
 75 éve született Szilágyi Domokos 75 éve született Szilágyi Domokos 75 éve született Szilágyi Domokos 75 éve született Szilágyi Domokos ........    

 
Málnási Ferenc 

 

„…Két ember közt legrövidebb út„…Két ember közt legrövidebb út„…Két ember közt legrövidebb út„…Két ember közt legrövidebb út    
az egyenes beszéd”az egyenes beszéd”az egyenes beszéd”az egyenes beszéd”    

 
„Félszáz éve hazai magyar líránkban az ő költészete a legzaklatottabb élmény 

— írta Méliusz József —, s egyben a nékem kedves vonulat tetőzése is… Néha 
úgy ringat el, mint a nyár legédesebb fuvallatai, máskor meg mint a szívnek, lé-
leknek legkedvesebb éji zenék. Versíró tudása, nyelvi remeklése a legkülönbek 
virtuozitásával kél versenyre…” 

„Sokan szerették — írta Hervay Gizella. „— Ki azért, mert a magyar nyelv művé-
sze volt, ki azért, mert avantgarde, ki azért, mert klasszikus, ki azért, mert for-
maművész. De mindenki tisztelte bátorságát, tisztaságát, tisztességét. A rettenettől 
nem tudták megvédeni… Öngyilkossága is tiltakozás volt, utolsó nagy tiltakozása az 
emberi lét esendősége, védtelensége — a közösségi lét fenyegetettsége ellen”. 

„Véremmé vörösül a világ, / kering szorgalmas ereimben. / Ezért kell ten-
nem: nem csak értem, / hanem általam is keringjen” — vallotta a költő. A vilá-
got „hétmérföldes, mesebeli csizma-hittel” száguldozza keresztül-kasul, élethiva-
tása: „…végigcsinálni hittel, emberül / ezt az ötven-hatvanesztendős műszakot, 
s szűz lélekkel adni át váltáskor / a helyet…” 

Korunkról, századunkról szorongatóbb, keserűbb látleletet kevesen készítettek, 
amikor a biblikus szövegre válaszolva visszafordítja ítéletét a képmutatókra, az em-
beriség árulóira: „…énnekem nem mondjátok, hogy »szeresd felebarátodat, mint 
tenmagadat«, csak ennyit mondjatok: »…szeresd felebarátodat hasba lőni, mint 
tenmagadat, szeresd felebarátodat villamosszékbe ültetni, mint tenmagadat, szeresd 
felebarátodat arculköpni, mint tenmagadat, szeresd felebarátodra atombombát dob-
ni, mint tenmagadra, szeresd felebarátod húsán hízni, mint tenmagadon…« 

„Körülvettenek engem — körül hogy vettenek! / Hogy iszonyú pofájuk csu-
pa egy rettenet, / hogy csupa borzalom, megkísértés, tömény / kárhozat — Is-
ten, Isten! Erre ítéltettem én? / Körülvettenek engem a világ dolgai, / és nincs 
erő közülük kiszabadítani. / Talán nem is akarnám. Tán így rendjénvaló. / Halál 
elől ne meneküljön, azki meghaló.” 

„De nekünk az a dolgunk, hogy ne csak megrendüljünk, hanem éljünk a kö-
zös életbenmaradás kérges reményével — írta Hervay Gizella —, tündöklő köl-
tészetével, amit ránkhagyott… Ő kifogyott a reményből — ránk hagyta”. (Saj-
nos, azóta a költő-feleség is továbbadta ezt a reményt!)  
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Szilágyi Domokos megpróbálta kimondani a rettenetet Bartók Amerikában cí-

mű versében… 
A költemény vers- és prózaszöveg, szokatlan nyomdai formájú. Eredetiben kézírá-

sos. [(A költő életei. Szilágyi Domokos (1938–1976). A kötet anyagát összegyűjtötte és 
szerkesztette Kántor Lajos. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest. 1986.)] 

Szabálytalan poéma, többhangú, többszólamú (mint egy modern, polifon ze-
nemű), váltakozik benne a kötetlen szabadvers és a kötött formájú népköltészeti 
forma — a ballada és a táncszó, a kurjantás —, de a Biblia és Lászlóffy Aladár 
költő egyik sora és a prózavers is. Szerkezetére jellemző, hogy a folklórt utánzó 
szövegek, a balladák és a táncszók költői felhasználása a fájdalom érzékeltetésé-
nek erősítései, az egyetemes gondokhoz ezek adják a sajátos, egyéni ízt. A költő 
nem „egyenes adásban” szól, hanem áttételesen, a lírai hős, korunk em-
bere/emberisége, sokat átélt, sokszor becsapott, megalázott személyeként. 

A szöveg a laza kohézió ellenére összefüggő, a ki nem mondott fájdalomról 
szól, arról a fájdalomról, amelytől Bartók Béla is, de Szilágyi Domokos is szenve-
dett — mindnyájunk nevében —, az egyetemes fájdalomról, s ezt teszi nyomaté-
kossá a költő, amikor „…körösfői lányok, / máramarosi románok, / Sátron síró 
arabok, / kunyhóban tengő törökök…” közös bánatát szólaltatja meg… 

A szöveg kohézióját többek között a grammatikai kapcsolatok biztosítják, a 
mondatok tartalmi-logikai összefűzése. Társulnak hozzájuk a birtokos személyje-
les(-ragos) szavak: neked, arc ráncaiban, istenem, van-e erőd, bűnöd, sorsa, jo-
god, kínjában, küzdelmünk, halhatatlanságom, titkát, szeme tükrén…, és az igei 
személyragos alakok: hazagondol, próbáld, vetemedtél, vedlettél, hatol, kitágul, 
értené, keringenek, tudsz-e szépeket hazudni, megszaggattatol… 

A szöveg jelentéstani elemei közt a szóismétlés szerepel első helyen: jaj, hova, 
fáj, út, sorsa, lélek…, s rögtön utánuk említsük az ellentétes szavakat: széles 
Óceán — rövid út, szoros — tág, dolgos állat az ember, föld alá — csillagokig,  
út-e az út, mely nincsen, gyűlölet — szeretet, él — hal, tűz — víz, föld — ég…  

Ez a költemény a Sajtóértekezlet című, 1972-ben megjelent kötetben szerepel, 
címe arra utal, hogy a fasizmus előretörésével koruk egyik nagy zeneszerzőjének 
— mint sok más európai, világhírű tudósnak, írónak — menekülnie kellett, és 
Amerikában talált menedéket. 

A költemény valóságos elemekből álló, elképzelt, fiktív világot mutat be, az 
egyszerű és biztos jövőt, az egyetemes emberi boldogságot kérdőjelezi meg, ezek 
mellé egyenrangú értékként állítja a lélek, a szeretet, a reménység hatalmát. Az 
emberi lélek a tőle idegen törvények függvényében érzi „szorosnak” vagy „tág-
nak” a világot, érzi rabnak vagy szabadnak magát… A költő több vonatkozásban 
beszél arról, hogy mi fáj: fáj az, hogy ez a világ, amelyben élünk, egyeseknek szo-
ros, másoknak tág, fáj az otthon, aki megtagadott, kevés helye van az életek, sok 
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a vér, a háború, a pusztítás és gondot okoz a pénz is, gondot okoz a csönd is, ha 
nincs, fáj a tehetetlenség, a kényszerű megértés, a sokféle hiányérzet… De „Egy 
fájdalom sem mérhető mással — megértik-e, mennyire megérte / kimondani az 
óriás keserűséget úgy, / hogy a legtörpébb is értse?!” Mégis egy kis biztató távla-
tot, vigaszt is nyújt a költő, a bartóki zene példáját követve: „…mindennek oka s 
célja s valami haszna van…”, s ezt a gondolatot ismétli a prózavers is: „Semmi 
sincs hiába: a természet nem pazarol s ha pazarol is: szükségszerűen”. A költő 
két bartóki gondolatban összegez, találja meg a vigaszt, a kiutat a mai kor szá-
mára is, mindkettő jellemzi Szilágyi Domokos költészetét, magasrendű embersé-
gét, felelősségérzetét: Az első: „Mit számít a Te, Ő, az én halhatatlanságom — / 
egyedül küzdelmünk számít az egyetemes megmaradásért.” (Emlékezzünk Vö-
rösmarty Mihály szavaira: „…küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért…”, és Petőfi-
ére, aki kételyét fogalmazta meg: „…talán az élet munkáinkért / nem fog fizeti 
semmivel…”) A második: „…az egymásra-utaltság / legmagasabb fokon szervezett 
/ formája a szeretet…” 

A szövegtípus: magyar nyelvű (három angol kifejezésen kívül), mai, írott, ér-
zelemkifejező, szépirodalmi alkotás. 

A szöveg stílusa is szépirodalmi. Az írásjelek közül a gondolatjel stílusértékű – 
egy-egy szó, szószerkezet után a költői gondolat megtorpanását jelzi… A Bibliá-
ból és a Lászlóffy Aladártól „kölcsönvett” szöveget idézőjel zárja közre. Népies 
hangulatával stílusértékű a ballada szövegében a „szeme menyecskéje” két kifeje-
zés és a Basa Pesta tulajdonnév. 

A szöveg hangjainak stílushatása a hangok képzésmódjában megnyilvánuló 
rossz hangzással érvényesül: százszor jajabb, Jaj, Istenem, tengő, csiribirivalcer, 
kérész-éltű, pucér, halál, gond, gyűlölet, keserűség… Mellettük az alliterációk so-
rakoznak: tűzre te vettettél, sátron sívó arabok, hamvasság hamvvedre, szëme-
szép-mënyecske, fából faragott fájdalom, végestől a végtelenségig… 

A költemény szavainak elsődleges (szótári) jelentésére stílusértékként ráépül 
az érzelmi-hangulati többletjelentés, hiszen a költő a mondanivalóját áttételesen 
fejezi ki, és ez már érzelmi többlet. Pl. a melléknévvel párosított főnevek is:   
rossz hír, hús-vér idegen, dolgos állat, agyontervezett világ, tengő törökök, pucér 
fülek, kicsi ember, körömfeketényi szabadság, fából faragott fájdalom, pusztuló 
vörösvértestek, kettőzött magányuk, ezer halál, dolgos állat az ember… Ebből a 
keserűséget, a bánatot, a tehetetlenséget, a szomorúságot sugalló jelzős szerkezetek-
ből két jelzős kapcsolat emelkedik ki: egyetemes megmaradás, a legmagasabb fokon 
szervezett forma — szeretet… (Ez is alátámasztja a költő reménysugárt is felvillantó 
szavait.) 

A költemény szövegmondatai kijelentő mondatok, de érzelmileg telítettek, kö-
zel állnak a felkiáltó mondatokhoz. Kétkedést, bizonytalanságot, tanácstalanságot 
fejeznek ki a kérdő mondatok: „Komponálni? Lehet még?”, „…s ki más értené, 
ha / nem Bartók tanár úr?!”, „Kicsi ember, tudsz-e / szépeket hazudni, / szép 
álságot hinni?”, „Van-e jogod elítélni…?” 
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A kételyeket a párhuzamos szerkesztésű kifejezések, a síkváltások erősítik, 
ezek egyszerű és összetett mondatokban fogalmazódnak meg. 

A szöveg stílusa verbális, a költő függő beszédébe a kölcsönszövegek függő 
vagy egyenes beszéde ágyazódik. 

 
 

Szilágyi Domokos: NapraforgókSzilágyi Domokos: NapraforgókSzilágyi Domokos: NapraforgókSzilágyi Domokos: Napraforgók    
 
Szilágyi Domokos szövege eredetiben kézzel írott, itt nyomtatott versszöveg. 
Egy szakasz, 24 sor. 
A költő természeti képpel — napraforgó, búza, katáng, tó, nap — teremti meg 

a szöveg kohézióját, fogalmazza meg magányosságát, költői hitvallását is — alá- és 
mellérendelő mondatokkal. Panaszát birtokos személyjeles szavak tolmácsolják: 
szomorusága, szememnek, pásztorai, foglya,  igéim,  hátam… Az egyes szám első 
és harmadik személyű igék a történést fogalmazzák meg: vagyok, fekszem, pró-
bálom megmarkolni, vetem — ragyog, száll, kurjongat, előreköpdös, készül, üdell, 
fogja — és egyetlen többes számú ige: legelnek (a bárányfelhők). A szövegben 
csak határozott névelős szavak szerepelnek, a költő bennünket, olvasókat is bevon 
a vers világába, ismert dolgokról beszél, mintha mi is ott lennénk vele… 

A szöveg jelentéstani elemei közül a napraforgó összetett szó ismétlődését em-
líthetjük, ezzel a nyár-őszeleji táj, a világi fogalmak értelmi és érzelmi tartalma 
erősödik, míg a napra forgók szókapcsolat a költő igéi, versei, a bennük megfo-
galmazott üzenet hordozói. Így a napraforgó és a napra forgók szavak, mellettük a 
nyár, az ősz és az igéim többértelműségükkel szövődnek a költeménybe, a vers 
szövetébe. Jelentéstani elemként szerepel, szinte kulcsszóként a nap-ikrek. A köl-
tő a naptól elfordultában, a földön járó tekintettel is a napot, az eget szemléli: a 
tó tükrében, de a naptól ragyog a nyurga nyár, hiszen a földre forgó, a föld felé 
forduló nap égi üzenete ez, s ennek köszönheti sárga szomorúságát a naprafor-
gó, aranyló szőkeségét a búza… Azt mondhatjuk, hogy ég a világon/világban… 
De ez a világ az égen van, mert hiszen száll a búzaföld, és még a haszontalan 
gyom is az égre kel:  katáng kurjongat…, lenn és odafönn az égen. (Az is igaz, 
hogy a katáng gyógynövény is…) Körülírás, sejtetés segít megértenünk: nem iga-
zi lét, amikor „egetlen” élünk, ha élünk, ha a világon vagyunk, nem lehetünk 
„egetlenek”, a lenn és a fenn együtt teljes, a föld az éggel, a valóság a költészet-
tel… 

Mindez a költő monológja, hisz a beszédes sejtetésnek is a mestere Szilágyi 
Domokos, de a gondolatébresztő elhallgatásnak is. 

 A költemény a Tengerparti lakodalom című posztumusz kötetben jelent meg, 
ebben a kötetben a többi közölt versből is nyilvánvaló, milyen fontos motívum 
az ég ebben a költői mindenségben: „Csak ez maradt, az ég, az ég…, Ó, érte él-
tem és szerettem. / Egem, miért hagytál egetlen?” (Az ég, az ég) 
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Az előbbiekben már érintettük, hogy a költemény szövege valóságos világkép, el-
képzelt elemekkel ötvözve, olyan világ, amelynek költői égboltja elborult, itt azon-
ban még csak a híradás, az égvesztésről szóló üzenet művészi megformálásának va-
gyunk tanúi. A költeményben a nyári-őszeleji kép — természeti kezdőkép? — je-
lentkezik: napraforgók, táj (napraforgó a világ, maga a költő is napraforgó!), és versei 
révén napra forgó volt eddig is, de a mostani üzenete: ezen túl naptól forgó, naptól 
elforduló próbál lenni, hason fekve, hátát mutatja az égnek. Elfordul a naptól, de 
mégis azt nézi, szemét és lényét fogva tartja a nap… A természeti képből egyenesen 
következik a természetben dolgozó ember képe: ahogyan a magvető szétszórja az 
élést (gabonát), úgy hinti papírra, úgy „szólja szét” igéit a költő is, számára „csak így 
ér valamit a földi élet, / szétszóltában napra forgó igéknek”. 

A szövegtípus: magyar nyelvű, mai, írott, érzelemkifejező, szépirodalmi szö-
veg. 

Stílusa is szépirodalmi. Jóhangzású szavak fogalmazzák meg az üzenetet, a pa-
naszt kissé szomorkás, de játékos hangulattal is. Ebben segítenek a kurjongat, elő-
reköpdös, hangutánzó szavak, de a száll, a szőke, a szórni, a szétszólt és a szomoruságra 
alliterációk zeneisége is. A páros rím (a a b b) is stílusértékű, a zeneiség eszköze: 
„hogy ne legyek egyedül, mint a sárga / napraforgó szomorusága / s mint ki 
termett szomoruságra — …” Látszólagos kezdetleges, sőt bántóan rossz rím áll 
előttünk — állapítja meg Hernádi Sándor. De hangoztassuk csak, olvassuk a ver-
set! Fülünkbe hangzik majd a szánalmasnak tetsző rím alatt megszólaló, a rajta 
áthallható két fokozó forma: szomoruság szomorusága, és a szomoruság szomoruságra. 
Nem lehetetlen, ha itt a verskezdő motívum visszatérését kísérő tudatos lehango-
lásnak vagyunk tanúi, mert az eredeti páros rím (sárga — szomorusága) most 
hármasba fordult: sárga —  szomorusága — szomoruságra. Még egy rímes sorra ér-
demes kitérni — figyelmeztet Hernádi Sándor: „Ökörnyállal az ősz előreköp-
dös.” Ebben a helyzetben is, veszélyhelyzetben is, milyen könnyedség, játékosság 
szólal meg! A hangok közül az ö hangok sokasága a maga derűjével szintre baga-
tellizálja a közelgő kellemetlenséget, s ebben segít a rímben megcsendülő köntös 
szó a maga utóhangzásával: „Lomboknak készül ezerszínű köntös” — hiszen a 
természet csodálatos változása, gazdagodása várható… 

A szavak elsődleges (szótári) jelentésére ráépül a szövegösszefüggésből adódó 
érzelmi-hangulati többletjelentés. Már szóltunk a napraforgó, napra forgó, nap-ikrek, 
ég, ige stb. szavak érzelmi telítettségéről. A jelentéssűrítés, a tömörség a szerepe a 
szöveg összetett szavainak is: A költő egyedül van, mint a napraforgó, a búzaföld fe-
lett ökörnyállal az ősz előreköpdös, lomboknak készül ezerszínű köntös, bárányfelhők 
legelnek, mint magvető, a költő is próbálja megmarkolni  szétszólt igéit…  

A szöveg szavainak szófaji értéke is stílusteremtő, stílusértékű.  Az igék közül 
az egyes szám harmadik személyűek a változást, a mozgást, a folyamatot — cse-
lekvést — jelenítik meg: ragyog, száll, kurjongat, előreköpdös, üdell… s a költőre 
utaló igék állapotot jelölnek: vagyok, fekszem, próbálom megmarkolni, ne legyek egyedül, 
vetem az égnek… A marokba fog és a megmarkol igék nemcsak hasonlóságot sugall-
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nak, különbségről is árulkodnak: érezzük — vallja Hernádi Sándor —,  hogy a 
két kifejezés előbb egymásra bólint, aztán felesel egymásnak. A földműves a ke-
zében tartott, kicsépelt gabonát, magot veti el, a költő viszont betakarítani sze-
retné a termést, mint régen a kaszás nyomában járó marokszedő, marokverő, aki 
előbb kévébe kötötte, majd keresztbe rakta a levágott termést. 

A költemény melléknévvel megtoldott főnevei szemléletessé, festőivé, képsze-
rűvé teszik a szöveget: sárga napraforgó, nyurga nyár, szőke búzaföld, ezerszínű köntös, 
engedelmes fogoly, szétszólt ige… 

Hernádi Sándor a költő színrakását is dicséri. Az alapszín itt a sárga. Sokféle 
árnyalata tűnik elénk: a napraforgó sárgája, az aranyszőke, az avar barnássárgája, 
a vöröslő arany (nap), a gabona viaszos színe (a megvető kezében), a sárgára ava-
sodó papír (rajta a költő igéi), a bizonytalan sorstól sárgásfehérré sápadó arc szí-
ne (a költőé), és végül ismét csak a napraforgó sárga szomorusága… Ezekben az 
árnyalatokban is ott vibrál a lélek minden rezdülése, a költő világa. 

De színek és fények is villódznak előttünk: „…zölden üdell a tó” — csupa 
fény-szín-játék. Játékos a katáng, amelyik égkéken lenn és katángkéken odafönn 
az égen (kurjongat). Szemléltető, erősítő hatása van a szövegben az amarra, itt, 
lenn, odafönn, magasban, mélyben és az ismétlődő egyedül határozószavaknak, határo-
zóragos szavaknak. 

A költemény szóképei/nyelvi képei közül az érzelmet-hangulatot megteremtő 
hasonlatot említsük: a költő olyan egyedül van, mit a napraforgó szomorúsága, és 
mint a magvető, aki marokra fogja a szórni való élést…, s a költő próbálja meg-
markolni szétszólt igéit, hogy ne legyen egyedül, mint a napraforgó… Életszerű-
séget, szemléletességet, elevenséget sugároznak, kölcsönöznek a szövegnek a 
megszemélyesítések: napraforgó szomorusága, a búzaföld száll, a katáng kurjon-
gat (méghozzá kéken, azaz korántsem civilizáltan, s a tetejében még lenn a föl-
döm és fönn az égen is), az ősz előreköpdös, a bárányfelhők legelnek, a nap-
ikrek pásztorként vigyázzák őket… 

A költemény mondatai mind kijelentő mondatok, de érzelmileg telítettek, kö-
zel állnak a felkiáltó mondatokhoz. 

A természeti képben maga a költő is megjelenik, egyenes beszéde verbális stí-
lusban simul a szövegbe. 

 
* 

 

Szilágyi Domokos költészete a kelet-európai életközösség modellértékű szel-
lemi tükörképe. Hatalmas életműről beszélhetünk, amelynek megértése és meg-
fejtése nem egyszerű — vallotta Kántor Lajos. A pályatárs és barát, Lászlóffy 
Aladár fogalmazta meg gyászbeszédében: „Nagyon nagy költő volt és lesz, 
mindnyájunk között a legnagyobb, mert még életében meg tudott halni, betölt-
vén a törvényt, hogy nem ágyban párnák közt éri a vég azt az eszméletet, mely 
négymilliárd Erazmus világában szerzi meg érvényét legalább tízezer éve! Min-
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den biztat, hogy mindenképpen ott lesz ő akkor is, ahová felbuborékol majd va-
laha mindenkiből az ÉN halandó énekeiből az erő… És tőle veszem az utolsó 
szót is itt, most és mindörökké: Van, van, van tovább.” 

(Nagysomkúton a Lelkészi Hivatal falán [a szülőházon] emléktábla, Szatmár-
németiben 1993 óta a Szamos-negyed egyik sétányán szobor őrzi emlékét, Ko-
lozsváron a Házsongárdi Pantheonban Szilágyi Domokos és felesége, Hervay 
Gizella és kisfiúk, Attila közös sírban nyugosznak.) 
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