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Bertha Zoltán
„Bepörölni a létet az elmúlásért”

(Szilágyi Domokos lírájáról)

Szilágyi Domokos költészetében döntően szinte végig ugyanazok a karakter
vonások fejeződnek ki, legfeljebb hangsúlyaikban változnak. Igaz, ezek az 
arányváltozások egy állandó tulajdonságjegyektől törvényszerűen determinált 
folyamatot alakítanak ki, s ennek a végpontjáig jut el a költő és költészete.

Szilágyi lírájának kivételes szuggesztív erejét rendkívüli szenvedélyessége és 
affektivitása adja. Ez a lírai megnyilatkozást átforrósító szubjektív-érzelmi telí
tettség költészet és költő igen szoros kapcsolatát, egybefonódását jelzi. A lelki
ség és a lírai forma elválaszthatatlan egységbe szövődik, s az utóbbi a lelkület 
feltárása nélkül nemigen érthető meg. A lírába beömlő, áradó emóciók fényt de
rítenek tehát a költő személyes létének problémáira, viaskodásaira is.

E költészet tárgyi anyagszerűsége, világtükröző jellege szerint nagyon ke
véssé kötődik az empirikus valóság vagy a személyes életkörülmények konkrét 
övezeteihez. Ilyenformán a művészi és a művészet mögötti egyéniséget is a 
primér valóság fölötti lelkiség és a lelki-érzelmi élet uralma jellemzi. Szilágyi 
Domokos lelkülete, annak totális megnyilatkozási képessége egyazon törvény
szerűség- vagy erővonal-rendszer szerint mozgatta a költő emberi, lélektani és 
művészi, szellemi énjét. Ezért érzékelhetünk olyan következetességet a költői és 
az emberi út végigvitelében egyaránt.

Ezt a lelkületet valami hallatlan belső energia feszíti, valami hihetetlenül 
magas hőfokú ajzottság tölti meg. A hevesség állandóan vibráló feszültségben 
tartja a lelket, s izgató nyugtalansággal, idegi kielégületlenséggel és örökösen 
ösztökélő lélekmélyi hajtóerővel társul. Nincs megállás vagy megnyugvás ebben 
az irtózatos rohanásban, legfeljebb kétségbeesett kísérletek vannak rá. Szilágyi 
Domokos lélektani fenomén. De a pszichológia talán éppen az ilyen fajta jelensé
get tudja a legkevésbé behatárolni, hiszen ez mutat leginkább túl a már főként 
csak a filozófia által megfogható zsenialitás és speciális művészalkat kérdései
nek irányába. S nemcsak azért, mert Szilágyi lelki konstitúciója ezeket az álta
lános készségeket tartalmazza, hanem mert lelki alkatának egésze az egyébként 
is nehezen leírható, bizonytalan felépítésű kamaszlélek sajátosságaival mutatja 
a legtöbb rokonságot. A teremtő nyugtalanság, kielégületlenség, kínzó és gyöt- 
relmes otthonosság- és identitáskeresés mellett ilyen vonás a roppant érzékeny
ség, fogékonyság, rugalmasság, empatikus képesség és sérülékenység is. A fel
csigázott lélek tartósan lendíti ki a személyiséget az elsődleges, tapasztalati rea
litás nyugalmi helyzetlehetőségeiből.

Szilágyi Domokos végigszáguld az emberi létezésen, mint egy kamasz, mint 
egy garabonciás, anélkül, hogy egyetlen körülzárt, jól megragadható élethelyzet
ben is fel tudna oldódni, anélkül, hogy egyetlen reális egzisztenciális állapottal 
is képes volna maradéktalanul azonosulni. Rendkívüli könnyedséget jelent ez, 
folyamatos fölülemelkedettségi lelki és világszemléleti pozíciót az egyessel 
szemben, de teljes azonosulási lehetőséget is az egésszel és a lényeggel. Bele
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érző, átélő és áthasonító hajlama számtalan életszituációt, létlehetőséget és lé
tezési formát éreztet-éltet át, képzeltet el és asszimiláltat Szilágyi Domokossal, 
kivételes intuitív élménybőséggel ajándékozza meg, ám a költő minden megvaló
sulási formában szinte kizárólag az adott entitás negatív erőit, a kisszerűségből 
és partikularitásból eredő, fájdalmat, gyötrelmet okozó energiáit leli föl és szen
vedi át. Ezért folytonos benne a vágy kiszabadulni e realitások kínzó kötelékei 
közül, újra és újra megkísérelni kiemelkedni, s túlszárnyalni a valóság nyo
masztó hatalmán.

Szilágyi tehát nem egy adott valóságformától akar megszabadulni, hanem 
mindenfajta létezési kerettől, mert az egyáltalán való, eleve egzisztáló emberi 
létezési korlátokat érzi szűköseknek és megbilincseló'knek. Számára a lehető 
legtágabb antropológiai vagy biológiai létkeret is kevés, mert lelkülete magát az 
emberi létezést mint olyant tartja kevésnek. A humanoszférában kiteljesedő 
élet, mint kozmikus megvalósulási forma, az önkörén belüli lehetséges legha
talmasabb szabadság-vívmányaival is eleve redukció, szorító határok közé fojtó- 
dás a költő érzülete számára. Érzi, hogy a megvalósultnak nem attribútuma a 
szabadság, illetve, hogy sohasem lehet attribútuma az a szabadság — mert vég
érvényesen elvesztette —, amely a megvalósulás előtt létezett; s a bekövetkezett 
folyamat irreverzibilis.

Az emberi lélek alapvető tulajdonsága, hogy fölötte áll az anyagszerű megva- 
lósultságnak. De mert kötöttsége a fizikai-biológiai korlátokhoz, s az azoknak 
ilyen formában való végső kiszolgáltatottsága örök szorongatás az ember szá
mára, örök konfliktusállapot eredeztetője: a lélek tudatos vagy öntudatlan, te
hát reflektált vagy reflektálatlan döntésre kényszerül a legalább az egyéni, evi
lági életre érvényes megoldás reményében és céljából. Alapjában három lehető
sége van. Az első az, amikor a részleges, anyagi megvalósultság mintegy magá
ba szívja, tömöríti és oldja a mindig teljesebb, anyagszerűtlen totalitást hordozó, 
végtelenséget és egészszerűséget kívánó, áhítozó lelki szférát. Ekkor az ember 
elfogadja egzisztenciális korlátait, belenyugszik azokba, lelkületének határait 
mintegy megkérgesíti, hogy egészében felkavaró élmények ne érjék többé. A reá
lis és materiális léttartományt pozitív és negatív oldalaival együtt éli meg és vi
seli el. A másik út az élet összes testi és lelki szenvedésének egy érzelmi, hitel
veken és spirituális erőfeszítésen alapuló áthidalása, a lelkiségnek vagy a szel
lemiségnek a transzcendenciával való összekötése, az önnön lelkület és vágy
képzetek transzcendálása, s az átlagos lelki kapacitást meghaladó irracionális 
sugárzások befogadása. Ez pedig egy érzékfölötti, szellemi birodalom megnyeré
sét és az élet meghosszabbításának jogosultságát célozza és jelenti. A harmadik 
megoldás az emberi szabadságnak egy olyan kipróbálása, amely az ellentmon
dást önlétének a felszámolásával semmisíti meg. Az élet előtti megvalósulatlan- 
ság szabadságát élet utáni állapottal kísérli meg elérni. Nem elégszik meg a kor
látok és akaratlan determinációk felismerésének és a rájuk való hagyatkozásnak 
a szabadságával, s mivel a szabadság számára nem érvényesülhet a meglévő vagy 
a megszerzendő vállalásában, hanem a lázadásban és a tagadásban jelentkezik, 
konzekvens cselekedete az önpusztítás, a létnélküliség előhívása.

Szilágyi Domokos lelki útja ebbe a harmadik szférába vezetett. A megvaló
sult emberi élet neki fizikai betegséggel volt terhes, örökös fájdalmat és örömte- 
lenséget jelentett. Otthonra nem lelt benne, vágyai mindig tovább űzték a meg
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valósultnál. A korlátok nyűge, elviselhetetlen börtöne lehetetlenítette a lélek le- 
kötődését, s kérdésessé tette az életet. A költő élet- és valóságidegensége tör
vényszerűen termelte ki és erősítette fel a szenvedélyes lelki vágyat a megvaló
sulton túli meg nem valósult, a végtelen, a kozmikus egyetemesség és uni
verzális totalitás, osztatlanság felé. Lelkülete az emberen felüli teljesség felé 
vonzódott, érzelmei ettől a végtelen tisztaságtól és csorbítatlanságtól reméltek 
bizonyosságot és erősítést. Vágyai azonban olyan szférára irányultak, amelynek 
tudati tisztázása vagy feldolgozása elmaradt. E vágyak reflektálatlanok marad
tak, s amely szférára mutattak, annak irracionális, metafizikai vagy transzcen
dens jellegéről a költő gondolkodása nem vett tudomást. Tudata mintegy leszorí
totta, visszairányította figyelmét afelé a tapasztalati, anyagi világ felé, amelyen 
lélek szerint túlemelkedett. Szenvedélyei, himnikus és patetikus megnyilatko
zásai ahhoz a materiális valósághoz fűzték, amelyet testileg-lelkileg nem, csak 
elvileg-filozófiailag vállalhatott. Ilyesfajta lélekkel más korban az Istenhez írtak 
himnuszokat, Szilágyi Domokos az anyaghoz szólt és fohászkodott. Érzelmi telí
tettségű materializmusa és racionalizmusa heroikus, de sikertelen küzdelemre 
késztette, hogy a gondolatilag elfogadott realitásnak boldogabb részese legyen. 
A huszadik században kiteljesedő bölcseleti anyagelvűség asszimilálása pedig 
megakadályozta abban, hogy a transzcendenciában találjon otthonra. Az egé
szében az anyagi világ fölé kerülő Weöres Sándor-i lélek a tudat és a szellem se
gítségével nyer részességet és kötődésélményt a transzcendenciában, s ezzel biz
tonságot és erői az evilági lét végigélésében is. Szilágyi Domokos lelkileg nem, 
de tudatilag kirekeszti magát ebből, itt sem kerül belülre, a csak ösztönösen- 
érzelmileg áhított meg nem valósultság üresen és hidegen tátong elólte. A végte
lenség a semmivel párosul, s olyan totális kitaszítottság-érzetet és világidegensé- 
get kelt a költőben, olyan teljes otthontalanság-érzést mind az emberi, mind az 
emberfölötti világban, amelynek egyetlen logikus következménye az öngyilkosság 
egy ilyen őszinte költő esetében.

Gondolatilag, értékszemléletében tehát Szilágyi Domokos azt a közelebbről 
meg nem határozott végtelenséget és egyetemességet fogadta el a legpozitívabb 
minőségekként, amelyeket emocionális hevességgel hirdetett, s amelyeket az 
anyagi mindenség és totalitás bölcseleti elveivel kapcsolt össze. Ezzel szembe a 
részleges, leszorított létformák fájdalmasságát állította. Ilyen zárt, véges kép
ződmény számára az általában vett megvalósult történelmi-társadalmi-közös- 
ségi alakulat. A világtörténelmi alakulatot úgy érzékeli, hogy azt a szenvedést 
okozó immorális emk, antihumánus tendenciák teljességgel telítik. Az emberi
ségtörténetet egységesen ítéli meg és el mint fájdalomforrást és embertelen cse
lekvések sorozatát, kívülkerülése a történelmi-társadalmi alakulaton tehát ér
zelmi-lelki alapozottság,. ítéletmondása nem tudati gyökerű, hiszen a törté
nelmen belül nem differenciál, szembenállása a történelemmel nem gondolati 
megfontolás eredménye, mert valódi otthont egyfajta históriai képződményben 
sem talál. Nem is találhat, mert nem egy- vagy többféle társadalmi-történelmi 
helyzet, hanem a történelem mint eleve determinált finitás, mint az egyéni lélek 
s a saját lelke számára béklyót jelentő végesség és zártság szorongatja. Állandó 
kielégületlensége, nyugtalansága és metafizikai szabadságvágya miatt lelkülete 
sem egyfajta történelmi szituációban, sem a történelem egészében nem kötődhet 
le. Az egyébként is nehezen elviselhető, tartalmától független történelmi finitást
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és limitáltságot azonban súlyosbítják a történelmiség egész szféráját kitöltő em
bertelen tartalmak. Szilágyi csupa pusztítást, öldöklést, háborút, fizikai terrort, 
szabadság- és jogfosztást észlel és érez benne. Ezzel szegezi szembe lelkiségének 
vágyait, a szeretet, az élet, a szabadság elvont képzeteit és eszményeit. „Mert 
csak az igaz, ami végtelen, / minden véges: megalkuvás” — vallja. Ezzel a két 
pólus szembefeszítése erőteljes etikai színezetet és töltést kap. A poláris ellenté- 
tezés mégsem etikai (tudati), hanem lélektani eredetű és természetű. A fizikai, 
anyagi, hatalmi érdekek brutális erőivel a magasrendű lelkiség igényei ütköz
nek meg. Ez a lélektani gyökerű beállítottság kristálytiszta etikai elkülöníté
sekben is megnyilatkozik. A poláris oppozíció mindig a halál, a gyilkolás, a ha
zugság alantassága és a történelem kiválóbb, jobbat akaró, igazért küzdő, meg- 
alkuvástalan emberei, hősei között húzódik. Ezt az etikai fenomént, erkölcsi cse
lekvést a lélek parancsai mozgatják, az éthoszban a lelkiség szándéka in- 
karnálódik. Ezért jut osztályrészéül az ilyen alkatnak az amorális erők általi 
sebzettség és elbuktatás, mert a fizikai szintű történelmiség fölé a lelkiség mér
céjét és követelményét állítja, s ezt az etikailag, minőségileg alul maradó törté
nelem reális perspektívában el nem érheti.

Szilágyi Domokos (plebejus) nonkonformizmusa a lelki-szellemi történelmet 
kívánó személyiség történelmi időn kívüli, pszichikai berzenkedése és kritikája 
a drasztikus, immorális társadalomformációk és hatalmi praxisok ellen. Szava a 
mindenkori bűnök, pusztítások ellen kiált. S mivel kifejezésmódja az állandó 
konfliktushelyzetet reális történelmi környezetéből élet és halál, szabadság és 
elnyomottság, teljesség és tragikus kifosztottság egyetemes érvényű képzetei- 
nek-fogalmainak síkjára transzponálja, mondanivalója széles ívű, az egész tör
ténelmet átfogó lesz. Ebbe az általános keretbe beleilleszkednek, ha nem expli
cit módon kifejezve is, de érzelmi háttérként a jelen hatalmi bűnei vagy a ki
sebbségi helyzet nyomorúságai is.

Szilágyi enciklopédikus látása nem más, mint az emberi história negatív ér
zelmi lényegét magáévá tevő szemlélet, s ennek az állandó lelki élménynek a ki- 
sugároztatása a legkülönbözőbb korok, időszakok, körülmények közé. Nem a 
történeti idővel, hanem az akkori (és mindenkori) kiválóbb vagy megnyomorított 
embertől érzett vagy érezhetett közös érzéssel: a fájdalommal azonosul. Az 
egyenértékű fájdalom fűzi össze ezeket a korokat, a rendkívüli bűnöktől, aljas
ságoktól (háborúktól, fasizmustól) való szenvedés. Emiatt az egyenrangúság 
miatt szabadon mozoghat az elme, s vonhatja össze mellérendeléses vagy akár 
kortévesztő módon — parataktikus jelzésekkel, utalásokkal, idézetekkel — a 
különböző időket. A szubjektív érzület és az átemelt motívum vagy jel eredeti 
kontextusa kölcsönösen fűtik át, forrósítják fel egymást. A szerves világössze
függések érzékelési tere tehát a történelmi (emberi-erkölcsi) dimenzió, a termé
szeti-kozmikus tartományok kimaradnak belőle.

Akár hangos jajkiáltás, akár fanyar kiábrándultság közvetíti a költő vádjait, 
a keserűség mindenkor átitatja a vers hangulatát, befutja a kifejezés szövetét. A 
kegyetlen igazmondás, a bajok gyökerének: az amoralitás emberi automatiz
musának a feltárása, leleplezése a lehető legkönyörtelenebb történelemképet 
tükrözi. Itt nincs az örök emberi-etikai konfliktushelyzetnek megoldása, sem ol
csó, sem kiküzdött. Nincs feloldása a történelmiség feszültségének, dilemmájá
nak sem az evilági erőtérben, sem a transzcendenciában. Az újabb kori magyar



költészetben Pilinszky és Weöres Sándor megoldást és magyarázatokat végső 
fokon transzcendens okokban és energiákban talál. Egy másik elgondolás a re
ményt egy direkt módon bekövetkezendő és feloldást hozó társadalmi formáció
ba vetíti ki. Egy harmadik, erőteljes realitásérzékű szemlélet mindkét elképze
lést illuzórikusnak véli, s a közvetlen logikai megoldást elveti. Szilágyi Domokos 
ehhez az illyési, Nagy László-i, Csoóri Sándor-i eszmekörhöz (vagy érzetkörhöz) 
kapcsolódik. Ez a felfogás — paradox módon — irracionálisabb természetű, mint 
az előzőek. Irracionális, mint maga a metafizikai ok és cél nélküli létezés 
linearitása. Míg ugyanis a morálfilozófiai, történelemmetafizikai, illetve társa
dalomhitű szemlélet végeredményben az emberi elme természetes racionális 
működését tükrözi azzal, hogy közvetlen logikai következtetést végez, ez a fajta 
érzület a könyörtelenség és közvetlen reménytelenség kemény föloldatlanságába 
zárul. Közvetett, legfeljebb távolra irányuló hitét nem támogatja meg racionális 
érveléssel, hite inkább az élethez, az élet szörnyűségeinek elviseléséhez szüksé
ges valamiféle ösztöni-vitális tartóerő. Az állandó emberi-erkölcsi vétkektől de
terminált és terhes történelem így feltöretlen marad, az önmaga pozitív imma
nens erőire, önkörén belüli lehetőségeire bízott történelmi evolúció metafizikai 
reményt nem ad, csak a folytonos küzdelmet követeli meg. A metafizikai bizony
talanság — s itt már madáchi utakon járunk — a morális érzékű emberben 
mégis megteremti az örökös harc és küzdés belső szükségének bizonyosságát. 
Azt a reális ok nélküli, irracionális bizodalmat, hogy „megjavul talán / ez a ko
szos emberiség”.

Szilágyi Domokos ezzel a könyörtelenül leleplező, sebeket feltépő magatartá
sával szorosan illeszkedik a sajátosan energikus történelmi-társadalmi- 
közösségi orientációjú, szakadatlan konfliktusállapotot élő, ellentéteket, ellent
mondásokat és kettősségeket figyelő, pólusos-dichotomikus látású kelet-közép- 
európai viselkedésmód folyamatába. Lírájának gondolkodás- és kifejezésmódja 
ennek megfelelően szintén ellentétező, viaskodó, dialogikus természetű. Az élet 
elvitathatatlan, nagy igazságainak oldaláról pereskedik szikrázó drámaisággal 
a halál, az elmúlás, a pusztulás ellen. Egyrészt a szándékos pusztítás, a hatalmi 
erőszak, másrészt viszont az általában vett finitás ellen. Szilágyi költészete 
mindezt általánosan tételező, fogalmi-filozofikus nyelvezeten fejezi ki. Költésze
te mégsem tulajdonképpeni gondolati líra, inkább csak a nyelvezete gondolati
fogalmi síkú, mert hiányzik belőle az intellektuális, higgadtabb érvelés, árnya
lás vagy fontolgatás. Kivetített monumentális ellentétpárjai, olykor szenten- 
ciózusan kinyilvánított kettősségei közül érzelmi módon választja az értékeset, s 
ezért is ostorozza, átkozza az értéktelent. Lírája nem értelmező, nem végiggon
doló jellegű, inkább érzelmi állásfoglalást tanúsító. Elvont vágyképzetei, az élet, 
a végtelen nem gondolati viaskodás eredményének a kivetülései, bár megfogal
mazódásukban filozófiai terminológiájúak, hanem a határtalan, kielégületlen, 
lázas, csillapíthatatlan életszomj megnyilatkozásai. (,Ugy kell a végtelen, mint 
a falat kenyér”). A végtelen ugyanis — mint az emberen kívüli univerzális
kozmikus létezés attribútuma, mint az egyetemes létező vagy örökkévalóság tér
és idődeterminációkon túli (mert ezek csak a zárt, részleges megvalósulás
formák sajátjai) létállapota — éppen azt a létfeszültséget és létérdekeltséget 
szünteti meg, azt az elemi életörömöt, életvágyat és ösztöni, dinamikus életim
pulzust, amiből a véges emberi élet, s Szilágyi létszomja is táplálkozik. Olyan
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ambíció- és küzdelemmentes, mozgás (akarat és félelem) nélküli eternitást je
lent (gondoljunk Weöres költészetének erről tudósító övezeteire), amelyet csak 
olykor a már csupán a végtelennel társalkodó, végtelenbe hulló öregek élhetnek 
át. Ezért fogalmaz így Nagy László: „ne kárhoztassuk az embert végtelenségre. 
Mert a teljes megismerés maga a végtelenség.”

Ha tehát filozófiailag-értelmileg elfogadjuk és kívánjuk a végtelent, akkor 
nem ezt az emberi életet akarjuk. Ha viszont filozófiailag ezt az életet akarjuk, 
be kell látnunk a — bármily tágasan értelmezett — végesség szükségességét és 
bele kell törőídnünk. Azonban azt is tudnunk kell, hogy érzelmileg viszont na
gyon is szükségünk van a végtelenségre, mint érzetünk és vágyakozásunk ho
mályos tárgyára, mert éppen a végtelen az abszolúttá tevő komplementer párja 
a végesnek, s a kettő ellentétes erővonalainak határán születik meg a véges em
beri életnek az a bizonyos ösztöni-érzelmi hajtóereje. Szilágyi Domokos pedig ezt 
a teljességre, mindenségre, korlátlanságra törő panteisztikus vágyat hordozta 
érzelmeiben, nem a végtelenség gondolati lényegét. „Aki valami végtelent akar, 
nem tudja, mit akar” (F. Schlegel). A végtelen tehát Szilágyi számára a véges 
élet vitális intenzitásának az infinitássá lényegítése, az élettartalom totális ex
panziója, illetve ennek a vágynak a metaforája. „Bepörölni a létet az elmúlásért 
/ — három s egynegyed milliárdan fölperesek! — / vesztes fölperesek!”; „Itt nem 
a végtelen, hanem a / véges az, mi föl nem fog- / ható”; „miért szültél velem ha
lált!” — mindez a végesbe való bele nem törődhetés vádló kínja. A gigantikus 
vágy azonban törvényszerűen botlik el, mert nem erre az életre van szabva. Eh
hez az élethez olyan erőegyensúly kell, amely a nagy igényt, s a véges élet kicsisé
gét is megtartja. Anélkül, hogy már az életben felborulna az egyensúly, s a lélek 
eltolódna a halál utáni végtelen mozdulatlansága, beteljesültsége, „paradicsomi” 
vágytalansága, vagy a korlátok közé szorított élet kicsiségében, apróságaiban, 
kisszerű törekvéseiben való megelégedés — azaz a feladás — felé. A két irány — 
a keleti, illetve nyugati (európai) lélek — között áll a harmadik, szintetikus le
hetőség.

Az életet a vágy mozgatja, de a vágy (minden vágy) kielégítése az életet szün
teti meg. Nem a vágy kielégítettsége vagy kielégítés előtti megsemmisítése, il
letve a minimalitás elfogadásába való belesüllyedés adja tehát az élet-energiát, 
hanem a törvényszerűen elbukó vágyak („valami mindig elérhetetlen marad”) 
folyton, lemondás nélkül megújuló törekvése („a titkok titka ez: az újrakezdés”) 
az önnön lét beláthatatlan messzeségbe való kiterjesztésére, ahonnan az emberi 
lét egy darabot elkerített. A fölfelé lövellő akaratok végességbe szorítása, a két 
erővonal állandó eredményű párharca az emberi élet energia-sűrítettsége, a lét 
helyzeti energiája, mozgásának alapja. Szilágyi Domokos élete és költészete 
mindezek szerint éppen ennek a léttörvénynek, életben tartó törvénynek lenne a 
példája. Mégsem egészen az, s azért nem, mert ez az élet egészében (s nemcsak 
vágy-energiájával) a véges és a végtelen határán, örökös harci, küzdelmi, testi
lelki-szellemi készenléti állapotban, a két erő felőrlő ütköző-peremén játszódott 
le, s nem nyert otthonosságot sem az alatta lévő végesben (konkrétban), sem a 
fölötte húzódó végtelen transzcendenciájában. Lelkileg ez indokolhatja az ön
pusztító befejezést.

Szilágyi lírájának érzelemvilágában ott lappanganak ezek a kérdések, ha 
nem kerülve is a megfogalmazás felszínére. Nem, mert e líra nem argumentáló,
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elemző-értelmező jellegű, Szilágyi Domokos nem a világra felhőtlenül-gondtala- 
nul vagy örömmel rácsodálkozó, azt zavartalanul figyelni, magyarázni próbáló 
alkat. Mert minden jelenségben valami sajgó csorbultságot, valami iszonyúan 
bántó erőik alá vetettséget érez. Intenciója nem a megfigyelés, hanem a felmuta
tás, a fájdalom demonstrációja. A szenvedéssel való lázongó tüntetés, az érzés 
monumentálissá fokozása, az érzelmi viharok természetes módon teremtik meg 
a zaklatottság (,kiáltás”-típusú) avantgarde lírai formáit, expresszionista (s 
„üvöltés”-szerűségével gyakran a neoavantgarde, beat-költészettel is rokon) 
formanyelvét, vagy a hagyományos versszerkezetet felbontó újfajta struktúra
alakítási módjait.

Minél magasabbra emelkedik az emberi szellem, annál több lehetőséget nyit 
magának kipróbálni, eljátszani a lét számtalan szituációját és mozgásformáját. 
S minél több imitációs, áthasonlító játékra képes az ember, mert vágya a min- 
dent-átélés teljessége, annál inkább megőrzi azt a felül- és kívülmaradó énjét, 
amely újabb és újabb játékokra teszi képessé. A helyzet-, szerep- és stílusjáté
kok ezernyi változatában Szilágyi Domokos egyszerre fejleszti ki az átképzelés 
és belehelyezkedés egyetemes lírai részvétét és a fölülemelkedettség totális vi
lágélményét. A beleélés érzelmileg teljes, a kívülállás szemléleti-gondolati ter
mészetű nyitottság. Ebből a látószögből ered a groteszk perspektíva vagy az iro
nikus hanghordozás, amely mindig súlyos ítéletmondás a tragikus tapasztalatok 
fölött.

A játékban az a rugalmas (művészi) lélek talál örömet, amelynek önazonos
sága nem egyenlő az eljátszott konkrét helyzet körével. Azért mer ez az alkat já
tékosan belemerülni számtalan helyzetbe, mert lelki énje sem az egyes szituáci
óban, sem azok összességében nem kötődik le vagy oldódik fel maradéktalanul, 
hanem mindezen fölül tartja meg önmagát. A helyzeteibe belerögzülő középsze
rű lélek ezzel szemben azért nem — vagy csak igen kevéssé — képes vállalni 
egy más helyzetet, mert ez az előzővel azonosuló énjének teljes föladásával jár
na, hiszen az új helyzetet is csak teljes azonosulással tudja magáévá tenni. Az 
előző állapot elvesztése — s az ezzel együtt jelentkező identitásvesztés vagy 
-átfordulás —, mint a korlátozott lelkiség számára törvényszerű és kikerülhetet
len következmény: látens félelmet vált ki, amely a tulajdonképpeni játékra való 
hajlamot akadályozza. Az önidentitását nem féltő, világ-egészre vágyó kivételes 
lelket viszont éppen e gáttalanság segíti hajlamának kiélésében.

Kérdés mármost, hogy ez a világból kiemelkedett lélek talál-e önidentitásá
nak, s mely szférában otthont vagy létteret? Ez ugyanis alapvetően meghatá
rozza érzelmi viszonyát a világhoz. A legteljesebb világélvezetet, világörömöt ak
kor nyerhetjük, ha önazonosságunk egészében egy másik világba helyeződik át. 
Valaminek a csonkítatlan érzéki és esztétikai élvezetét ugyanis az biztosítja, ha 
lényegében érintetlenek maradunk a tárgy egészének (belső konfliktusainak, 
negatív oldalainak) hatásától. Egy másik világból nézve kivonható és tota- 
lizálható a tárgy, a helyzet s az egész világ élvezhető oldala: öröme, szépsége, 
akár disszonanciájából is eredő bája, kedvessége, melegsége. Ezt példázza a 
Weöres Sándor-i lélek, amely egy másik (transzcendens) világban élve képes a 
legteljesebb megértésre a földi szféra iránt; s az abszolút szeretet sugárzó fényé
vel vonja be azt, a tündökletesen ragyogó szeretettel melegíti-világítja-színezi-
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könnyíti azt át. Világjátéka ettől felhőtlen tisztaságú és kedélyű, s egyúttal 
mindenben immanens jelenvaló.

Szilágyi Domokos játéka — bár formailag, a nyelvi-hangulati bravúrok, a va- 
riációbőség-teremtés tekintetében sok hasonlóságot mutat — lelki alapjában tér 
el a weöresi játék természetétől. Itt mindig kísért a lappangó keserűség, a valós 
vagy lehetséges szenvedés sötét (elő)érzete árnyékolja be a játék mélyrétegeit, a 
humoros kedv atmoszféráját. (Ezért „véresen komoly” ez a játék, ahogyan Kán
tor Lajos elemzi a játékot elmélyítő, bujkáló alapokokat.) S eltér, mert állandó 
gyötrelem az otthonra, befogadó szférára nem lelő, a világból kiemelkedő, de 
másik világra nem találó lélek kereső mozgása. (Mert valami öröm megszerzésé
nek — még ha a játékban is — egy más, nagyobb igényről való lemondás az ára.) 
A fájdalommal átszőtt élet, a nyers, igazságtalan vagy látszat-valóság ellenében 
— amint a líra története példák seregével igazolja — a költői lélek igyekszik ki
építeni valami menedéket vagy biztonságot adó, lelki kompenzációs létteret. Ez 
vagy a magánélet (magány, szerelem, idill), vagy valami társadalmi, kulturális 
célképzet, hit, erkölcs szférája és értékminősége, vagy olyan mitikus tér, amely
ben az önmitizálás, önfelnagyítás zajlik, vagy a transzcendencia. A világ aljas
ságait kegyetlen igazmondással megragadó Szilágyi Domokos-i költői alkat 
semmi ilyesfajta lelki kompenzációs teret nem nyer, legfeljebb tudati-erkölcsi 
kompenzációt az örök emberi-etikai konfliktus hű demonstrálásával, s elvont 
erkölcsi elvek exponálásával. Egy alapjában nem egyszerűen intellektuális alka
tú lírikus számára azonban ez nem lehet megoldás vagy akár viszonylagos ki
elégülés sem. Szilágyi így alapvetően legszkeptikusabb költőink közé tartozik.

Az életes végesből való kitörni vágyás iránya, s a kitörtség állapota tehát lel
kileg megfoghatatlan — legfeljebb tudati erőfeszítésekkel átfogni próbált — 
szférát sejtet. Ez viszont valódi, lelki eredetű hit nélküli helyzetet, a hit csök
kenő intenzitását, majd kihűlését, s a kiszakadt lélek identitásvesztését, illetve 
identitásbizonytalanságát okozza. (Ennek a folyamatát kíséri elemzőn végig Cs. 
Gyimesi Éva.) S a lelki kiszakadottság — az anyagi-biológiai szféra kiszakasz- 
tásával — legalább magához emeli, magával egyszintűvé teszi azt is. Felismer
ve, hogy az egyéni létben élet és halál, véges életkeret és élettelen (vagy más lét
típusú) végtelen olyan egyszerre nem realizálható kettősség, amelyet — kizáró
lagos alternatíva lévén — csakis az egyik önazonosságának, bármilyen össze
tett, feszültségekkel, ellentmondásokkal teli önidentitásának a vállalásával és 
teherátvételével lehetséges lineáris (kauzális) renddé lényegíteni.

Az érzéki élet továbbviteléhez olyan belső lelki energia kell, amely az irracio
nális hitben csapódik ki, s amelynek csak eszköze a megmaradásra a tudás. 
Nem a tudás racionális tartalma tartja meg tehát az életet, hanem a tudás hite. 
Szilágyi Domokos kegyetlen leszámolása a metafizikai tudás önáltató megsze
rezhetőségével azért katartikus élmény, mert velőnkbe csapón demonstrálja a 
tudás hite nélkül maradt ember pusztulásba futtató reménytelenségének va
lóságos okait. Ezzel közvetve bizonyítja az eredetében s fennállásában nem a 
tudott valóságon alapuló hit élettelítő és életkormányzó hatalmát. Ennyire ko
molyan ragaszkodni a realitás cáfolhatatlan igazságaihoz voltaképpen egyenér
tékű a lét irreális, logikán kívüli, irracionális lényegű és misztériumú szub- 
szisztenciájának a felismertetésével. Hiszen az itt-lét önelvű, immanens logiká
jának végigvitelével az ily módon megsemmisüléssel záródó megoldhatatlansá



27

got sejteti meg, s így indirekt úton az élet nem-itteni valóságra épülésének, 
nem-felszíni valóságának titkát is. A véges, racionális emberi megoldáskeresés 
ugyanis vele ellentétes jellegű valóságra keres magyarázatot, hiszen ha a való
ság vele egynemű (racionális) volna, nem lenne szükség a megoldás keresésére.

A légüres térbe került lelket nemcsak az egzisztenciális sorsélmény, hanem a 
metafizikai tudatlanság és választalanság is emészti. Az az ádámi (madáchi) 
szituáció ez, amikor a metafizikai tudáshoz való szellemi viszony életkérdéssé 
válik. Amikor a biztos metafizikai tudás hiánya, vagy a társadalmi-történelmi 
folyamat evolúció (lényegi, teleologikus fejlódés) nélkülisége mint életté lett tu
dás életet irányító-befolyásoló szerepet ölt magára. Amikor a tudáshiány vagy a 
negatív tudástartalom az életet kérdójelezi meg. S az öngyilkosság, az élet meg
szüntetésének, az emberi szabadság egyetlen valódi kifejezódésének lehetősége 
mint akár be nem vallott transzcendens képesség, életen kívülre juttató energia 
kerül lelki uralomra. Mert a tudás hitének megrendülése nem vált át az akár 
tárgy nélküli hitbe, az eredendő hit szükségességébe vetett hitre.

Szilágyi Domokos szenvedélyes dezillúziós létköltészete eltér a magyar líra ha
gyományos dezillúziójától, rezignált és elégikus hangnemétől. A kiábrándultság 
nem borongós szomorúságot szül benne, hanem beletöródhetetlenséget, szenvedé
lyes-reménytelen küzdési vágyat és dühöt. Mert ösztönével sohasem nyugodott 
bele az elmúlásba, ösztönileg sohasem fogadta el a léthiánnyal telítódó' semmit. 
Akkor sem, amikor tudatilag és lelkileg már végképp megbizonyosodott a jobbulás 
képtelenségéról. A tudatnak és az ösztönnek ez a különmozgása, a „rabbá- 
szabadultan” kettós állapota adja azt a speciális izzást, amely a megrendítés fó 
eszköze. Mert minden negatív ítéletben is a lankadatlan életösztön keres tudati 
esélyeket önmaga számára, ha eredménytelenül is.

Szilágyi Domokos az emberi szenvedés pokoli kínját sikoltotta el. A szenve
dés, a megváltódás nélküli passió az emberi élet minden lényeges attribútumá
nak kétségbevonásából fakad. Anélkül, hogy a kétségbeesés legalább az életen 
kívülre mutató erókben (gondolatban, képzetben) találna enyhülést, s adná a 
birtokba vevés viszonylagos nyugalmát. Az élet szenvedélyes, túlfűtött érzéki 
vágya metafizikai abszurditásba torkollik: az élet végtelenségének lelki és gon
dolati akarásába. Az alternativitás — véges élet és végtelen nem-élet — felol
dási kísérlete eleve kudarcra van ítélve. Szilágyi azért viaskodik az élettel, mert 
ösztönileg elszakíthatatlanul benne él, hiszen csak azzal birkózhatunk, amiben 
vagyunk, amihez közünk van. A lelki-tudati túllépés viszont nem teremt adek- 
vát gondolati formákat, a hitvesztés érzetét nem csökkenti valami intellektuális 
építmény. Sót, a lelki és gondolati konstitúció állandóan ellene játszik az élet
ösztönnek és az életérvek lelki elfogadhatóságának, ahogyan azt Kis Pintér Im
re jelzi. Segít felerősíteni a látens, haláltól érintett idegi tendenciákat. A kö
nyörtelen logika elutasít minden önáltatást, ezzel viszont Szilágyi mégis talál 
szilárd pontot, amelyben végig hisz és amelyhez hű marad: az önáltatás elveté
sének bizonyosságát. Erre a hitére nem reflektál, mert evidenciának tartja. S 
mert gyökerében és alapimpulzusaiban nem voltaképpeni gondolati költészet az 
övé, nem kétli önáltatás-elvetésének axiómáját, érvényességét, s az önáltatást 
nem képes élettartó metafizikai princípiummá emelni, azt ekként felismerni, 
ezzel az önáltatás meglétéért, szükségéért való emberi felelósségból átengedni 
akár egy darabot. Önáldozatának heroikus mélysége és nagysága ebben áll, az
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istenekkel, hittel, végzettel szembeszálló, az emberre totális felelősséget ruházó, 
tragikus-drámai bátorságában. Az ember lelki tartalmainak kozmikus szöve
vénybe való ágyazottságának feltételezhetetlensége ebben a szemléletben az 
ember kozmikus magárautaltságának következetes és gigantikus kipróbálását 
jelentette, s katartikus életbeli bemutatását. És azt a valóságos megoldatlansá
got, amely a létező emberi totális igény és a zárt, ciklikus kozmoszmagyarázatok 
között húzódik.

Az önmagára utalt ember, akit a valóságos világtól való iszonyata idegenné 
kényszerít, de másik világot nem fogad el otthonának, tehát végső soron a meta
fizikai semmit tételezi: egzisztencialista sorsélményt él át. Szilágyi lírájának 
mélyrétege ezt hordozza, noha kifejezett gondolatisága nem vet számot ezzel. 
Lelkülete meghatározó módon tartalmazza azokat az érzetköröket, amelyekből 
a Kierkegaardtól eredő egzisztencialista bölcseleti rendszerek lélektanilag táp
lálkoznak. Az egyetemes (kozmikus) otthontalanság, a személyiség koncentrált 
fájdalomérzete, az egyéni élet kiszolgáltatottsága, az otthon, a lehetőség hiá
nyaként érzékelt kozmikus semmi, s az ebből származó keserűség (szorongás, 
aggódás), az emberi önmagába zártság iszonyata — mind fokozott erővel ható 
élmény itt. Jelezve, hogy annak a (s bármiféle) racionális-realista gondolati 
rendszernek a filozofikuma, amelyet Szilágyi is megpróbált átlírizálni, lévén tu
dati cselekvés intellektuális eredménye, nem oldhatja meg vagy fel a lelki
érzelmi szféra más természetű élményeit, gyötrő általános emberi gondjait. Az 
anyagiságot, mint ontológiai őselvet tételező felfogás például minden más speci
fikum, minőséget az anyag derivátumának, szerveződésének tekint: a szerete- 
tet, vagy az általában vett lelki tüneményt is: „magára ismer bennünk az anyag 
/ s a vágy, a vágyunk”; „a béke is végtelen, mint az emberben az akarat, / végte
len a béke, mint... végtelen a legmagasabb / fokon szervezett anyag”; „az egy- 
másra-utaltság / legmagasabb fokon szervezett / formája a szeretet”. Ezzel, mert 
egy magasabb rendű képződményt egy alacsonyabb rendűből vezet le, s nem 
fordítva, keveset érzékeltet a magasabb szintű mozgásforma különleges sajátos
ságaiból. Az elvont állítás tehát nem szándékozza fogalmi vagy esztétikai erővel 
magyarázni vagy érzékeltetni azt, amiről szó van, a lelki jelentés a lírai forma 
mögüli sugárzásokból bontható ki. S ez különös, vibráló kettősséget eredményez 
ebben a lírában. A racionalista materializmus elvi elfogadásának, minden egyéb 
válaszadási lehetőség radikális elvetésének — sa  lélek anyagtalan-korláttalan 
törekvéseinek antinómiáját, s együttes energiává, feszültséggé alakulását hoz
za. Végül persze Szilágyi is eljut az addig biztosnak tűnő metafizikátlan elgon
dolásnak még a lehetőség határain belül is kevésnek bizonyuló érvényességé
hez: „Elzártam magam elől az utolsó utat, / a csillagokon túlit”; „csak nem tu
dod, csak nem tudod, / hogy mi van ott, hogy mi van ott, / miután a bejárhatót / 
bejártad a határig”. Az evilági gondolkodás elégtelenségére ébred itt rá.

Szilágyi költészetének első fázisát még a társadalmi lehetőségszférát feltét
len üdvözlő szólamok, a biztosnak hitt társadalmi és bölcseleti tudás expressziói 
hatják át. De már itt sem a megvalósult iránti stabil-bensőséges bizalom hangja 
szól, hanem a felfokozott lelki igényé és várakozásé. Az ujjongó kielégületlenség 
sivítva-követelő fortissimói olyan szárnyalást, emelkedést, repülést, magassá
got, szabadságot áhítanak, amely elvont, a konkrét társadalmisággal nem érint
kező vágyképzeteknek csak kielégítést ígérő eszközei lehetnek a modern világ
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technikai konstrukciói; annak a kívánt meggyőződésnek, hogy a világmindensé
get materiális (gépi) úton birtokba lehet venni. Ennek megfelelően a versek vi
lágában összeszövődnek a gépi-technikai civilizáció csodálatra méltó vívmá
nyainak, alkotásainak, vagy a modern városi létforma felnőtté emelő elemeinek 
vizuális megjelenítései és az ezek kiváltotta modernista-avantgarde érzetek ál
talánosító kifejezései. A modern-urbánus tartalmú képvilág, a megfogható kor
érzülethez kötődő képiség a kételyek fölerősödésével fokozatosan felbomlik, 
amikor a költőt szüntelenül gyötrő nyugtalansága az egyetemes történelmi és 
ontológiai emberi képesség határaira űzi, azokat vallatni. Végül a faggató ma
gatartás is átvált a tehetetlenség kínjának, a fájdalom örökérvényűségének vij- 
jogó-ébresztő elkiáltásaira. A hatvanas évek második felében írt verskompozí
ciókban a világtörténelem totalizált minőségütközéseinek, kollektív sebének az 
azonosult kifejező médiuma lesz a lírai hős, a nem az élettettekkel vagy kulturá
lis-morális cselekedetekkel, hanem azok lelki motivációs centrumával egyesülő 
attitűd élő megtestesítője. Személye nem pusztán képviseli a világot, hanem a 
világ rajta keresztül artikulálja önmagát, ahogyan a (,romantikus” alaptermé
szetű) modern életelvű (vitalista) művészi létérzés próbálja felvállalni — az ar
chaikus idők örökségét is megértve — a törvényerejű kényszerűségből fakadt 
médiumszerű, világközvetítő, közösségorientáló és kollektív érdekű szerepkört 
— amint erre Kis Pintér Imre is rámutat.

A hevült, osztatlan kamaszlelkület megrétegződés és a rétegeket külön moz
gató szervetlenülés nélküli tulajdonságával, s minden egyesbe az egész komplex 
lelkiséget árasztani akaró impulzusaival teli felnagyított, kiterjeszkedő indivi
duum immanens világban-létét csak mélyítik a látszólagos kívülkerülési szán
dékok. Az irónia, mint távolságteremtő eszköz Szilágyi esetében nem tölti be 
funkcióját. Semmiféle bölcselő felülemelkedés, megértő gesztusokra képes kisza- 
badultság nem következhet be, mert győzedelmeskedik a világátkozón is ön
emésztő, korbácsoló gúny, amely a tökéletesen belülről való érzés és szenvedés 
hordozója, s amely a prófétikus ostorozás és sorskifejezés módja itt, a belül-lét 
és a kívülről való rendíthetetlen ítélés kettős természetű lélekállapotának elöm- 
lése.

A szintetikus, szimfonikus költemények (Bartók Amerikában, A láz enciklo- 
pédiája stb.) szerkezete — a lávaszerű érzelmek ellenére — szigorú elvek alap
ján épül. A szerkezet jelentéshordozóvá válik, általában a fő jelentéstartalom
nak: a determináltságnak, a törvényszerű léthelyzetek borzalmainak a keretadó 
formájává. A törvényerejűn strukturált építmény szerkezeti viszonyrendje el- 
lentétezések, parodisztikus-travesztiás egymáshoz vonatkoztatások, betétek, 
elioti, Ezra Pound-i intarziás megoldások segítségével alakul ki. A formanyelv 
tartóvázára rakódnak-halmozódnak a történelmi bűnök, csalások, képmutatá
sok és hazugságok, kínzások és gyötrelmek, megalázások és kiszolgáltatottsá
gok ezernyi változatának, konkrét-individuális arculatának a megnevezései. A 
zárt egységekbe tömörülő szabadvers ettől izzó feszességet kap, a sorolások, is
métlések árama pedig lüktető, sulykolva dobogó energiát.

A létezéssel világnyi felületen érintkező költői ambíció a hetvenes évekre ter
jedelmében redukálódni, de személyes-konkrét intenzitásában, tartalmában nö
vekedni kezd. Az életláz csillapultával a léttörvények kitapintási övezete elemi 
tartományokra koncentrálódik. Az egyetemes halálképzet az egyéni halál szem
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benézésévé sűrűsödik. A halál előtti állapotban elszakadnak csaknem az összes 
evilághoz fűző ösztöni-indulati szálak is, az elfáradás, a lelki kiégettség szinte 
teljes kilépést jelent. Míg az elrugaszkodás elementáris vágya dominált, abszt- 
rahálódott a kifejezés, az élettel való leszámolás, a csupán pihenni vágyás hely
zetében azonban szükségképpen a konkrétum uralkodik el (pl. az Öregek köny- 
ve). A konkrét, plasztikus, testi valóság képes ugyanis egyedül olyan emberi szi
tuációt demonstrálni, amelynek jelértéke önnön létével azonos. Ebben a „min
den mindegy” állapotban a jelentés maradéktalanul telíti a konkrétumot, 
amelyben csakis az emberi befolyásolhatóságon kívüli fizikai-biológiai termé
szettörvény működik. A lemondás végigvitelében az egyéb lelki-gondolati- 
filozófiai tartalmak nélküli konkrétsággal való egyesülés az utolsó mozzanat; 
„Körülvettenek engem a világ dolgai”.

Szilágyi Domokos költészete egészében tehát nem pusztán irodalmi jelenség, 
hanem emberi, metafizikai létpróba, életkísérlet tükrözője. A véges és végtelen, 
élet és nem-élet alternatív princípium-párjának ötvözési igénye a lélekben; a vég
telen dimenziójú léttörvények végesben való sűrítettségének és másságának ab
szolutizált expanziós vágya; az abszolútum és a totális lételvek metafizikai leegy
szerűsítés nélküli, érzelmi birtoklási törekvése — az emberi lelki konstitúció leg
mélyebb, legigazibb tartalmai közül valók ezek, felfokozásuk és kudarcos megol
datlanságuk nem az emberi képesség és lehetőség felelőssége. Szilágyi Domokos 
vállalta a szenvedéssel teli áldozatot teljes mivoltában elénk tárni ezt a metafizi
kai abszurditást és megoldatlanságot. Heroikusan és tragikusan elvetni minden 
olyan lelki kompenzációt, mint illúziót, amely a véges és végtelen tudati kong
ruenciáját vagy a végtelenbe transzcendált emberi létbe vetett hittel, vagy a 
diszkontinuus véges legfőbb világelvként való abszolutizálásával kísérli meg 
megteremteni.
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