérdarabot: a vallomá-

sokból az is kiderül, hogy gyakran né-

hány kenyérmorzsáért is ölre mentek a 

foglyok, s az is előfordult, hogy nem-

csak a foglyok, hanem a szovjet őrség 

is a kenyérdarabokért verekedett.

 Akadt, aki a szépet is meglát-

ta abban a kilátástalan helyzetben: 

„Egyébként gyönyörű a szibériai er-

dő. Ha valaki nem látott olyan ha-

talmas ősfenyveseket, nem is tudja el-

képzelni, milyen faóriások vannak ab-

ban.” Kakstetter Ferenc a szép mellett a 

minduntalan rájuk törő honvágyra is ki-

tér, mely sok hadifoglyot egyenesen az 

öngyilkosságba kergetett, vagy akadtak 

olyanok is, akik megbolondultak.

 Gutai könyvének másik jelentős fe-

jezete, melyben paksiak emlékeznek 

az 1956-os eseményekre. Itt azonban 

álljunk meg egy pillanatra. Az ’56-ról 

szóló visszaemlékezések szubjektivi-

tása rendjén van, viszont a fejezet be-

vezetését író Kunszabó Ferenc írá-

sa sajnos nem hagyható szó nélkül. 

Ha egy visszaemlékező, vallomástevő 

szubjektív hangvételt üt meg, már 

csak a műfaj miatt is, akkor abban 

nincs semmi kivetnivaló, s ez nem be-

folyásolja a kötet értékét, hiszen ezek 

közlések, melyeket értelmezni kell és 

lehet. Ha viszont a kötet egyik fe-

jezetéhez tartozó bevezető írásban a 

szerző (Kunszabó Ferenc) elragadtatja 

magát, akkor az sajnos az egész kö-

tetre hatással, mi több negatív hatás-

sal lehet. Kunszabó Ferenc Nagy Imre 

1956-os szerepét minősíti és értékeli 

túlságosan is elfogultan, s nemcsak az 

objektivitás, hanem a mindezt alátá-

masztó tények is hiányolhatók az írás-

ból. Az érthetőség kedvéért idézem 

az illusztris szövegrészt: „Lényegében 

ugyanez a helyzet 1956-tal, melynek 

vezetőjévé a szoclibek mindenáron 

Nagy Imrét akarják megtenni. Nagy 

Imre kommunista, sőt KGB ügynök 

volt. A forradalom napjaiban nem-

csak hogy úszott az árral, hanem alá-

írása ott van pl. a szovjet csapatokat 

behívó kérésen csakúgy, mint a sta-

táriumot elrendelő dokumentumon.” 

Az, hogy Nagy Imre szerepe és ér-

tékelése kérdéses és problematikus 

1956 kapcsán, rendben van, azon-

ban az ilyen típusú agresszív és nem 

mindenben helytálló (Nagy Imre és a 

KGB?) észrevétel vagy inkább elragad-

tatás éppen Gutai könyvének eredeti 

funkcióját veszélyezteti: a kötetben 

szereplő vallomásoknak elsősorban 

szemléltetniük kell, s a szerző vagy a 

szerzők feladata nem az ítélethozatal.

 A kötet a második világháborús 

és az 1956-os visszaemlékezők mel-

lett a közelmúltból is megszólaltat em-

bereket, akik vallomásaikban szintén 

a paksi kistérséghez vagy Sárpilis köz-

séghez kapcsolhatók. Ez utóbbi vallo-

másokból, faluszociográfi ából kirajzo-

lódnak az elmúlt bő évtized társadalmi 

és politikai konfl iktusai, változásai a 

régió kisemberének szemszögén ke-

resztül. Mikrotörténelem ez, mely szé-

pen beilleszthető a nagy történelmi 

narratívákba, s így ezek kiegészülnek: 

árnyaltabbá válnak. Gutai István köny-

ve érdekes és érdekfeszítő olvasmány; 

értékét csupán a fentebb már említett 

írás csökkenti, hiszen éppen a kötet 

közelmúltból származó politikai vonat-

kozásai miatt felelőtlenség ilyen hang-

vételű szöveget illeszteni a vallomások 

közé, mivel így a szociografi kus tabló 

hitelessége is megkérdőjeleződhet.

 Gutai István: Gyönyörű a szibériai 

erdő. Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, 

Pécs, 2005.

Vincze Ferenc
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N. Pál József

Versbe szöktetett gyötrelem
„Ugass hát költő, ha emészt a láz,

van helyed, válassz: börtön? Sárga ház?”

„Ugye, milyen jó hallgatni?” E mondat Szilágyi Do-

mokostól, az embertől való, s talán nem véletlen, 

hogy amikor tanárunk – jó húsz esztendeje az Eöt-

vös Kollégiumban – a költővel való találkozásáról 

mesélt nekünk, erre emlékezett a leginkább. Al-

konyat volt Kolozsváron, mondta Fábián Gyula, 

valamikor a hetvenes évek elején, ültünk szem-

ben egymással órák óta már, kevés szó esett, a 

házigazda – ide-oda hajladozó fejjel – egyik ci-

garettát szívta a másik után, s rendületlenül hall-

gatott. Miért viselkedett így, eszünkbe sem jutott 

– tanárunknak sem! – fi rtatni akkor, egy rendkívül 

érzékeny ember alkati sajátosságaként fogtuk fel 

az egészet alighanem, noha tudhattuk volna, hogy 

a hallgatagságra való hajlam nagyon mélyen rejte-

getett, kivallhatatlan sebeket takar általában. Szil-

ágyi Domokos az erdélyi magyar sors költészetbe 

menekített, ugyanakkor a költészeten túlmutató 

szimbóluma volt nekünk életével, verseivel s meg-

hívott halálával együtt; sors és modell, amiről iga-

zán valóban csak hallgatni lehet. Az említett történetet hitelesnek s rendjén va-

lónak éreztük mindannyian.

 Ottani népszerűsége – főleg itt, Magyarországon – elképzelhetetlen ma 

már. Huszonéves kolozsvári s más erdélyi tájakról való fi atalok, mint velük élő 

testvérről beszéltek róla akkoriban, nem a „sztár” de az ember sorait idézték 

éjszakákon át. A tünékeny lelket, aki egyszerre volt zseniális költő és barátja 

mindenkinek, a megmásíthatatlan erkölcsi világrend őrzője holtában is, tett és 

szó tökéletes azonosságának példája, s a verssorokba szökött-szöktetett hit bi-

zonyossága, hogy tisztának maradni nemcsak lehetséges, de az egyetlen értel-

mes cselekedet is. „Fényesen kényes szellem”, ahogy Nagy László a sírbeszéd-

ében nevezte őt, „lebegve is embermérték, báj, okosság, fölismerés, a szen-

vedés csöndje”. Igen, a „szenvedés csöndje” tehát. Tehetetlenül morzsolgatom 

a költőtárs szavait, meg a harminc esztendeje búcsút intett poéta időközben 

hozzám nőtt, olykor vigaszul, máskor biztatásul idézgetett sorait is persze, s 

Téka

Szilágyi Domokos
(1938–1976)

Erdélyi Lajos felvétele
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mi tagadás, el-eláll a lélegzetem. „Szégyen a szó, ha nem vigasz, / szégyen a 

vers, ha nem igaz; / igaz vagyok s szégyentelen, / akárcsak a történelem.” „Akit 

sorsa meg akar tartani: / síriglan-reményben ég el. / Akit sorsa el akar veszteni: 

/ megveri tehetetlenséggel.” Aztán: „…mert csak az igaz, ami végtelen, / min-

den véges: megalkuvás.” „Lettem, hogy legyek / végtére / ország-világnak / cé-

gére; / ki tudja, ilyen / cég ér-e / bármit is – járjunk / végére.” Mit jelentenek, 

sugallnak, pontosabban miféle, eddig ismeretlen bugyorból „súgnak” ezek a 

sorok most, szeptember 26-a után nekünk? Mit jelent, illetve honnan tört fel a 

Haláltánc-szvit már-már káromlóan blaszfémikus, de kétségbeesett-keserűen 

metsző etikai relativizmusa, vagy az „és most már nincs bocsánat” József Attilás 

gesztusa; honnan is van az a már unalomig agyonelemzett, meg-megújuló s 

egyre radikalizálódó pusztulásvágy, s honnan a Napfordulónak a halálhoz való 

jogot is visszakövetelő, de az „átkozott szerződéstől” szabadulni képtelen, mert 

egykor „bedőlt” fi atal poéta pokoljárása például?

 Nem hiszek a „szövegirodalomban”. Illetve: hiszem, hogy az irodalom, e „te-

remtett világ”, „szövegszerűen” is megformált kell, hogy legyen, de nem hiszem, 

hogy egy-egy alkotás rétegei a „szövegen kívüli” szempontok mellőzésével is 

– sőt, csak úgy! – tökéletesen megszólíthatók. Emberek, sorsok, történetek s 

történelmek állnak – álltak egykor – a szövegek mögött, s mi, szintén történe-

tekben, történelemben élő – főleg az alkotóval egy nyelvet beszélő, vele így vagy 

úgy, de sorsközösségben élni kényszerült – befogadók e „tudástól” sohasem 

szabadulhatunk. A magyar irodalom – ha elég jó – a magyar történelemről is 

mindig elmond valamit, ha az író vagy a költő tagadja az egészet, akkor is. Nem 

a históriai kutatásban használatos források szintjén, hanem annál sokkal mé-

lyebb tanulságokról vall itt a lélek: a jó mű nem a történelem megértésében, 

hanem személyes és közösségi tétként való megélésében segít. Segít akkor is, 

ha az írás, mint kalauz, ezúttal a pokol – Dante szerint is! – legalsó köreibe ve-

zet. Hogy ne kerteljek: Szilágyi Domokos költészete mától kezdve – mindarról, 

amit az irodalomnál is jobban kéne tudnunk – többet mond el nekem.

 „Mostantól semmi sem ugyanaz.” Pécsi Györgyi, az életmű egyik legjobb is-

merője a minap írta ezt, de én hozzátenném, a nyilvánosságra hozott ügynöki 

múlt nem Szilágyi Domokos az ember sorsán és jellemén való meditáció – plá-

ne nem a „felülvizsgálat” – alkalmát hozza-hozta el elsősorban. A végső ítélet a 

Teremtőre tartozik, ez – halál előtt vagy után – úgyis mindannyiunkat elér, ha 

nem akarunk tudni róla, akkor is, ám a személyes élet és sors, mint példázat 

– kortársaknak és hátramaradottaknak – önmagánál mindig többet jelent. Hogy 

a költő a maga bűntudatát „rettenetes gyötrelemmel felfüggesztette, vagy ta-

lán időlegesen meg is szüntette-e”, én nem tudom (vannak kételyeim), de azt 

sejtem, hogy a „megvallást” – az öngyilkosságot kiváltó konkrét, „napi” októl 

függetlenül – csak a Kányafő magányában tudta elképzelni akkor. A bűnösnek 

a megbocsátás mindig kijár, de a bűn számára nem lehet irgalom. Megenge-

dem, ama pár soros búcsúlevélben – ahogy Pécsi Györgyi mondja – írott szó-

val is vallhatott volna talán, de hiszem, hogy Szilágyi Domokos a bűnös és ép-

pen ezért (is) szenvedő ember a maga által választott – menekülő? – halállal 

érdemes lett a megváltásra, ám a bűn, a megbocsáthatatlan vétket éltető erő-

tér, itt van közöttünk azóta is. S ez fontosabb, mint az, hogy vajon jelentett-e 

1965 után is a költő (egyébként vélem, hogy igen).
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 Ne ítélkezzünk hát egy alig tizenkilenc évesen meggyötört és megalázott 

gyerekember „gyávasága” avagy – ahogy ő fogalmazta versben – „bedőlése” fe-

lett. A tudomásunkra jutott botrány az életmű hangulati hullámzásának pon-

tos fölfejtéséhez is „adalék” lehet persze, de a beszervezést követő, alig két év-

tizednyi életet, mindenestől gyalázni fölösleges. Egy biztos: Szilágyi nem vonta 

meg a vállát, nem fürdött a nemzetközi sikerekben soha, s hogy anyagi előnye 

lett volna az egészből, én ebben sem hiszek. Úgy élt alighanem, ahogy egy lel-

kiismerettel teremtett, de sem a menekülés, sem a nyilvános vallomás alkalmát 

és lehetőségét nem lelő ember ilyenkor élni szokott. Önpusztítóan, gyötrődve, 

poklokat járva napra nap, s annak riadalmával is viaskodva tán, hogy létét, mű-

vét és szavát a kimondhatatlan – vagy, ott, Romániában, csak élete árán ki-

mondható? – hazugság járja át. Átmeneti jogot a létezéshez számára csak e 

gyötrelem versbe szöktetésének reménye adhatott, s ha van feladata az iro-

dalomtörténetnek, akkor – most már! – annak boncolgatása az, hogy mindez 

mily módon, s hogy sikerült-e egyáltalán. Hogy a személyes értékvesztés drá-

mája létfi lozófi ai tanúsítvánnyá lett-e valóban, ahogy Cs. Gyímesi Éva a maga 

monográfi ájában – e „keserű tudás” híján, más gondolatrendszerben még – oly 

pontosan fejtegette ezt.

 A szaktörténészt kívánó kutatást – éppen ezért – végig kell hát vinni kímé-

letlenül, ám amit tudunk, az a – korántsem költészettörténeti – lényeg elmon-

dásához éppen elég. Legyen már világos végre, hogy hol éltünk – élünk ma is? 

– mi, itt, a nagy szovjet birodalom „védőszárnyai” alatt! Mert nemcsak Szilágyi 

Domokos „fi gyelt”, fi gyelték őt is, ez – remélem – nem lehet vitás. Vajon mi-

lyen (volt) az a – lelkiismeret-furdalást hírből sem ismerő – működtetőit (a be-

szervezőket, a tartótiszteket meg az értékelőket például) – s azoknak az „idők 

szavát” idejekorán meghallott utódait! – szinte hiánytalanul átmentett „pokolian 

mocskos rendszer” – Pécsi Györgyitől van ez is –, amelyik valóban képes volt 

tisztátalanná tenni és pusztulásba űzni a legártatlanabbakat is? Kik és milyen 

rendszer által „tanították” meg ezeknek az országoknak a lakosságát – illetve 

annak elég nagy részét – arra, hogy az elhallgatás s a hazugság akár az „élet-

revalóság” szinonimája is lehet? Miért történhetett, hogy választani – ahogy a 

költő is panaszolta – például csak a börtön és az elmegyógyintézet között le-

hetett? Miért borult a „szenvedés csöndje” annyiakra? S miért kell az egykor 

vitán felülinek tudott példákban is rendre keserűen „csalódni” nekünk? Miért, 

hogy „biztonságban” a lelkünk jobbik – mert az igazakba vetett bizalomra áhí-

tozó, s reájuk mint mértékre fölesküdött – része sem lehet? Szilágyi Domokos 

meghalt, versei – ha más fénytörésben, vagy, ha tetszik, más „olvasatban” is 

– itt vannak velünk, de a (néhai?) rendszer működtetőit és e működtetés mai 

haszonélvezőit vajon ki fogja megszégyeníteni valamikor, s mikor járhatunk 

– mint magabízó ember s nemzet – felemelt fejjel újra? Ez sokkal lényegesebb 

kérdés továbbra is, s ez bizony korántsem irodalomtörténészi gond csupán.
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Balázs Imre József

„Lássuk, ki bírja tovább”
Szilágyi Domokos-levelek 1975-ből és 1976-ból

Szilágyi Domokos Nagysomkúton született, de négy hónapos korában szülei 

Magyarláposra költöztek: harmincegy jelentkező közül a település református 

gyülekezete az édesapját választotta lelkipásztorául.1 Ezért mondhatta később 

Szilágyi, hogy neki tulajdonképpen nincs is szülőföldje, vagy ha van, akkor az 

inkább Lápos, mint az a helység, ahol született: „Nagysomkúton születtem, de 

nevén kívül egyebet nem tudok róla. Pár hónapos voltam, midőn szüleim Ma-

gyarláposra költöztek. Ebben a Cibles alji, vegyes lakosságú községben nőttem 

föl (járási székhely volt; néhány éve városi rangra emelték); és hát tulajdonkép-

pen ezt tarthatom szülőföldemnek. Nyelvileg a szó mezőségi és meglehetősen 

romlott; de annak idején (a negyvenes évek végén) erős hagyományőrző volt 

– akadtak még, akik népviseletben jártak (alföldiben: borjúszájú ing, bő gatya, 

pitykés mellény, árvalányhajas pörge kalap – falu végére járt az iskola tánc-

csoportja jelmezért).”2

 1993-ban Nagybányán jelent meg egy füzetnyi terjedelmű alkalmi kiadvány, 

In memoriam Szilágyi Domokos (1938–1976) címmel.3 Ebben olvasom a kö-

vetkezőket: „Az első pedagógus, aki felfi gyelt tehetségére, Pakutsné Joó Zsu-

zsanna volt. Öreg ház a Domokos felé vezető úton. Rendezett udvar, minden a 

helyén, pedig az idős tanítónőt már jó ideje szinte teljesen ágyhoz köti a kór. 

Körülötte mindenhol könyv, újság. Áprily Lajos, Ady, Babits, Kovács Dezső és 

természetesen Szilágyi Domokos. A költő életei két példányban is. A falon az 

egykori kedvelt tanítvány fényképe főhelyen. Szidja a postát, hogy kedvenc ha-

zai és külföldi kiadványok most már egyáltalán nem jönnek, s ráadásul néhány 

napja a telefon is elnémult. Amikor Domira terelődik a szó, így emlékezik:

 – Engedelmes fi ú, kiváló tanítvány volt. Minden érdekelte. Az első osztályban 

már Karácsonyra bevágta a teljes ábécét, s attól a pillanattól kezdve nem volt 

könyv a környéken, amit el ne olvasott volna. Azt hiszem, a verseléshez én ad-

tam az első szikrát. Fogalmazást olvasott fel nagyon szép magyarsággal. Meg-

kérdeztem, miért nem írod meg versben. Megírta. Volt néhány tulajdonsága, 

ami már akkor jelezte, hogy igen érzékeny lelkületű. A testvérei közül az ikrekre 

volt mindig ki, ökröknek titulálta őket. Kisebbek voltak, s emiatt talán több ju-

tott nekik a szülői szeretetből, gondoskodásból. Ezt Szisz láthatóan nem vet-

1 Farkas E. Zoltán: „Végig világ utca hosszán tessék befáradni hozzám”. Beszélgetés Szilágyi 
Domokos édesanyjával. Romániai Magyar Szó, 1991. május 29.

2 Szilágyi Domokos: Nem létező szülőföld. In: Pécsi Györgyi (szerk.): Kényszerleszállás. 
Szilágyi Domokos emlékezete. Nap Kiadó, Budapest, 2005. 11. Első megjelenése: Utunk 
Évkönyv, Kolozsvár, 1974.

3 Szerkesztette Klacsmányi Sándor, Kiadja a Szatmári Kölcsey Kör, a Szatmár Megyei 
Művelődési Felügyelőség és az EMKE Máramaros megyei szervezete.
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te jó néven. Általában nagyon jó lélek volt, szívesen segített a gyengébbeknek. 

De ha úgy érezte, hogy az igazságérzete valamilyen formában csorbát szenved, 

egészen durva módon is megpróbálta megvédeni az igazát.”4 

 A cikkben említett rendezett udvaron, a könyvekkel és újságokkal teli szo-

bában gyerekkoromban évente több hetet töltöttem, a tanítónő, Pakutsné Joó 

Zsuzsánna, aki itt emlékeiről beszél, történetesen a nagyanyám. Akár túlságo-

san is élesnek, kiszínezettnek tűnhetnének az emlékek. Hogy sejtésem sze-

rint mégsem azok, azt az egykori tanítónő Szilágyi családdal fenntartott több 

évtizedes kapcsolatának nyomaiból következtetem ki csupán. A hagyatékában 

több mint húsz levél és levelezőlap maradt fenn, amelyeket Szilágyi Domokos 

írt neki. Két levél a hatvanas évekből származik, de tanítónője azok közé tar-

tozott, akiknek nyugati útjáról (Oslóból, Salzburgból) képeslapokat is küldött 

Szilágyi 1972-ben. A levelezés 1975-ben és 1976-ban, Szilágyi életének utol-

só két esztendejében vált intenzívebbé – ebben az időszakban személyesen is 

többször találkozhattak, Kolozsváron és Magyarláposon.

 Egy ismert költő és egykori tanítónője közötti kapcsolat akár teljesen for-

mális, a kölcsönös tisztelet határain belül maradó viszony is lehetett volna. 

Hogy ez nem teljesen így volt, arról a levelek szövegén túl Nagy Mária emlékei 

is tanúskodhatnak.5 Vagy a Szilágyi Domokos édesanyjának ugyancsak rend-

szeres, Láposra írt levelei. „Kár volt engem betűvetésre tanítani, mert most 

is azt nyögöm” – írta a Sajtóértekezlet című válogatott kötet dedikációjaként 

„Zsuzsika néninek”, akinek könyvespolcain ott sorakozott gyakorlatilag a teljes 

Szilágyi-életmű. Meg-megcsillan a levelezésben (ahogy ebben a dedikációban 

is) az a fanyar humor, amely olyannyira jellemző a Szilágyi-versek világára.

 A levelezésben a volt tanítónőnek a szeretet, a bölcsesség, a teljes elfoga-

dás hangneme jutott (fennmaradt egy-két levélfogalmazvány is a papírok, új-

ságkivágások, kézzel másolt Szilágyi-írások között), szükségszerűen. És még 

valami. A szelíd provokáció. Hogy az egykori tanítványnak egy-két óvatosan el-

helyezett, apró kérdésre válaszolva alkalma legyen arról is írni, hogy a sok szür-

kének vagy kilátástalannak érzett nap élményével miért éri meg mégis dol-

gozni, írni. Hogy egyáltalán mivel érdemes foglalkozni. Ezekre reagálva Szilágyi 

olyan rövid gondolatfutamokat írt ki magából (nyelvről, nyelvtanulásról, zené-

ről, fordításról, gyermekirodalomról), amelyek egy-egy miniatűr összegzésként 

hatnak.

 A kolozsvári Helikon 2006/18-as számában megjelent, Szilágyi Domokos-

nak a Securitatéval fenntartott kapcsolatáról szóló közlemény óta egyre ke-

vésbé megkerülhető, hogy Szilágyi Domokos művei mellett a személyiségéről 

is többet igyekezzünk megtudni. Valamiképpen értelmezni, indokolni kell a 

tényt, hogy Szilágyi Domokos besúgó lehetett. Vagy legalább megérteni. Azok 

a könyvek, kiadványok, amelyekben Szilágyi Domokos-levelek jelentek meg 

(A költő életei. Szerk. Kántor Lajos. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1986.; 

Visszavont remény. Szilágyi Domokos levelei Méliusz Józsefhez. Szerk. Ágos-

4 I. m. 10.
5 „Olyan csendesen jársz, mint a halál”. Szakolczay Lajos beszélgetése Nagy Máriával. In: Pécsi 

Györgyi (szerk.): Kényszerleszállás. Szilágyi Domokos emlékezete. Nap Kiadó, Budapest, 
2005. 250, 254.
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ton Vilmos. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1990.; Kényszerleszállás. Szi-

lágyi Domokos emlékezete. Szerk. Pécsi Györgyi. Nap Kiadó, Budapest, 2005.), 

általában korábbi leveleket közölnek. Az 1975–1976-os időszakról inkább csak 

Nagy Mária visszaemlékezéseiből,6 illetve Czjek Éva emlékeiből és a hozzá írt 

levelekből7  értesülhetünk. Az alábbiakban közölt levelekből reményeim szerint 

valami más, több is kirajzolódik. Apró, de talán fontos kiegészítésekkel szol-

gálhatnak Szilágyi Domokos portréjához.

1. Szilágyi Domokos Pakuts Józsefnének

Kolozsvár, 1975. január 13.

Kedves Zsuzsika Néni!

Most érkezett meg a levél, s igyekszem is válaszolni, mert igen-igen elmarad-

tam, munkában is, levelezésben is. Ez a kis nyavalygás éppen jól jött – bár 

nem volt kellemes –, hogy pihenjek egy kicsit és főleg olvassak, mert amióta 

Kolozsvárott vagyok, a szó szoros értelmében nem volt időm rá. (Még a ma-

rosvásárhelyi elmeosztályon is dolgoznom kellett, bár a sok hülyítővel nehezen 

ment. Szerencsére van ott egy rendes kis lelkész hölgy – mármint pszichológus 

–, Kálmán öcsémnek volt évfolyamtársa a defektológián, aki kényelmes, úri 

dolgozószobáját átengedte nekem naponta du. 4-től reggel 6-ig. Párnázott aj-

tó mögött vertem az írógépet, különben csakugyan meghülyültem volna.)

 Egyszóval most üdültem, olvastam éjjel-nappal, így az álmatlanság sem 

olyan kellemetlen. Csak az a baj, hogy romlik a szemem. – Így telt el a ka-

rácsony, az újév napja, buzgó tejivással tarkítva. […]

 Jómagam csak mostanában kezdek ki-kijárni. A lázam úgy múlt el, hogy 

nem mérem. Különben is folyvást 37°C fölött jár, már vagy 15 esztendeje, sem-

miféle lázcsökkentő nem nyomja le. Az orvosok falra másznak tőle, nem tud-

nak rájönni, hogy mitől van. A tüdőmmel nincs baj, reumától esetleg lehet, 

de hát mégis képtelenség, hogy a legbaromibb gyógyszer sem hat. Hiába vi-

gasztalom őket, hogy nyugodjanak bele, én már belényugodtam. Nagy az Úr-

isten állatkertje, s az orvosok előkelő részleget kaptak benne.

 Ami pedig azt illeti, hogy „most kell igazán lelket oltani az emberekbe” 

– nos, azt hiszem, ez nagyjából mindig is így volt. Circulus vitiosus ez: az a bol-

dog, akinek nincsenek igényei; viszont akinek nincsenek igényei, az már élő-

halott. Ez is állapot, de – szerencsére vagy sem – keveseknek tetszik. Kérdés, 

kérdés, mindenütt csupa kérdés, válasz helyett is. Hamlet fönséges úr szerint: 

„Akkor nemesb-e a lélek, ha tűri Balsorsa minden nyűgét s nyilait; Vagy ha ki-

száll tenger fájdalma ellen, S fegyvert ragadva véget vet neki?” – Soha olyan 

kiszolgáltatott nem volt az ember, mint dicső XX. századunkban. Ráknak, hid-

rogénbombának, a „hivatal packázásainak” (Hamlet) stb. Marad az, amit Ba-

6 L. az 5-ös jegyzetet.
7 Czjek Éva: In memoriam Szilágyi Domokos. In: Pécsi Györgyi (szerk.): Kényszerleszállás. 

197–203.
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bits ír, megrázóan, a gégerák utolsó szakaszában, halálos ágyán: „… szavaim 

hibátlan / hadsorba állván, mint Ő súgja, bátran / szólhassak s mint rossz gé-

gémből telik, / és ne fáradjak bele estelig / vagy míg az égi és ninivei hatalmak 

/ engedik, hogy beszéljek s meg ne haljak.”

 Hát ennyi. Cipelni kell.

 Kezét csókolja:

Domi.

2. Szilágyi Domokos Pakuts Józsefnének

Marosvásárhely, 1975. május 12.

Kedves Zsuzsika Néni!

Négy napig a fül-orr-gégén leledzettem, kimetszettek az orromból némi túl-

burjánzásokat (orrkagyló-hipertrófi a). „Itthon” (csakugyan jobban érzem ma-

gam itt, a külön dolgozószobában, mint ott, egy tízágyas teremben, ahol leg-

alább két táskarádió bömbölt egyszerre – természetesen mindegyik mást. Ezt 

nevezem polifóniának!) várt egy féltucat levél, köztük a Zsuzsika nénié is. Na-

gyon örültem neki, és Zsuzsika néni utólagos jóváhagyásával meg fogom mu-

tatni Kingának.

 Erről jut eszembe: 17-én, szombaton, este 6 és 7 között valamikor beszé-

lek róla (is) a marosvásárhelyi rádióban (középhullám, 330 m). Ugyanaz a hul-

lámhossza Kolozsvárnak is; váltogatják egymást.

 Most nem panaszkodom, elég jól vagyok, éppen össze akarnak hozni egy 

fi zioterápiás orvossal. Ám lássuk; a gerincem ilyen: ∫ – konvex, tehát oldalra fer-

dül.

 Ami Kobakot – azaz egyszülött fi amat, Géza Attilát – illeti, egyetlen képe van 

nálam; elküldöm, de vissza fogom kérni, mert nekem dedikálta. Esetleg Lá-

poson lehetne másolatot készíttetni? Mert itt a fi lm is hiánycikk.

 Örülök, hogy a Creangă-monográfi ának akadt olvasója; azt hiszem, rajtunk 

kívül nem is akad más. Én mindenesetre élveztem a munkát. Most került ki a 

sajtó alól egy Şt. Aug. Doinaş fordításkötetem, sajtó alatt egy Whitman (Leg-

szebb versek-sorozat), és most Lucian Blagából válogatok és fordítok egy pró-

zakötetet.

 Ami a tehetség kérdését illeti: Illyés Gyula szerint a zsenialitás = 10% te-

hetség + 90% szorgalom. Talán igaza van, én legalábbis úgy gondolom.

 Jóska bácsit köszönti, Zsuzsika néninek kézcsók:

Domi.

 Ui: A borítékot kénytelen voltam fölbontani, mert kifeledtem a képet.
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3. Szilágyi Domokos Pakuts Józsefnének

Marosvásárhely, 1975. május 20.

Kedves Zsuzsika Néni!

A levlap az utolsó előtti pillanatban érkezett, ti. holnapután (péntek, szerencsés 

nap) eltávozom e kies Betlehemből (a Lear királyban: Bedlam = ’tébolyda’; ma 

már kis kezdőbetűvel írják. S még mondja valaki, hogy az angol konzervatív! 

Pár hónapja belekaptam a franciába; kiderült, hogy írásmódja sokkalta ha-

gyományőrzőbb, mint az angolé. Most az a helyzet, hogy Szász Kálmán nagy-

bátyámmal nemzetközi levelezést folytatok: ő franciául ír nekem, én angolul vá-

laszolok és viszont). […]

 Közben sikerült dolgoznom a lelkész-(pszichológus-)nő szobájában. Meg-

írtam 700 sornyi verset a Plugor-rajzokhoz – mehet a nyomdába. A dilibogyók 

miatt még nem mertem elolvasni. Vagy nagyon jó, vagy nagyon rossz. Középút 

nincs. S fordítgattam is, de az még hosszú munka lesz.

 Megjelent a Doinaş-fordításkötetem. Doinaştól kaptam egy igen hízelgő 

– és veretes nyelvezetű – levelet. (Magyarul ugyan nem tud, de M. Erik visz-

szafordítgatott neki néhány verset.) Otthonról küldeni fogok egy könyvet.

 Alapjában véve úgy vagyok, mint jó Anyám: egész életében azt hangoztatta, 

hogy alapjában véve szörnyű lusta, de a helyzet mindig úgy alakult, hogy foly-

vást dolgoznia kellett.

 Itt barátságot kötöttem a kezelőorvosommal. Barátilag elbeszélgettünk ar-

ról, hogy bizonyos fajta elmebetegek elérhetetlen célokat tűznek ki maguk elé. 

Töredelmesen megvallottam, hogy én is közéjük tartozom. Bernard Shaw – aki, 

saját szavai szerint, egész életében anyagi gondokkal küszködött: fi atal korá-

ban nem volt pénze, élemedett korára meg annyi lett, hogy nem tudott mit kez-

deni vele – arra testálta a vagyonát, aki megújítja az angol helyesírást. Persze, 

a Royal Society (Királyi Társaság, az angol tudományos akadémia) áldásával. 

Hát persze, ez csak vicc, mert egy nyelvet, még az anyanyelvet is, megtanulni 

lehetetlen. A magyar szókincs pl. milliós nagyságrendű. Az angol gazdagabb. 

Shakespeare szókincse kb. 25000, az Aranyé, Jókaié 15-20000. Tehát elestünk 

az örökségtől. (Mindig szörnyen fölidegesít, ha azt hallom, hogy valaki „perfekt” 

beszél egy nyelvet. Még a híres Mezzofanti is gyanús nekem. Állítólag vagy hat-

van nyelven értett. Na ja, 300-500 szóval elboldogul az ember a világ bármely 

sarkán.

 Most már abbahagyom a fecsegést. Híztam három kilót, s remélem, otthon 

folytatandom. Csak az a szomorú hír, hogy a cselédlányunk elhagy; szülei min-

denáron férjhez akarják adni. Széken ez így szokás 16-17 évesen.

 Jóska bácsit üdvözli, Zsuzsika néninek

 kezét csókolja:

Domi
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4. Szilágyi Domokos Pakuts Józsefnének

Quolaugevare, le 12 juillet 1975

Ma chère Madame,

il y a une joie pour moi de trouver une partenaire à qui je puis écrire en fran-

çais. C’ est-à-dire je me prenais à étudier depuis peu cette langue. […]

 J’ envoie mes meilleures salutations à Zsuzsika Néni et Jóska Bácsi,

Domi.

 Ui. Nem kínzom tovább se Zsuzsika Nénit, se magamat a franciával – még 

csak a kezdet kezdetén vagyok, és azt hiszem, elég siralmasan írok. Tessék ki-

javítani, hadd okuljak.

 Amit mondani akartam: Kodály szerint nincs botfülű ember. Főleg gyermek 

nincs. Eltekintve a muzsikus lángelméktől (Mozart, Beethoven, Bartók stb.), 

kiknél nagyon korán kifejlődik a zenei érzék és érdeklődés, a gyermekek hal-

lásáról rendszerint 8-9 éves koruktól fogva lehet viszonylagos ítéletet alkotni. 

A hallás módszeresen fejleszthető és fejlesztendő. Épp ezt akarjuk mi Vermesy 

mesterrel. Jó kis könyv lesz, a legegyszerűbb hangsoroktól a bonyolultabb – és 

hangszerelt – dalokig. A Pimpimpáré cím külön fejezet. Nagy nehezen tudtam 

rábeszélni a kiadót. A szerkesztő – Kacsóné, K. Sándor menye –, azt hiszem, 

máig sem tudta megjegyezni. Kodály azt írja, hogy a kisgyermek nem a szavak 

értelmére, hanem a muzsikájára fi gyel (l. mondókák s egyebek. „Egyedem-

begyedem-tengertánc” –: ennek semmiféle közölnivalója nincs, csak muzsi-

kája. Katáék az óvodában teli tüdőből fújták a Pimpimpárét. Lelkesen. Ahány-

szor Marosi Péterrel találkozom, mindig átkoz, mert az unokája csak akkor haj-

landó enni, ha a Pimpimpárét éneklik neki. Így lesz az ember népdal. Ha csak 

kicsiknek is – de ez a jobbik eset.) Egyszóval nem szabad felnőttek szemével 

nézni a dolgot.

 Kobak mamáját kiengedték a kórházból. Szerintem túl korán. Most vissza 

kell mennie Bukarestbe, hogy az eltépett személyi igazolványa helyett újat csi-

náltasson – s a hőség ismét kikészíti. Orvosi javallat: ne Kolozsvárra költözzék, 

hanem Mvhelyre. Könnyebb is ott a lakáscsere, s a gyermeknek is sok a ba-

rátja. – Egyelőre nem bízom semmiben. Az írói társadalom 90%-a ki- és be-

számíthatatlan. Ám lássuk.

m.f.
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5. Szilágyi Domokos Pakuts Józsefnének

Kolozsvár, 1976. május 2.

Kedves Zsuzsika Néni és Jóska Bácsi!

Elmaradtam a levélírással, mert fölgyűlt a postám, ti. mi is gondoltunk egy na-

gyot és merészet, s a kommunista húsvétra leszaladtunk Nagybányára. Mint-

hogy éppen akadt egy orvos barátunk, aki unta egyedül hazakocsikázni. Ezzel 

szerencsénk volt, az időjárással kevésbé. Folyton esett (éjjelenkint fagyott, pe-

dig Bánya melegebb, mint Kolozsvár, ott a szelídgesztenye is megterem, mint 

tudjuk). Mindegy, a kölykök nem bánták, a nagyszülők is kitombolhatták magu-

kat, mert mindent a nyakukra hagytunk, mi ketten Kálmán öcsémnél lakván.

 Jólesett a kikapcsolódás; Mária nyakig van házimunkával (kivett egy hónap fi -

zetés nélküli szabadságot, holnap telik le), énnekem pedig most olyan munkám 

van (fordítás), amit szívből utálok, rossz is lesz, de már benne vagyok a slamasz-

tikában, hát összeszorított fogakkal verem a gépet. Ettől eltekintve tűrhetően va-

gyunk; nekem étvágyam nincs, mégis hízom. Úgy látszik, a korral jár.

 Sütő darabját nem láttuk; én megpróbáltam elolvasni a drámakötetét, de 

nem ment. Lehet, az is közrejátszik, hogy kölcsönösen nem rajongunk egymá-

sért. Találtam érdekesebb olvasmányt (André Fontaine, Histoire de la guerre 

froide, Fayard, Paris, 1965); egy kis angol meg román tudással megy szótár 

nélkül, és nagyon érdekes. […]

 Jómagam meg fogom próbálni ismét átlépni a vasfüggönyt, ha engednek. 

Kb. év végére kötetem jelenik meg a salzburgi Otto Müller Verlagnál, s a ki-

adó meghív. Ha lehetne, szívesen fölugranék pár napra Stockholmba is (nem 

kell vízum), gyönyörű város, néha úgy vágyom oda, hogy valósággal fáj. Ha rá-

adásul Máriát is sikerülne vinni, átmehetnénk Helsinkibe is (őt még tavalyelőtt 

meghívta a Kalevala Társaság, 500 fi nn márka erejéig, mire stockholmi ba-

rátaim nekem is szereztek egy 800 márkás ösztöndíjat, aztán elakadt az ügy 

valahol a határon).

 De ez csak ábránd. – Térjünk a horoszkópra. Őrültség, de van benne rend-

szer (mint Hamlet beszédéről mondatik). Bajor úr már készített nekem horosz-

kópot (sőt, én is másoknak, hasból), hadd hasonlítsuk össze. (Még a nyerő szá-

maimat is megadta, de azóta sem tettem meg őket.) Tehát születtem 1938-ban, 

az oroszlán havának 2. napján, este ½ 8-kor (mert ez is kell hozzá).

 Ezzel be is fejezem. Fáradt vagyok a bányai kiruccanástól.

 Jóska Bácsit üdvözöljük, Zsuzsika Néninek kézcsók:

Mária, Domi.
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6. Szilágyi Domokos Pakuts Józsefnének

Kolozsvár, 1976. VI. 16.

Végre megjártuk Bukarestet. A nyugdíj rendben. Visszajövet kiszálltunk Ma-

rosvásárhelyen, mert itt volt a bécsi fordítóm, Eva Czjzek, azaz Toldalagi Éva. 

A kötet jövőre jelenik meg. Lesz meghívás is, aztán az útlevél az istenek ke-

gyétől függ.

 Nem tudom, mit válaszoljak Zsuzsika Néni fogas kérdésére, hogy ti. mivel 

érdemes foglalkozni. Marad a Voltaire-féle recept: hogy ti. műveljük kertünket. 

Mindenféle értelemben. (Nem tudom, tetszett-e olvasni a Candide-ot. Minden-

képpen ajánlom.)

 A magam részéről a nyelvtanulást érzem leghasznosabbnak. Szórakozás-

nak sem utolsó, fölfejteni – mint a boncolóorvos a testet – valamely idegen 

nyelv szellemét. Az élőt. Viviszekció. Anyanyelvét is így ismeri meg legjobban 

az ember. Közhely, hogy német tudás nélkül nem lehet tudni magyarul. (Há-

la a Habsburgoknak.) Esetünkben szinte játék az újlatin nyelvek tanulása. Ami 

engem illet, a lehető legkevesebb időt töltök száraz nyelvtannal. Olvasok. S ha 

lehet, nem is szótárral, hanem értelmezővel – a francia esetében a Larousse-

szal.

 Persze, némi fi lológusi elvetemültség kell élvezetet lelni a jellegzetesen 

szintetikus magyar nyelv (ragok, jelek, képzők alkalmazása) és az analitikus 

(az említetteket külön segédszóval kifejező) nyelvek összevetésében. Egy pél-

da: egy szemléletes igénk: döglődik. Az angol ezt így mondja: to die a slow 

death (lassú halált hal). Nemcsak nyelvi a különbség – szemléleti is. Lelkületi. 

Vagy csak egyszerűen: lelki.

 Hát ennyi telik kétes bölcsességemből. Nem sok. A munkám rettenetesen 

ostoba. Lucian Blaga prózáját fordítom. Bedőltem a hírnevének. Pedig zavaros 

gondolkodó és pocsék stiliszta. S a fordítás is rossz lesz. Kibírhatatlanul ide-

gesít. Nagyon nehezen dolgozom – szokásom ellenére –; máris késésben va-

gyok.

 No de elég a panaszkodásból. – Nyári tervünk még semmi. Félek, nem is 

lesz. Valami világméretű bizonytalanság vesz körül. S ebben csak egy az ál-

landó pont: hogy fölbontják a leveleimet. (Újabban a belföldieket is.) Lássuk, ki 

bírja tovább.

 Jóska Bácsit szeretettel üdvözlöm;

 Zsuzsika Néninek kézcsók:

Domi.
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7. Szilágyi Domokos Pakuts Józsefnének

Marosvásárhely, 1976. szept. 6.

Kedves Zsuzsika Néni és Jóska Bácsi!

Cudar levélíró vagyok, egy hetet késtem. Mentségemül szolgáljon, hogy a kór-

házi bevonulás előtt ki sem látszott a fejem a munkából.

 Hát ma bevonultam. Még nem tudom, mennyi időt töltök itt, de a kijárás 

elég szűkre van szabva.

 De nem is ezt akartam mondani. Nagyon jól teltek a láposi napok, és Zsu-

zsika néni fi gyelmessége, úgy látszik, nem ismer határt. Csak ilyen közönséges 

köszönetet mondhatok, ha nem akarok túl dagályos lenni (amint eddig valék, 

azt hiszem). Mindhárman jól éreztük magunkat, és ez a legtöbb.

 Itt, Marosvásárhelyt kb. két hetet ülök, azzal megyek tovább. (Legalábbis re-

mélem, hogy nem nyúlik tovább az ügy.) – Ma még első nap, nem tudom, mi-

lyen lesz a gyógyszerelés, de ez nagyjából mindegy.

 Jóska Bácsit szeretettel üdvözlöm, Zsuzsika Néninek kézcsók:

Domi.

8. Szilágyi Domokos Pakuts Józsefnének

Kolozsvár, 1976. október 8.

Kedves Zsuzsika Néni és Jóska Bácsi!

Elnézést kérek a hosszas hallgatásért. Hazakerültem, és itthon folytatom a rest 

életmódot. Nem írok, nem dolgozom, csak olvasok. Többek között fölfedeztem 

Krúdyt. Ajánlom Zsuzsika néni fi gyelmébe.

 Ezen kívül pianínóra tartunk hajtóvadászatot. 8-10 ezresért lehet találni 

(természetesen használtat; az új 15 000 és bűnrossz, mondja Vermesy).

 Zsuzsika Néni nem jön errefelé a télen?

 Kézcsók, üdvözlet

Domi, Mária.
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Szilágyi Zsófia Júlia

Az alanyiság börtöne
Szilágyi Domokos szerepversei?

A címben kijelölt versek számbavétele nehézséget jelent, a szerepversekhez 

rendelt hagyományos irodalomtörténeti felfogás szerint – melyben a költő más 

helyzetébe, személybe képzelve magát szólal meg – nem könnyű besorolni 

Szilágyi Domokos verseit. Jelen tanulmány éppen ennek a kategóriának/fo-

galomnak a tarthatóságát vizsgálja az intertextualitás és a posztmodern felől, 

rákérdezve a Szilágyi-líra nyelvfelfogására. Amikor tehát szerepversről szólok, 

akkor kitágítva a terminust szerepeket idéző szövegekről gondolkodom.

 A Szilágyi-recepció érinti a szereplíra kérdését, leginkább egy általánosított 

szerepjátszásról beszél a versekkel kapcsolatban. Cs. Gyimesi Éva monográ fi á-

jában1 csak az egyes versek esetében, mint verstípust említi, külön nem fog-

lalkozik a szerepversek poétikai, esetleg ars poeticai vonatkozásával. Kántor 

Lajos többször szól a szerepjátszásról a Szilágyi-versek vonatkozásában. „Be-

leképzeléses”-nek tartja a Bartók Amerikában, a Halál árnyéka vagy a Fran-

cia repülő Tunisz felett című verseket.2 Jakab Judit3 a kultúrélmények alapján 

két fő kategóriát különít el, a történelmi helyzeteket és az európai vagy ma-

gyar kultúrkör alakjait megidéző verseket; Bertha Zoltán az „átképzelés és be-

lehelyezkedés egyetemes lírai részvétéről” beszél a „helyzet-, szerep- és stí-

lusjátékok ezernyi változatában”.4

 De a hagyományos szereplíra felől tekintett Szilágyi-versek hiányérzetet 

okoznak, amit a különböző megközelítések, kérdésfeltevések szerint különbö-

ző terminusokkal igyekeznek megnevezni. Azt a viszonyt, mely szerep és be-

szélő között kialakul a játék, az irónia és az intellektualitás, a szerkezeti el-

járásokat, mellyel megidézi, beemeli a helyzetet, szerepet a szövegbe a po-

lifónia, a kollázs fogalmával írják körül.

 Szilágyi Domokos szerepjátszásának sikertelenségét – mert mindig kilóg a 

komolyság – a Weöres Sándor-i tökéletes szerepjátszással ellentételezik5, azaz 

a költőt keresik a megszólaló én mögött. Szilágyi Domokos – állítják – éppen 

arra volt képtelen, hogy játsszon, azaz önfeledten szabaduljon el énjétől, nem 

egész szerepekbe bújt, hanem csak a negatív elemekre refl ektált.6 Jakab Judit 

érvei is összecsengenek a fentiekkel. Szilágyi Domokos lényegében nem vált 

1 Cs. Gyimesi Éva: Álom és értelem. Kriterion, Bukarest, 1990.
2 Kántor Lajos: Ki vagy Te, Szilágyi Domokos? Balassi, Budapest, 1996.
3 Jakab Judit: Játsszuk, ami nincs, de lehetne. Egyetemi Könyvtár Évkönyvei/7–8, 

Budapest, 1997.
4 Bertha Zoltán: „minden véges megalkuvás” = B. Z.: A szellem jelzőfényei. JAK Füzetek, 

Magvető, Budapest, 1988. 
5 Pl.: Bertha Zoltán: „lelki alapjaiban tér el a weörösi játék természetétől” – Bertha: Im.: 114. o.
6 Bertha: Im.: 108. o.
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alakot, mindig ugyanazt alakítja, szerepei csupán virtuálisak, „...a rendkívül in-

tellektuális költő kultúrélményeiből származnak”.7 Az interpretációkban tehát a 

szereplíra a komolytalanság, a könnyedség, a játékosság negatív tartalmaival 

keveredik, ami ellen a költő önazonossága jelent biztosítékot.

 A Felezőidő versei olvastán azonban megbicsaklik a Szilágyi-versekkel 

szemben kialakított interpretációs stratégia: Kántor Lajos e kötet kapcsán épp 

a szerepjátszás vádja alól próbálja felmenteni a költőt. A jól sikerült szerepver-

seken, a Weöres Sándor dicsőségét megirigyelt költőn8 régi énjét kéri számon9: 

„Kedves, nagyszerű játék, de hogyan alkalmazható rá az annyiszor idézett, ko-

rai Szilágyi-vers tudomásunk szerint mindmáig érvényes intelme: »Én játszom 

ugyan, / de ti / vegyetek komolyan«?” Jakab Judit is a „rokokó szerelmi líra nyu-

galom- és boldogságkereső attitűd” költői álruhájáról beszél a Felezőidő ver-

seiről szólva.10

 Térjünk vissza az Álom és értelemhez, ahol a Felezőidőről Cs. Gyimesi a kö-

vetkezőket írja: „A költő személyes sorsának meghatározottságából, alanyisága 

börtönéből mintegy kilépve a legkülönfélébb szerepekbe költözik.”11 Érvelése 

szerint ebben a kötetben a játék öncélúbb, a nyelv anyagszerűségét előtérbe 

állító, az egzisztenciális gondokon való felülemelkedést jelző szövegkezelés jel-

lemzi Szilágyi verseit. A fejezet végén12, a kezdetben egymást kizáró fogalma-

kat azonban összebékíti a szerző: „Játék és élet itt már egyet jelent...”13 – a kör 

bezárul. A nyelv(i játék), a nyelv által teremthető univerzum kerül előtérbe. Ezt a 

nyelvi átlátszatlanságot, nyelvspecifi kusságot s az újszerű alanykoncepciót köti 

a posztmodern fogalmához.

 Erről a pontról látom a szerepversekről való diskurzus elindításának le-

hetőségét.

 Szilágyi Domokosnál szembeötlő az idézetek, az idegen szövegek, allúziók, 

parafrázisok meghatározó szerepe, a sokszínű, változatos formakészlet, a (fő-

leg magyar) irodalomtörténet hagyományával teremtett kapcsolat.

 A recepció a hagyományértés, -újraértelmezés felől tekint az idézett szö-

vegekre, a lírai beszédmódot a szerepjátszás fogalmával írja le; jól megszer-

kesztett versekről beszél, melyekben az intertextek sohasem öncélúak, szer-

ves egységgé konstruált költeményekbe illeszkednek valamiféle többlettarta-

7 Jakab: Im.: 226. o.
8 Kántor: Im.: 81. o.
9 „a megszólalás modusa pedig maga az a hang vagy hangnem (az esetek nagy többségében 

persze: többes számban!), melyet a költő „saját” (vagy épp ellenkezőleg, kritikai éllel: „még 
nem saját” vagy „idegen”) hangjaként szeretünk azonosítani...” 90–91. o. – Margócsy István: 
Petőfi  Sándor, Kísérlet. Korona, Budapest, 1999. 

10 Jakab: Im.: 227. o.
11 Cs. Gyimesi: Im.: 126. o.
12 A játék szabadsága című fejezet Cs. Gyimesi: Im.: 125–134. o.
13 Jakab Judit egzisztencialista játékfelfogásról beszél: „[a játék] Egzisztencialista ér-

vényt ölt magára, és a költő azt pótolja vele, ami a leginkább ellehetetlenült: valódi 
életét.” – Jakab: Im.: 218. o.
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lommal. A többlettartalom értelmezése általában a megidézett személyén ke-

resztül történik, Szilágyi Domokos hagyományhoz fűződő kapcsolatát próbálják 

a – már-már fogalommá kristályosodott – nevek alapján feltérképezni, s ennek 

leginkább etikai vetületét értelmezik, értékelik. Ebből a nézőpontból az idé-

zett szöveg, metaszöveg, pretextus, a megidézett szerep mindig másodlagos 

a főszöveggel szemben. A hierarchikus viszony kiterjed az én-felfogásra is, a 

lírai én integrálja a megidézett szerep énjét. Ennek fényében érthető az a bi-

zonytalanság, mely a fi ktív szerepek, teremtett alakok, „komolytalan” szerepek 

körül alakult ki.

 Mert a szerepvers annak 19. sz-i értelmében egységes költői szubjek-

tumot feltételez, mely azonosul (metaforikus viszonyba lép) a szereppel, a 

monologikus beszédmód az én szubsztancialitását biztosítja. Az idézett, meg-

idézett szövegek, szerepek nem a széttartást, ambivalenciát, az identitás szét-

esését szolgálják, a hagyományt, a toposzt a megszólaló szubjektumra vo-

natkoztatják.

 Hipotézisem szerint Szilágyi szereplírája csak alkalmasabb terminus híján 

nevezhető annak. Olyan líramodellről van szó, melyben a szöveg, a vers, az írás 

fokozatosan ontológiai kategória lesz, a versírás, a szövegalkotás öndefi níció.14 

Ebben az összefüggésben az intertextualitás poétikája15 ad értelmezési keretet, 

s így a „szerepvers” az intertextualitás egyik formája, típusa, lehetősége. Értem 

ezt úgy, hogy az én(ek) megteremtése nem szerepben, hanem szövegek so-

kaságában, intertextek révén valósul meg. Ez a megközelítés – véleményem 

szerint – feloldja azt az ambivalenciát, mely a szereplíra kategóriájának al-

kalmazásával az egységes beszédmódot és vershelyzetet, az önazonos szub-

jektumot kívánja meg.

 Pécsi Györgyi Szilágyi ars poeticájának változásáról szóló tanulmánya16 

egy képviseleti költőről beszél, aki a kezdeti „én a költő beszélek” vershely-

zetből fokozatosan kihátrál, hogy posztumusz kötetében már „csak” szerep-

ars poeticákban valljon. A meggyőző gondolat menet egy a kezdetben többes 

számban gondolkodó, jövőbe vetett hittel a jobb világ reményében szószóló 

költőt mutat. Ez a versfelfogás direkt beszédmódot kíván, a korai Szilágyi-lí-

rára nem is igen jellemző az intertextualitás, s az így megalkotott szerepek, 

a nézőpontváltás és az irónia is csak fokozatosan lesz hangnemének sajátja. 

A váteszi költői program, a világmegváltó hit visszavonásával (99. o.) egyi-

dejűleg a lírai én is visszavonul, sokkal rejtettebb, problematikusabb lesz, 

nem tartom tehát a bevezetőben jelzett alanyiságot konstans sajátosságnak 

(87. o.).

14 Balázs Imre József: „A Hogyan írjunk verset vagy a kései szerepversek azt tanúsítják, hogy 
a költő érdeklődése az episztemológiai felől („érdekeltek bölcs kínjaid, megismerés!”) az on-
tológiai irányába mozdult el – a nyelvi létezés, a megteremtettség problémái egyre hang-
súlyosabbá válnak játékos vagy imitációs verseiben.” – B. I. J.: Vázlat az erdélyi magyar köl-
tészetről (1918–2000) = http://www.korunk.org/11_2001/folyo_d.htm

15 Itt nem abban az irodalomelméleti értelemben használom a fogalmat, mely az inter textualitást 
az irodalom létmódjaként vagy az olvasás metaforájaként értelmezi.

16 Pécsi Györgyi: „s ha már itt tartunk: mit is tehet a költő?”, Vázlat Szilágyi Domokos ars po-
eticájáról = P. GY.: Olvasópróbák. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 1994.
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 A Búcsú a trópusoktól című kötetet tekinthetjük a Szilágyi-líra forduló-

pontjának, melyben a Bartók Amerikában, vagy A láz enciklopédiájában17 

már megelőlegezett megsokszorozott nézőpont, az intertextuális eljárá-

sok szaporodása, a váteszi lendület megkérdőjelezése programszerűen je-

lentkezik. A próféta című vers a szerepversek vonatkozásában is hasonlóan 

emblematikus.

 A próféta egyes szám első személyű, vallomásos versben próbál meggyőzni 

minket arról, hogy tudta az Igét. Az Igét, amely nem a költészet lehetőségét, 

sokkal inkább valami tudás, a halál, tehát a világ rendjének tudását jelenti. „Az 

Ige, igen. / Tudás, sejtelem, bölcsesség, megérzés!” – így lehet, hogy a kifeje-

zéseket, szavakat, stílusokat, szituációkat költészetébe integráló Szilágyi Do-

mokos-i szövegek a megismerhetőség és birtokba vehetőség eszközei – nem 

hagyományőrzés vagy morális kérdés, illetve csak annyiban, amennyiben em-

beri átok az értelem, a megismerni vágyás, tehát emberi lényünk állandó kény-

szere, örökölt muszáj („minden fájást muszáj megfájnom”).

 A prófétában Tóth Árpád 1918-as verse, A holdkóros apród balladájának 

egy versszaka ismétlődik meg. Az eredeti történet csiklandós móka csattanós 

zárlattal. Sem hangvételében, sem tartalmában nem kapcsolódik az idézett, a 

„talált” szöveg – a gazdag magyar profetikus költészeti hagyomány bőven kínált 

volna párhuzamokat. Azzal, hogy kiemeli az adott versszakot eredeti közegéből 

és megismétli, a megoldhatatlannak látszó probléma témája kerül előtérbe, de 

az eredeti szöveggel összevetve ironizálja az égi távlatokban megoldást kereső 

bölcs(ek) és a megoldás nagyon is földi voltát. Mindez tovább tágítja az amúgy 

is ironikus, profán hangvételű szöveget. A Próféta, azaz a váteszi költőszerep 

és az Ige mint a megismerés, a referencialitás jelentéskörei fokozatosan om-

lanak el.

 „Emlékezés, érzés, tudás, fű, ágy és minden, ami kitölti az űrt / közöttük, 

születés, szerelem, halál, gabona, szép szó, / vadászgép, szerelem, hulla, ga-

bona, kín, gyöngédség, / verejték, pipacs, halálfélelem, fű, ágy, emlékezés – ér-

zés – / tudás: / honnan pattant ki az Ige?” ellenébe „Emlékezés? Érzés? Tudás? 

Fű? Szerelem? Sejtés? Pipacs? / – fontos ez?” kérdést veti a vers végén, s ami 

megmarad, az „ég kék, föld / zöld, pacsirta szól a fán” kiüresedett közhelyei. 

A babitsi hiszem, hogy érdemes (Örökkék ég a felhők mögött) igéjét veszti el 

a vers végére.

 Korai szerepek. Szubjektumfelfogásában, nyelvhasználatában A próféta 

előtti valódi szerepversek a Siratóének 1456-ból (1956) és a Gyöngyöm-tár-

sam (Fagyöngy, 1971) vagy a Meştrović: Jób. Az első versben a felütés határoz-

za meg a beszélőt, egy lantos-krónikást, ki a meghalt törökverőt, Hunyadi Já-

nost siratja, emlékét énekli. A Gyöngyöm-társam esetében az alcím azonosítja 

a beszélőt, a Jób-versben a cím jelöli meg. Az első két szöveg a formai, nyelvi 

archaizálás eszközével él, a vershelyzet, az egyes szám első személy így válik 

szereppé. A nézőpont a vállalt szerepnek megfelelően statikus, nem válik több-

17 Pécsi Györgyi (Im.:) és Kis Pintér Imre (Kis Pintér Imre: „Káromlom az összes isteneket” in. 
K. P. I.: Esélyek. Magvető, Budapest, 1990.) is inkább itt érzékeli a fordulópontot.
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szólamúvá a szöveg, megtörténik az azonosulás. A Jób-történetben egy nar-

rátor teremti meg a vershelyzetet s az egyes szám első személyű megszólalás 

lehetőségét a csekély mértékben archaizáló versben. Ezekről a versekről el-

mondható, hogy „keretek és eszközök, hogy bennük és általuk az ember szem-

benézzen egy-egy alapvető helyzettel és állapottal”.18

 A Szerelmek tánca, majd a Sajtóértekezlet verse, a Bartók Amerikában vi-

szont – ahogy említettem – előremutató költészeti eljárásokat alkalmaz. A bar-

tóki kompozíciós sajátosságok átvétele jelent itt újfajta idézéstechnikát a nar-

ratív, egyes szám harmadik személyben, néhol egyes szám második személyű 

megszólítással, tehát nem énszerepként írott hosszúversben. A zenei kompozí-

ciós párhuzam19 nemcsak a bartóki „szerep”, hanem a zenei intertextualitásnak 

mint művészi, esztétikai tevékenységnek az előtérbe állítása. „Fából faragott fáj-

dalom, / kőbe kalapált gyűlölet, / allegro-barbaro-jelen, / polifón álom, ó, jövő, 

rezdülj végig, / a megismeréstől a fölismerésig, / a céltudatos húrokon! / Rez-

dülj végig, / a végestől a végtelenségig, / tudatos, ésszerű varázs –: / mert csak 

az igaz, ami végtelen, / minden véges: megalkuvás.” – a megfogalmazott és 

prózai részben megismételt cél tehát a megismerés és felismerés, a végtelen 

meghódítása. A bartóki út megidézése (Fából faragott királyfi , Allegro Barbaro) 

és a komponálási (polifon technika) a versben magát az alkotást tematizálja, a 

világ újraköltését, melynek a vers maga is példája, így érvel az alkotás mellett. 

Bartók a világban adott otthontalanságot és idegenséget legyőzni tudó alkotás, 

a művészi nyelvet a világgal szemben felmutatni képes szimbólumként áll elő 

a szövegek által, nem jelölhető ki egy szerep-szólam versben. Az „amerikaiak 

közt egy európai” jelöletlen idézése összeolvasva a „fehérek közt egy európai” 

József Attila-versrészlettel a jelképes és nem valós életrajzi-földrajzi szituáció-

hoz kötött számkivetettség jelentését sugal mazza, ami szintén eltávolítja a szö-

veget a konkrét szereptől.

 A Láz enciklopédiájának Don Quijote szerenádja a kötet szerkezetére rí-

melve az explicit megfogalmazás ellenére ki-kizökkent a szituációból; nemcsak 

a szövegszinten „tökéletlen” stilizáció, hanem a közbevetések is kibeszélnek a 

versből. A vers párjában, a Don Quijote végrendeletében a felütés egyes szám 

első személyben, la Mancha grófként szól. Az előző vers azonban már kijelölte 

azt a távolságot, ahonnan most nekikezdünk a versolvasásnak. S nem csaló-

dunk, a már megedzett olvasó csupasz szavakat lát egymás mellett-alatt. Sza-

vakat szintaxis nélkül, a grammatika semmilyen szinten nem segít kohéziót te-

remteni. A Don Quijote-szerep fi ktív volta a lírai ént végképp háttérben tartja, 

s a nyelv referencialitását minimálisra csökkenti. Ezzel a szöveget jelöli ki a lé-

tezés/létezhetőség terepeként. Ezt a reprezentálást, majd visszavonást jelzi a 

hős Don Quijote fejfájának felirata, bár „nincs is fejfája.”

18 Németh G: Béla: Az elgondolhatatlan álorcái = N. G. B.: Századutóról – századelőről. 
Magvető, Budapest, 1985.

19 A Bartók Amerikában című vers bartóki parafrázis, „a disszonáns alkotóelemek pontos meg-
komponált felsorakoztatása” jellemzi mindkettőjüket – Treuer Mária: Szilágyi Domokos Bartók 
Amerikában című versének megközelítése. Új Forrás 1982/4, 76–80. o.
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 Kései szerepek. Apokrif Vörösmarty-kézirat 1850-ből. Ebben a versben ti-

pográfi ailag is szembeötlő az idézetek, átvételek nagy száma. Vörösmartytól, 

Vörösmartyról szólnak a szövegek. Érdekes szinonimája lesz ez a vers a köl-

tészet, hagyomány, kultúra, életrajz sajátosan összefonódó szövetének, mely 

egy költő életművét jelenti. A Batsányi-idézet pontosan belehelyezi Vörösmar-

tyt, a költőt abba a vátesz-költő vonulatba, mely a bizakodó, öntudatára ébredt 

nemzetnek a jobb kor eljövetelét hirdeti a felvilágosodás kora óta. Sajátos pár-

beszéd a vers a költői hagyatékkal, az eredeti szövegeket (töredékeket), a sze-

kunder irodalmat és saját refl exióit ötvözi, ezzel egy sajátos olvasatot alakít 

ki. Vizuálisan elkülöníti a szövegegységeket, az önkényes sorrendiség és a ki-

hagyások, kiemelések megkérdőjelezik az immanens szöveg létét. Fontosnak 

tartom kiemelni a Szerb Antal-féle irodalomtörténeti szövegnek és a lexikon 

szócikk-részleteinek beemelését a műbe. Ezek a metatextek éppúgy részei ol-

vasatainknak, mint az elsődleges szövegek, ezek azok, amelyek az ünnep, a jö-

vőben kiteljesedő megújulás lehetőségét kapcsolták össze (egyoldalúan) Vö-

rösmarty nevével.

 A Guttenberg-albumba epigrammából az anaforikusan ismétlődő fel-

tételes modalitású „Majd ha...” sorozatot nem szakítja meg az eredeti variáció 

szerint, nem akar végső értéket kijelölni (igazság), az ellipszis, az ismétlés 

megakasztása végtelen számú, a költeménybe beleíródható feltételes mel-

lékmondatot implikál. Ezzel teljesen kitolja, lehetetlennek sugallja e jövő be-

teljesedését. Az eredeti kontextusban Guttenbergre vonatkozó utolsó két sor 

ebbe a szövegbe emelve egyértelműen Vörösmartyra utal, a jelen olvasója szá-

mára ő vette át Guttenberg szimbolikus feladatát. A vers leképezi és ütközteti 

ezt a hagyományozott, versek és értelmezések dialógusából bennünk alakuló 

folyamatot.

 Az Apokrif Batsányi-idézettel kezdődik és azzal is zárul, az eredeti A látó 

című vers szerkezetét felidézve, a keret közé szorult tartalmak ellentéte, ter-

mészetesen a refrén jelentését is módosítja. Az utolsó sort („S előbb, mint e 

század végső pontjára hág.”), a kijelentés bizonyosságával megfogalmazott zá-

rást elhagyja, a mottó megcsonkulva tér vissza, kimondhatatlannak tételezve a 

prófétai szavakat.

 Szerepversnek, Vörösmarty álarca mögül megszólaló versnek tekinteni 

nem lehet ezt a költeményt, amelyben „A megidézettek a példa és a tanulság 

erejével segítik át saját válságain”, vagy amelyben „Az egyetemes és nemzeti 

gondokat felvállaló szerepkört”20 játszaná el a költő. Az örökségként belénk ivó-

dott ünnep lehetőségével vitázik a költő, versek sugallta remény és a valóságos 

költői sors ellentételezésével is erre kérdez rá. Olvassuk újra az Őrültek című 

részt az Emeletek avagy A láz enciklopédiájából! Hírneves halottak láncolata 

őrzi azt a vak hitet, „hogy megjavul talán / ez a koszos emberiség”. A kérdés: 

„ki hintette el a hitet / belétek: hogy még akkor is! / úgy is érte, ha ellene! (...) 

és, és, és – mi lesz?”, megválaszolatlan marad, a kérdést megfogalmazó lírai 

én beáll a váltófutók közé, de nézőpontja nem egységes, kívülről is látja/lát-

tatja a futást és ebből a külső(?) nézőpontból érti újra Szilágyi Domokos a Ba-

tsányi–Vörösmarty–Szilágyi ünnep-motívumot, hinni-kényszert.

20 Jakab: Im.: 229. o.



ABLAK

130130

 A Törpe eclogát is szerepversként tartják számon: „Elődök példáin keresztül, 

közvetve vall.”21 Itt a megidézés sokkal inkább egy Radnóti személyével azonosí-

tott szituációra korlátozódik, kevésbé szerteágazó a vers, a helyszínt, a szituációt, 

a formát, a felmutatott értékeket parafrazálja Szilágyi Domokos, azt, hogy min-

den körülmények közt érték, tett22 az emberi szó. A verseket az utolsó pillanatig 

fogalmazó, abból vigaszt, hitet merítő, emberségével tüntető, a szavakba, vers-

be menekülő költő kifejezési képtelenségével ér véget a költemény. Az írni kell 

imperatívusza az írni nem tudás kétségbeesett felkiáltásával zárul. A költemény 

az utolsó sorral a megrendítő élményt, Bálint György eltűnését (Ötödik ecloga) 

feldolgozni képtelen, verssé szublimálni lehetetlen állapotának gyötrelmét idézi. 

A szó, a vers mint teremtett világ áll(na) szemben a valósággal.

 A vershelyzet megteremtése itt nem idézetekkel működik, hanem a vers-

forma és a motívumok segítségével evokálja Radnótit. A technika jól tükrözi a 

hagyomány Radnóti-képét, melyben egy a sötét barakkszobában kucorgó, ren-

dületlenül verset faragó költő alakja bontakozik ki. Ez a magatartás, a szó em-

bert megtartó hatalma vált az irodalmi köztudat részévé, ennek ellenébe ve-

ti oda az egyetlen szó szerinti idézetet Szilágyi Domokos – „Mégsem tudok ír-

ni ma rólad!” – újraolvasásra, nyitottságra szólítva minket. Így nem a végsőkig 

életben tartó verseket író Radnótit, hanem az alkotással a halált legyőzni, éle-

tet adni-írni nem tudó költőt olvashatjuk a sorokból.23

 Az idézett versek24 s az evokált szerepek, szituációk sora az intertextualitás 

sokféleségéből és annak működésmódjából, poétikai funkciójából kívánt szem-

lét tartani. Mindezek alapján összegezhető, hogy a szereplíra hagyományos ho-

rizontja szűkíti a versek értelmezési lehetőségeit.25 Az intertextualitás azért te-

kinthető releváns megközelítési szempontnak, mert a versek szövegszerűsé-

gére koncentrál, s nem egy személyközpontú líra elvárásait szembesíti a ver-

sekkel. A metaforaként működtetett szerep, az azonosulás, a jelenlét helyett 

egyfajta metonimikus viszony érhető tetten a nyelvileg megteremtett „szerep” 

és a lírai én(ek) között.26 A posztmodern episztémé alapvető poétikai eljárásá-

21 Cs. Gyimesi: Im.: 137.o.
22 Az ilyen következtetések levonására csábít az a tény, hogy Szilágyi Domokos maga is nyi-

latkozott a szó tett értékéről, például a témánál maradva Radnóti költészetével kapcsolatban is: 
„Radnóti logosza is tett volt, nem pedig írott malaszt.” – Szilágyi Domokos: Bevezetés Radnóti 
Miklós válogatott versek és műfordítások című kötetéhez. Kriterion, Bukarest, 1976. (243. o.)

23 Tehát vitatkozom Jakab Judittal, aki szerint „a biztos halál tudatát itt is az alkotás hite és eti-
kája enyhíti” (Jakab: Im.: 229. o.), és Pécsi Györgyivel, aki így fogalmaz: „Az ő dolga addig 
is […] verset írni, virrasztást dokumentálni” (Pécsi: Im.: 110. o.).

24 A tárgyalt versek kanonizálódtak, a hangsúlyok az Összegyűjtött versek és a legfrissebb életrajzi 
dokumentumok alapján eltolódhatnak, a nyelvhasználati kérdéseket azonban nem érinthetik.

25 Az általánostíás persze nem jelent teljes (sem diakrón, sem szinkron) egyneműséget a 
Szilágyi-lírában, költészetének tendenciáját jellemzem.

26 Itt párhuzam kínálkozik Ihab Hassan modern-posztmodern jegyeinek felsorolásával, de ez 
nem jelenti a Szilágyi szerepversek posztmodernitását. (Ld.: Ihab Hassan: A posztmoderniz-
mus egy lehetséges fogalma felé = A posztmodern irodalomtudomány kialakulása. Szerk.: 
Bókay Antal, Vilcsek Béla, Szamosi Gertrud, Sári László, Osiris, Budapest, 2002.)
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nak tekinthető az intertextualitás, s ezért könnyen kínálja ezt a címkét. A kü-

lönböző posztmodern elméletek egyetlen közös eredő jeként azonban éppen 

az ontológiai elbizonytalanodás, a központ hiánya nevezhető meg, jelölhető ki, 

s így Szilágyi szövegközpontúsága annak ellentmond. A mondhatóság igénye-

szabadsága szervezik Szilágyi Domokos verseit, melyekre inkább a késő mo-

dern szubjektumválsága és nyelvszemlélete jellemző sokszor a posztmodernt 

megelőlegező játékossággal. Az azonban biztos, hogy éppen a szövegben lé-

tezés, a nyelv megtartó erejébe vetett bizalom megingása látszik a végső ál-

lomásnak.

Antonio Cendamo
Női alak


