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B. Kiss mátyás
Térré vált idő: neoavantgárd és posztmodern Szilágyi Domokos 

költészetében

Bevezetés

Szilágyi Domokos nehéz költő – írhatnánk Eliotról szóló esszéjének egyik mondatát parafrazálva.1 
Nemcsak verseinek bonyolult formavilága és szerteágazó intertextuális utalásrendszere miatt, 
hanem a recepció rárakódó hagyománya miatt is. Tragikus öngyilkossága után több emlékkönyv, 
két monográfia (Cs. Gyimesi Éva és Kántor Lajos művei) és sok tanulmány készült, Illyés 
Kinga és Mátray László szavalatai önálló lemezeken jelentek meg. Amióta 2006-ban a család 
közleményt adott ki arról, hogy a költőt beszervezte a Securitate, a recepciótörténetben hirtelen 
fordulat állt be. Az erdélyi irodalomban a huszadik század folyamán (a kisebbségi helyzet 
következtében) ismét meghatározóvá vált a váteszi költőszerep, a költő számára a közösség 
képviselete elvárásként fogalmazódott meg (gondolhatunk itt Reményik Végvári-verseire vagy 
Dsida Psalmusára). Az ügynökmúlt Szilágyi Domokos esetében összeegyeztethetetlennek 
bizonyult a közösségi költőszereppel, a recepció ezután elsősorban nem az életmű, hanem a 
költői életút problémáira koncentrált. Erről a fordulatról hosszabban (többek közt) T. Szabó 
Levente2 és Pécsi Györgyi írt, aki készülő monográfiáját hagyta félbe a botrány kitörése miatt.3

Dolgozatomban igyekszem a szövegeket az életúttól függetlenítve elemezni. Ehhez  számomra 
a legfontosabb tájékozódási pontot Cs. Gyimesi Éva és Pomogáts Béla művei jelentették. A 
kiválasztott versek értelmezésén keresztül szeretnék az életmű és a korszak néhány fontosabb 
problémájára is rávilágítani. Dolgozatomban Szilágyi Domokos történelemszemléletének 
különböző aspektusait (elsősorban az Őrültek kapcsán), a Haláltánc-szvit elemzésekor pedig 
költészetének neoavantgárd formavilágát és intertextuális viszonyait vizsgálom. Ezután 
költészetének egyik leggazdagabban variált motívumát, a repülést igyekszem bemutatni, az 
utolsó alfejezetben pedig a Hogyan írjunk verset metapoetikus jellemzőivel foglalkozom.

Detotalizált történelemszemlélet (Őrültek)

Szilágyi Domokos A láz enciklopédiája című kötete 1967-ben jelent meg (a belső borítón 
Emeletek avagy a láz enciklopédiája címmel).4 Szerkezete nem követi a hagyományos 
kompozíciós elveket, a versek nincsenek sorrendbe állítva, sem – Baudelaire módjára – ciklusokba 
rendezve. A köteten egyetlen hosszú, filozofikus költemény fut végig, az egyes versek ennek 
betétjeiként szerepelnek, csupán a zárójelbe tett címek jelzik viszonylagos különállóságukat. 
Cs. Gyimesi Éva szerint erre a kötetkompozícióra a költemény-montázs elnevezés illik a 
legjobban.5 „A kötet műfaji-stilisztikai sokszínűsége nem öncélú formai parádé a mesterség 
csínját-bínját ismerő költő részéről, hanem világszemléletét összegező kompozíció, amelyben a 
stílusváltásoknak a versek között és a verseken belül is az összjelentéshez viszonyítva alárendelt 

1  Szilágyi 1986b, 19.
2  T. Szabó 2008.
3  Pécsi 2008.
4  Szilágyi 1967.
5  Cs. Gyimesi 1990, 45.
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szerepük van.” – írja.6 K. Jakab Antal pedig ezzel kapcsolatban így fogalmazott: „a részelemek és 
versépítési eljárások közvetlen egymásra vonatkoztatásának szükségére látszik utalni különben 
A láz enciklopédiájának versfolyamszerű tördelése, ahol a tárgyukban és stílusukban ugyancsak 
eltérő verseket csakis zárójelbe tett címek különítik el a keretül szolgáló bölcselő költeménytől.”7 
A kötet egyik legfőbb jellemzője a formai gazdagság. Hogy Szilágyi Domokos költészetében 
mennyire fontos volt a formai szabadság (különösen annak fényében, hogy nemzedéktársait 
bírálatok érték a formabontás és a szabadvers használata miatt),8 jól érzékelteti ez az 1964-ből 
származó idézet: „S ha a vers jó, lehet akár jambusos, akár hexameteres, akár szabad, édesmidegy. 
József Attila népi hangú szegényember-versei sokkal közelebbi rokonok Whitman Fűszálaival, 
mint mondjuk Szabolcska protestánstömjén-illatú ősi nyolcasaival.”9

A köteten átívelő poémaszerű szabadvers középpontjában egy többértelmű metafora áll. Cs. 
Gyimesi Éva észrevétele szerint a történelmi idő, és az ember egyéni életideje is egy épületen 
belüli, a különböző emeletek közötti haladásként metaforizálódik.10 A „tejillatú”11 földszinthez 
a gyermekkor rendelődik hozzá – egyúttal az emberiség gyermekkorának, az őskornak képzetei: 
„A tűz körül / emberek guggolnak. / Egyik épp húst marcangol. / A másik épp csak fázik. / A 
harmadik épp csak fél.” Innen, az „egyszerű és tekintélytelen”12 földszintről halad egyre feljebb 
a lírai elbeszélő, az újabb és újabb emeletek között. A köteten átívelő szabadvers és az egyes 
betétek egymással szoros kapcsolatban állnak, az Őrültek című betétverset például megelőző 
szakaszában szabályosan felvezeti, megadja hozzá az alaphangot: „húsz méter magasan, / a 
nyolcadikon / nem szédülök, / nem szédülök kétezer méteren, / a repülőben, / szédülök egy 
/ két méter mély sír előtt – – – // és ímé a sír megnyílt vala:”. Cs. Gyimesi Éva hívja fel a 
figyelmet arra, hogy ebben az esetben metaforikusság helyett a szó eredeti jelentéstartalma 
váltja ki a hatást, a denotatív jelentésen alapuló ellentétezés ad lehetőséget rá, hogy „az egyéni 
végesség döbbenetét is kifejezze”.13 Szilágyi Domokos költészetének egyik legfontosabb motívuma, a 
repülés az idézett részben is megjelenik14

A megnyílt sír képe nemcsak hangulatában készíti elő az Őrülteket, de értelmezési keretet 
is teremt a szöveghez, előrevetítve a feltámadó halottak képét. A vers első soraiban („Micsoda 
őrült forgatag! / álarcos farsangi menet! / az álarc itt az igazi!”)15 már felsejlik a haláltánc képe. 
A látszat és valóság, az álarc és az igazi arc között hirtelen eltűnő differencia miatt a jel és 
jelentés kapcsolata is problematizálódik, pillanatnyi zavar keletkezik a szemiózis folyamatában. 
Erre reagálnak ironikus módon a szónoki kérdések, a rájuk adott nyomatékos válasz pedig 
véglegesen eloszlatja a bizonytalanságot: „Szabad az út – jöhet, mehet – / jöhet – honnan? 
– mehet – hova? / a föld alól a föld alá!” A rövid bevezető szakasz (a keretköltemény utolsó 
sorával együtt) bevonja a játékba az olvasót, megteremti azt a fikciós keretet, amelyen belül a 
vers szereplői mozognak, s egyúttal a mű ironikusan utal saját fiktív voltára. Az „a föld alól a 
föld alá!” sort értelmezhetjük egyfajta ciklikusság jelzéseként is, utalásként arra, hogy a megnyílt 

6  Cs. Gyimesi 1990, 53.
7  K. Jakab 2005, 117.
8  Kántor – Láng 1971, 113–114. 
9  Szilágyi 1986a, 22.
10  Cs. Gyimesi 1990, 45.
11  Szilágyi, 1967, 7.
12  Szilágyi, 1967, 9.
13  Cs. Gyimesi 1990, 46.
14  A motívumról részletesebben az Emelkedő zuhanás: a repülés motívuma Szilágyi Domokos költészetében 

című alfejezetben írok.
15  Szilágyi 1967, 14.
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sír egyszer be is kell záródjon, ahogy a népies hitvilágban a kísértetek órája éjfélkor kezdődik, 
de a szellemeknek legkésőbb a kakasszóra vissza kell térni a másvilágra. Tágabb értelemben 
az emberi élet ciklikusságára is vonatkozhat ez a sor, a porból lettünk, porrá leszünk örökös 
ismétlődésére.

A szöveg az első olvasás során nem hagy időt eltöprengeni a szemiózis elbizonytalanodásán, 
sem a megteremtett fikciós kereten, hanem sodorja magával az olvasót tovább, a következő 
sorig, a következő rímig. Ezt elsősorban a nyomatékosító ismétlődésekkel, a felkiáltásokkal, a 
kérdések és válaszok retorikus alakzataival és az xaxa rímképlet segítségével éri el. Ez a rímképlet 
amellett, hogy kicsit levegősebbé teszi a szöveget (amire szükség is van a gyakori felkiáltások 
okozta tagoltság és az erős igeiség miatt), lehetőséget ad a bonyolult soráthajlásokra is, sőt 
szinte meg is követeli az enjambement használatát. K. Jakab Antal szerint Szilágyi Domokos 
költői eszköztárának egyformán fontos része az ősi betűrím és gondolatpárhuzam, a kifinomult 
áthajlás és a merész képzettársítás.16  Ebben a szövegben mindhárom eszköz fontos szerepet kap.

A „Kupával kezében, nyakában / kötéllel slattyog François;” sorokban alkalmazott áthajlás 
azért is érdekes, mert megváltoztatja az ütemhatárokat. K. Jakab Antal arra hívja fel a figyelmet, 
hogy az egyéni hajlítástechnika Szilágyi Domokos verseiben az eredeti ütemhatárok gyakran 
eltolódnak.17 Ebben az esetben is hasonló történik, az enjambement miatt ugyanis két ütemre 
osztható sorok következnek egymás után („Kupával kezében, | nyakában / kötéllel slattyog | 
François”), de ha nem vesszük figyelembe a soráthajlást, egy sokkal dallamosabban lükető, 
háromütemű sort kapunk („Kupával kezében, | nyakában kötéllel | slattyog François”), ahol az 
első ütemhatár változatlan marad.

Ezzel a két sorral kezdődik meg a haláltáncversekre jellemző katalógusszerű felsorolás a menet 
résztvevőiről. Az első szereplő Villon, akinek már a puszta jelenléte is felidézi a későközépkori 
irodalmi hagyományt. Attribútumai a kupa és a kötél, ezzel egyértelműen utalva csélcsapságára, 
mulatozó kedvére, de a versei is eszünkbe jutnak, köztük A felakasztását váró Villon négy sora 
(Illyés Gyula fordításában): „Francia vagyok, csak ez kellett, / Páris szűlt (Ponthoise mellett); 
/ Rőf kötél súgja majd fejemnek, / Hogy mi a súlya fenekemnek.”18 Emellett a Gyász-irat, 
melyet maga s társai számára szerzett a költő, mialatt fölakasztatásukat várták című Villon-vers 
is a kontextusba kerül. Szilágyi Domokos Villont már korábban is parafrazálta (a Vers Villon 
szépasszonyaihoz című költemény első kötetében szerepel). A szöveg játékot űz az olvasóval, 
néha nyilvánvaló, néha kevésbé erőteljes utalásokat tesz a megidézett alakok kilétére, amiből 
az olvasó – szerencsés esetben – meg tudja fejteni az utalást. Hasonló ez a játék ahhoz, amelyet 
Dante oly sokszor alkalmazott az Isteni színjátékban. Az „itt egy püspök, száz-egynehány / 
gyermek apja;” esetében például nem vagyok biztos benne, hogy valóban konkrét történelmi 
személyre történik-e utalás, az is lehet, hogy csupán az egyházi méltóságnak, a késő középkori 
világ egyik legfontosabb alakjának sztereotipizált megjelenítésével van dolgunk.

A következő utalás viszont újra egészen transzparens („...egy lord biceg: / ízekre szedik szavait 
/ írástudatlan kibicek;”), nyilvánvalóan lord Byronról van szó. Nem mellékes, hogy az igék is 
jellemzik a szereplőket (Byron biceg, Villon slattyog), ahogy az sem, hogy a vers összes szereplője 
– az egy püspök kivételével, aki épp az ő küszködésüket ellenpontozza – valamilyen sorscsapás 
áldozata, de legalábbis alávetett helyzetben van. A következő sorokban József Attila alakja 
jelenik meg: „amott, a hideg és hülye / síneken kúszik egy halott, / ruhája térkép, sebeiből / 
szivárognak a csillagok;”. József Attila kozmikus képalkotása is imitáció tárgya, de groteszk és 

16  K. Jakab 2005, 116.
17  K. Jakab 2005, 119.
18  Villon 1987, 115.
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tragikus megközelítésben. Közte és Villon között azért is létesülhet kapcsolat a szövegben, mert 
József Attilla Villon fordítója volt.

A következő utalás transzparenciája megint csökken, a versben szereplő vak alakját nehéz 
azonosítani. Talán leginkább Miltonra illik az utalás, de a hagyomány szerint vak volt maga 
Homérosz és Osszián is, a „jövőbe-látó szemüreg” rendkívül groteszk képe a vaksághoz 
társuló jóstehetség ősrégi toposzát idézi meg, némi iróniával telítve. Az „itt illeg a kötélverő 
/ szerelemre-szomjas neje;” sorok Louise Labé, 16. századi költőnőre utalnak, aki valóban 
egy gazdag kötélverő mester felesége volt, és rendkívül virtuóz szonetteket alkotott.19 Ezután 
egyértelmű (és kissé gunyoros hangvételű) utalás történik Shakespeare-re, az utolsó sorok pedig 
feltehetően Petőfi Sándor halálára utalnak: „tengeriföld: egy verselő / kamasz – szegény – hogy 
búvik a mocsok, mocsok halál elől! / de megtalálja a pika – – –”. Azért is olvasható ez ilyen 
utalásként, mert Szilágyi Domokos két verset is írt Petőfi haláláról, az egyik a Szemből halál, 
a másik a Héjjasfalva felé. Ráadásul az utóbbiban szereplő szóhasználat is meglepően hasonló: 
„Kortársaid legjobbikát / döfi át bosszuló pikád.”20 Több mint valószínű tehát, hogy itt Petőfiről 
van szó.

A lista itt egy elliptikus alakzattal félbeszakad, utána aposztrophé következik, a lírai én a 
halottak forgatagát szólítja meg („Mit akartok? Őrült bagázs! / Fejetekre csak újra bajt?”). Az 
aposztrophé alakzata Jonathan Culler szerint „nem a szó jelentésén változtat, hanem magán 
a kommunikációs folyamaton vagy szituáción”.21 A megszólított megváltoztatása pillanatnyi 
zavart okoz a kommunikációs folyamatban. Az aposztrophé itt azért kitüntetett szerepű, mert 
a költemény középpontjában helyezkedik el, és szerkezeti váltást jelez.

A második egységben az irónia helyett inkább a tragikum kerül előtérbe, az „őrült 
bagázs” már-már áldozati szerepbe kerül. Cs. Gyimesi Éva így fogalmazott erről: „…Szilágyi 
iróniával viseltetik olyan emberi értékek iránt — gondoljunk csak az Őrültek című betétre 
—, amelyeket a költők ebben a világban szentnek hittek, és amikért képesek voltak sokan 
meghalni. Emez értékek veresége feljogosítja a költőt, vagy legalábbis ő feljogosítva érzi magát 
arra, hogy iróniával fordítsa a fonákjára az egészet, és mindent valami kívülállással kezeljen.”22 
A távolságtartás egyre csökken, már az első egység végétől kezdve, az irónia azonban nem tűnik 
el teljesen, hanem fokozatosan öniróniává változik, ahogy a lírai én a világ megjavulásába vetett 
vak hitük miatt előbb keserűen szidalmazza őket, végül azonban közösséget vállal velük, noha 
még mindig kételkedik az általuk képviselt értékekben. Ez a közösségvállalás a verszárlatban 
érezhető legjobban: „Kavarogj, holdas forgatag! / Vonítok én is teveled a csillagzó egek alatt.” 
Cs. Gyimesi Éva megfigyelése szerint ez a verszárlat József Attila Ős patkány terjeszt kórt...
című művének néhány sorát parafrazálja.23

A vers második egységében egy szkeptikus történelemszemlélet fogalmazódik meg, az 
emberiség fejlődésébe vetett már-már posztmodern kétely: „kéz a kézből – váltófutók / veszitek 
által a hitet: / (…) / hogy jó – hogy megjavul talán / ez a koszos emberiség, / rövidnadrágját – 
csupa vér! – / kinövi, és, és, és mi lesz?” Az irónia tárgya itt már maga a hit, ami a felvilágosodás 
kora óta alapját képezi a modernség eszmerendszerének, hogy az ember alapvetően jó, vagy 
ha nem is jó, legalább jobbá válhat, ha az emberiség végre nagykorúvá lesz. Ezen a ponton 

19  Hegedüs 2000.
20  Szilágyi 1978, 357. 
21  Culler 2000, 370.
22  Szakolczay 2010, 318–319.
23  Cs. Gyimesi 1990, 50.
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már Kant tételére is ironikus fény vetül: „A felvilágosodás az ember kilábalása maga okozta 
kiskorúságából.”24 A posztmodern kételkedés lép játékba itt.

A posztmodern fogalmát (a szó jelentéséből adódóan) legkönnyebben a modernizmus 
felől, annak oppozíciójaként lehet meghatározni. Így járt el Habermas is, aki a modernség 
teoretikusaként a posztmodernt a modernizmust bíráló, újkonzervatív irányzatként írta le, ami 
ugyan üdvözli a tudomány fejlődését, de már nem tekinti irányadónak az életvilágban való 
eligazodáshoz, a művészet immanenciáját előtérbe helyezve lemond mindenfajta utópisztikus 
jellegről, a személyesen megélt esztétikai tapasztalatot hirdeti.25 Szintén a modernizmus felől 
közelített a fogalomhoz Lyotard, akinek – Habermas állásfoglalásával ellentétben – nem állt 
szándékában kritizálni, elmarasztalni a posztmodernizmust. Szerinte a posztmodern diskurzusban 
már nem elfogadható „a nagy elbeszélésekre való hivatkozás; következésképp nem lehet a 
Szellem dialektikájához, sem pedig az emberiség emancipálódásához folyamodni”.26 Lyotard 
az említett metanarratívák elvetésében látja a posztmodern lényegiségét, vagyis a történelem 
már nem egy olyan üdvtörténeti folyamatként értelmeződik, ahol az emberiség fokozatosan 
fejlődik és halad előre, a tökéletesség felé. Heller Ágnes ezt a folyamatot a történelemszemlélet 
detotalizálásaként írja le,27 amelyhez szerinte szervesen hozzátartozik a retotalizálás igénye. 
Ez a versben a közösségvállalásban nyilvánul meg, amikor a lírai szubjektum nem talál más 
alternatívát, mint a forgataghoz való csatlakozást, ezzel következik be a történelemszemlélet 
ironikus (és látszólagos) retotalizálása.

Az Őrültek történelemszemlélete Nietzsche egyik gondolatával is párhuzamba állítható: 
„Talán különösnek tűnhet, de nem ellentmondás, ha ennek a kornak, amely oly hangosan és 
tolakodóan szokott zavartalan ujjongásban törni ki történelmi műveltsége felett érzett örömében, 
mégis egyfajta ironikus öntudatot tulajdonítok, egy átsuhanó sejtelmet, hogy itt nincs min 
ujjongani, valami félelmet, hogy talán nemsokára vége szakad a történelmi megismerés minden 
gyönyörének.”28 Nietzsche ezt a szorongást az emberiség aggkorának hésziodoszi jóslatából 
eredezteti, hogy eljöhet az idő, amikor befejeződik a történelem. Hasonló félelem érhető 
tetten Szilágyi Domokos – olykor apokaliptikus képhasználatú – verseiben, ahol ez az ironikus 
öntudat határozza meg a történelemről való gondolkodást. Az ő esetében viszont mindez 
nem valami homályos sejtésre vagy szorongásra vezethető vissza, hanem nagyon is valóságos 
történelmi tapasztalatokra. Ez a tragikus-apokaliptikus történelemszemlélet figyelhető meg a 
Haláltánc-szvitben is.

Haláltánc-szvit

Szilágyi Domokos Búcsú a trópusoktól című kötete 1969-ben jelent meg. Láng Gusztáv 
kritikájában felhívta a figyelmet a versek bonyolult formavilágára,29Ilia Mihály a költemények 
filozofikus jellemzőit helyezte recenziójának középpontjába.30 Cs. Gyimesi Éva szerint viszont 
a kortársi kritikák értetlenül fogadták a kötetet,31 ő az ironikus és tragikus megnyilatkozások 
közötti feszültséget, a racionalitás és a transzcendencia igénye közötti ellentétet emelte ki a 

24  Kant 2009.
25  Habermas 1996.
26  Lyotard 1996, 227. 
27  Heller 2003.
28  Nietzsche 1989, 73.
29  Láng 1976.
30  Ilia 2005. 
31  Szakolczay 2010, 312.
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kötet fontos tulajdonságaiként,32 de a versek posztmodernnek számító sajátosságairól is beszélt, 
a játékosságról és a stílusbeli heterogenitásról. A szövegekben létrejövő stílusszintézist a költői 
értékszemlélet relativizálódásából eredezteti: „mivel számára nincsen abszolút érték, minden 
érték valamiképpen egy szintre kerül, vagyis nem hierarchizálódik.”33 A különböző stílusrétegek 
és értékek egymás mellé rendeződése miatt beszélhetünk a költemények montázsszerűségéről, 
ami sok esetben a szövegek vizuális megjelenésmódjára is hatással van. Az egymás mellé kerülő 
szövegegységeket gyakran jól látható vizuális/tipográfiai elemek határolják el, így a szövegek 
képversszerű működésmódra tesznek szert.

A hatvanas években teret hódító neoavantgárd experimentális irodalomban meghatározó 
alkotásmód az intermediális kísérletezés, az alkotók újra felfedezték és meg is újították a 
képvers kifejezőeszközeit, emellett divatos lett a kollázs, a montázs és a lettrista kompozíciók 
megalkotása. A párizsi Magyar Műhely alkotói (Nagy Pál, Papp Tibor és Bujdosó Alpár) a 
hetvenes évek legelején kezdtek el vizuális művekkel kísérletezni.34 Az Új Symposion szerzői 
közül Fenyvesi Ottó kollázsokat alkotott, Szombathy Bálint a kollázs mellett a művészkönyvvel 
és a könyvtárggyal kísérletezett,35 vizuális műveit két önálló kötetben is megjelentette.

Szegedy-Maszák Mihály szerint a képvers az írás lényegében, a nyelv láthatóvá tételében 
gyökeredzik, ezért jöhetett létre ennyire gazdag, és különböző korokban különbözőképpen 
értelmezett hagyománya. A képversírás már az ókortól kezdve jelen van a világirodalomban, 
különösen gazdag volt a manierizmus és a barokk idején, aztán 19-20. század fordulóján 
elsősorban Mallarmé és Apollinaire kezdeményezéseinek hatására világszerte elterjedt.36 Az 
avantgárd képvers Magyarországon elsősorban Kassák Lajos, az amerikai irodalomban Ezra 
Pound, Dél-Amerikában pedig a chilei Huidobro és az általa megalkotott creacionismo irányzat 
hatására vált népszerűvé.37 A  a huszadik század folyamán olyan új vizuális költészeti irányzatok 
jelentkeztek, amelyek már nehezen (vagy egyáltalán nem) értelmezhetők a képversről eddig 
felállított definíciók szerint, ilyenek például a lettrista kompozíciók, a kollázsok, az összegyűrt 
szövegek vagy a torzított fénymásolatok. Dékei Krisztina a huszadik század experimentális 
irányzatainak terminológiai sokféleségére figyelmeztet, „hiszen minden magára valamit is adó 
mozgalom fontosnak tartotta, hogy költészeti kísérleteinek sajátos jellegét egyetlen, ámde új 
szakszóval megnevezze”.38 A vizuális költészet terminus olyan összefoglaló név, ami a képvers 
gazdag és sokrétű hagyományára, de a legkülönfélébb huszadik századi irányzatok leírására is 
alkalmas.

Sz. Molnár Szilvia szerint a képversek befogadása egy médiumváltó olvasásmódon alapul,  a 
képversek intermediális működése pedig csak akkor valósulhat meg, ha az esztétikai élmény, 
amit nyújtanak, más módon nem születhetne meg, csak a különböző médiumok együttes 
jelenlétének hatására..39 A vizuális költemények befogadásakor az is kérdéses, hogy mennyiben 
tekinthető ez a szó hagyományos értelmében vett olvasásnak, és mennyiben a kép nézésének, 
illetve kialakul-e a különböző jelek és jelrendszerek összjátéka az olvasás/nézés során.40 Ez a 

32  Cs. Gyimesi 1990, 55–58.
33  Szakolczay 2010, 329.
34  Kékesi 2003, 62.
35  H. Nagy 2008, 26.
36  Szegedy-Maszák 2010, 3-4.
37  Szalai 2007.
38  Dékei 2010, 5.
39  Sz. Molnár 2004b, 101–102. 
40  Kékesi, 2003 69–70. A szerző itt hivatkozik Sz. Molnár Szilvia A képversek olvasásáról című tanulmányára, 

ami a Vár Ucca Tizenhétben jelent meg, 1988-ban.
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kettős olvasás Szilágyi Domokos verseiben is jelen van (erre példa a Haláltánc-szvitben szereplő 
kereszt-alakzat, ahol mind a képi forma, mind a szöveg jelentéshordozó).

Az Őrültekhez hasonlóan a kötet nyitóversében, a Haláltánc-szvitben is problematizálódik 
az egyén és történelem közötti viszony, ráadásul a cím az előző vers fő motívumát is felidézi.41 
A cím Liszt Ferenc Haláltáncát juttatja eszükbe. A klasszikus zenei ihletettség Szilágyi 
Domokos életművében nagyon is gyakori, példák erre a Vivaldit megidéző Négy szonett, a 
Bach, Mozart, Honegger és Beethoven, illetve a Bartók Amerikában című versek. 1975-ben 
Pomogáts Béla interjút készített a költővel, melynek egyik fő témája a klasszikus zene volt: 
„Mindenesetre, a zenét szeretem, Bartókot különösen. Ahogy én magamnak megfogalmaztam: 
Bartók fegyelmezett szenvedélyét; nem is szenvedélyét, hanem visszafogottságát a szigorúan 
zárt formák keretében.”42 Ugyanebben a beszélgetésben hangzott el: „Hogy a szintézis nekem 
nyelvileg mennyire sikerült, az egészen más kérdés, és nem is az én dolgom, hogy eldöntsem. 
Mindenesetre a szándék megvan és a zene – nemcsak Bartóké – mindig is hatott rám, már 
gyermekkoromtól fogva. Szeretem a zenét és azt hiszem, ez a legtöbb, amit mondhatok róla.”43

Mintha a vers elején hatszor megismétlődő „türelem” szó is a megidézett zenemű súlyos 
kezdőhangjait követné, az egymás után halmozódó hasonló értelmű szavak pedig mintha az 
ezután következő gyors zongorafutamot követnék. A halmozás mint retorikai alakzat az 1967-
es Garabonciás című kötetben is hasonló módon, feszültséggerjesztő eszközként van jelen 
(például a Garabonciás, a Boszorkány és a Szegénylegények esetében). A rokonértelmű szavak 
egy asszociációs sorba rendeződnek, és felkeltik a fenyegetettség érzését, mintegy ellenpontozva 
az előző sorban hatszorosan nyomatékosított „türelem” felszólítást. Az ember viszont csak a 
menedékből való kilépéskor válhat önazonossá, amikor megmutatkozik a maga gyengeségében, 
fedezékéből védtelenül előlépve. A szövegben ez a határátlépési folyamat ironikus megvilágításba 
kerül, hiszen ekkor mutatkozik meg az ember eddig rejtett gonoszsága is. Láng Gusztáv rámutat, 
hogy a vers Platón embermeghatározását idézi, amit később „kaján invokációparódiává” alakít 
át („te kétlábú – te tollatlan – te állat”).44 A szöveg az embermeghatározást nagybetűvel szedve 
idézi, ezzel is kiemelve a szövegkörnyezetből. Platónt Csokonai is idézi a Halotti versekben: 
„Nagy sír! de amelyre csak ennyit írhatok: / »Itt laktak tollatlan kétlábú állatok.«”45 Így akár 
az is feltételezhető, hogy ez az intertextus Csokonai versén keresztül került a szövegbe, hiszen 
a szövegben szerepel idézet Csokonai Tüdőgyúladásomról című verséből (szintén nagybetűvel 
szedve), amit ráadásul egy jegyzet is jelöl.

A versben használt, jegyzetekkel ellátott, már-már hivalkodóan bonyolult intertextuális 
utalásrendszer nagyon hasonló ahhoz, amit Eliot is alkalmazott az Átokföldje megírásakor. A 
szövegben ráadásul szerepel egy olyan Shakespeare-idézet, amit Eliot Gerontion című versének 
mottójaként használt, így Szilágyi Domokos versében már az intertextus intertextusaként van 
jelen, ahogy ezt a költeményhez csatolt jegyzetek között provokatívan jelöli. Láng Gusztáv 
is utal erre a hasonlóságra: „Világirodalmi előképe talán az angol T. S. Eliotnak (Szilágyi 
fordította is) azokban a verseiben kereshető, melyek a közvetlen kifejtést és kifejezést gyakran 
idézetekkel helyettesítik, klasszikus művek, dokumentumok és egyéb citátumok sorát építi be 
intarziaszerűen a versszövegbe.”46 Szilágyi Domokos 1968-ban (tehát a kötet keletkezésével 
nagyjából egy időben) egy esszét közölt Eliot költészetéről: „Meg kellett tanulnom eliotul, és 

41  Szilágyi 1978, 195–202.
42  Pomogáts 2005, 57.
43  Pomogáts 2005, 57.
44  Láng 1976, 19–20. 
45  Csokonai Vitéz 2012.
46  Láng 1976, 19.
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rádöbbentem, milyen nagy költő, és hogy annak számára, aki csak egy csöppet is ismeri az 
angol vers történetét, világos, hogy Mr. Eliot új korszakot nyitott, és hogy Eliotot fordítani, a 
leghívebben, legszebben akár: éppoly hiábavaló, mint megmagyarázni a rózsa illatát. És hogy 
az angolul nem értő olvasó a fordításokból többé-kevésbé megismeri ugyan Eliotot, de hogy 
megszereti-e, nem hiszem.”47

A montázsszerűen egymás mellé rendeződő, különböző korokból és stílusrétegekből 
(olykor különböző nyelvekből) származó szövegrészletek egy sajátos stílusszintézist hoznak 
létre. Pomogáts Béla az így létrejött kompozíciónak tulajdonított elsőrendű szerepet, ahol az 
időzőjelek ironikus módon utalnak az intertextuális viszonyokra, a saját és az idegen szöveg 
pedig parafrazálja egymást.48 Így folyhat egybe az 1510-es Példák könyvéből származó, Jézus 
kereszthaláláról szóló vers („piros rózsát ha szednek...”)49 és a huszadik századi versszöveg. A 
szöveg ironikusan utal Incitatus történetére, a lóra, akit a római császár, Caligula szenátorrá 
nevezett ki. Emellett Newton a tudomány, Mozart pedig a művészet képviselőjeként kerül 
be a versbe. Mindhárom szereplőhöz egy-egy szint kapcsolódik, a föld alatti, a földi és a föld 
feletti. A lista utolsó sora és a 16. századi versrészlet utolsó része is a magasság képzetét kelti 
fel, így a két sor között jelentéskapcsolódás jön létre. Hasonló felsorolást A láz enciklopédiája 
szövegében is találhatunk: „Itt sétált, tűnődve, Fermi; hallgatódzva Bartók, mert valahonnan, az 
erdő mélyéből, két kilométerről talán, eltévedt cica panaszkodott. Itt ült, egy fatönkön, Lenin, 
megtervezett álmaival.”50 Mindkét listában találunk híres tudóst és zeneszerzőt, de feltűnő 
különbség, hogy a nem sokkal későbbi Haláltánc-szvitben a jövőbe látó politikust, Lenint, már 
a politikussá tett ló kénytelen helyettesíteni. Mindez A láz enciklopédiájában jelen lévő – és 
egyúttal meg is kérdőjeleződő – célelvű történelemszemlélet végleges feladásával magyarázható, 
ebben a versben nincs helye semmilyen utópizmusnak, még ironikus megközelítésben sem.

A versben tematizálódik a holokauszt, a szövegbe beemelt újsághír Ilse Koch, náci háborús 
bűnös öngyilkosságáról tudósít, aki a buchenwaldi koncentrációs tábor vezetőjének felesége 
volt, a „buchenwaldi szuka” szövegrészlet is értelmezhető rá való utalásként. Közvetlenül a 
bekeretezett újsághír mellett áll (szintén keretbe zárva) egy szövegrészlet a 144. zsoltárból, 
a rabságban Istenhez való segélykérő fohászkodás, a két keretes szöveg egymást ellentétezi, 
de közös értelmezési keretet hoznak létre, amihez később a Tripartitumból származó latin 
nyelvű idézet is hozzárendelődik, a zsidók számára készített bírósági eskütétel szövegéből. 
A holokausztra történő utalás a „s a hetedik napon megnyugovék megvolt már a szögesdrót 
meg az őrtornyok meg a barakkok et omnia que in eris” szövegrész, amit Cs. Gyimesi Éva 
a teremtés elhibázottságára tett gunyoros utalásként értelmezett.51 A különböző korokból 
származó idézetek kiterjesztik a kontextust a teljes történelemre, de a történelmi katasztrófák 
mellett az egyéni halál tragikuma is megjelenik, elsősorban Bartók halálos ágyán elmondott 
szavainak a szövegbe emelése és az utána következő, siratóénekre hasonlító szövegrész révén: 
„siratom siratom őket szememből könny folyik alá és elmém kiszikkad siratom siratom őket 
akik megloptak / meglop minket minden halál”.52

A szöveget nagyjából a felénél osztja ketté az Ómagyar Mária-siralom két, kereszt alakban 
tördelt sora: „ó én édës urodum / ëggyën ëgy fiudom”. Szávai Géza megjegyzése szerint „a 

47  Szilágyi 1986b, 20.
48  Pomogáts 2004b, 528.
49  Szilágyi 1978, 195.
50  Szilágyi 1967, 53; Szilágyi 1978, 190.
51  Cs. Gyimesi, 1990, 60.
52  Szilágyi 1978, 196.



2015. nyár Első Század

I I I  2 0 3  I I I

szavak telítettebbé váltak a képírásban”.53 A vizuális és textuális elemek között ugyanis (a kereszt 
szimbóluma révén) jelentéskapcsolódás jön létre.54 Nagyon hasonlóan felépülő képversek 
Utassy József Te égre tárt karú... és Itt nyugszik Nagy László... kezdetű művei, de ott a kereszt 
alakzatból és az alatta álló négy sorból egy sírhant rajzolódik ki,55 míg Szilágyi Domokosnál a 
képversszerűség minimális. Az Ómagyar Mária-siralomból és a Példák könyvéből vett régies 
idézetek és a huszadik századi versnyelv között létrejövő feszültség végig jelen van a szövegben. 
Szilágyi Domokos (Pomogáts Béla kérdésére válaszolva) így beszélt az archaizmusok szerepéről: 
„Az érdekes az, (...) hogy teljesen régies, archaikus, tudatosan archaikus dolgokkal egészen 
meglepő hatásokat lehet kiváltani a mai ember számára.”56 Pomogáts Béla későbbi írásaiban a 
népies, archaikus és kortárs költészeti elemek egymásmellettiségét Bartók zenei szintéziséhez 
hasonlította.57

A vers ezután következő, második egységében gyakoribbá válnak az egyes szám első személyű 
megnyilvánulások, a megszólító (aposztrophé) és a kérdező alakzatok, ilyen a többször 
megismétlődő „láttad-e hajnalban a folyót?” kérdés. A folyó leírásához nagyon hasonló a 
(szintén ebben a kötetben szereplő) Kényszerleszállás egyik versmondata: „Van egy jó barátom, 
vízirigó az illető, / megtanított, hogyan kell rohangálni az árban, kicsipegetni mohos kövek 
alól / a mindennapit.”58 A folyó idillikus leírása az emberi világ elhibázottságának ellentéteként 
jelenik meg, a folyó „nyüzsgő türelme” egy emberinél boldogabb létet mutat meg. A türelem 
ebben a kontextusban az élethez szükséges nyugalmat (egyúttal a halál belátását és természetes 
elfogadását), az élni tudást is jelenheti.

 Cs. Gyimesi Éva a vers tragikus és ironikus hangjait emelte ki: „Mert nemcsak az Isten és 
megváltás tagadása ez a költemény, hanem az emberi öntudat értékének kétségbe vonása is.”59 A 
haláltánc azzal teljesedik ki, hogy a hóhér és az áldozat is ugyanarra a sorsra jut.60 A szövegben 
több szinten is megjelenik Jézus kereszthalála, de az emberiségért való áldozat hiábavalónak 
tűnik. Erre utal a vers végén szereplő Shakespeare-idézet: „Az Istentől való ige csupa kétség / 
S az ige ellenébe új igét vet”. Az idézet már a kötet következő versének a Prófétának témáját 
is előrevetíti. Szintén a kételyt erősíti meg a nagybetűvel szedett „uram uram miért hagytál 
el engem” sor, ami Jézus kereszthalála előtti szavait intertextualizálja. A krisztusi áldozat a 
kötet záróversében, az Ez a nyárban is tematizálódik, verszárlatában Dsida Jenő Nagycsütörtök 
című versére utalva (a két vers közötti kapcsolatra Pomogáts Béla mutatott rá).61 Dsida 
versében szintén központi téma Jézus áldozata, de abban a szövegben a lírai szubjektum 
azonosulni képes Krisztussal a legnagyobb magárahagyottságban is. Dsida Jenő két korábbi 
verse, a Nagycsütörtök előzményének számító Nagycsütörtökön és a Messze látok is a krisztusi 
szenvedéstörténet legsötétebb pillanatait dolgozzák fel, a lírai én ezekben is Jézus szemszögéből 
beszél, és a megváltás sikeressége megkérdőjeleződik. A krisztusi áldozat hiábavalósága a 
legfájdalmasabban a Messze látokban érezhető: „Kitárt karral üveges szemmel / messze látok a 
Golgotáról / (…) / semmi se történt / És vértajtékos testemet / a keresztfán felejtik.”62 A dsidai 

53  Szávai 1981, 12.
54  Szávai 1981, 16.
55  Utassy 1981, 7; 26.
56  Pomogáts 2005, 59.
57  Pomogáts 2004a, 278. v. ö. Pomogáts é. n., 184.; Pomogáts 1990, 214.
58  Szilágyi 1978, 208.
59  Cs. Gyimesi 1990, 58.
60  Cs. Gyimesi 1990, 60.
61  Pomogáts 1990, 224.
62  Pomogáts 1990, 212.
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és Szilágyi Domokos-i szövegvilág ezen a ponton találkozik, de nagy különbség, hogy míg 
Dsida alapvetően vallásos költő, Szilágyi Domokos verseiben a transzcendencia igénye sokkal 
inkább filozófiai jellegű, rá inkább a racionalizmus, az ateizmus jellemző. A vallásos elemek 
itt sokkal inkább a kulturális hagyomány részeiként vannak jelen. A megváltás tagadásához 
pedig hozzárendelődik a történelem célelvűségének tagadása. Pomogáts Béla szerint Szilágyi 
Domokos történelemfilozófiai szkepszise a huszadik századi tapasztalatokon alapszik, a második 
világháború, Auschwitz és Hirosima élményén.63

A versben a zeneiség, a vizualitás és a montázsszerűen egymás mellé rendeződő textuális 
elemek egyfajta stílusszintetizáló multimedialitást hoznak létre. Pomogáts Béla a kötettel 
kapcsolatban szimfonikus költeményekről beszélt.64 Ezt a meghatározást a Haláltánc-szvit 
esetében nemcsak a vers többszólamúsága miatt érzem rendkívül találónak, hanem zeneisége 
miatt is. Cs. Gyimesi Éva ugyanezzel kapcsolatban így fogalmazott: „E kötet montázsversei 
arra bizonyítékok, hogy Szilágyi Domokosnak megszűnt az egységes költői énje, s ezzel 
együtt megszűnt az egységes költői nézőpont érvényesítésének igénye. A formai újdonság meg 
abból vezethető le, hogy beállt a nézőpontok többszólamúsága. A nézőpontok — talán így is 
mondható — többszögűsége.”65 Az egységes költői én megszűnésével párhuzamosan a költői 
megszólalás lehetősége is kérdésessé válik, a kötet egyik kulcsproblémája a lírai én számára az 
elvesztett beszédpozícióval való szembesülés.

Cs. Gyimesi szerint a költeményben kompozíciós elvvé válik a hangos beszéddel 
visszaadhatatlan szövegvágási technika és a grafikai elemek paradigmateremtő, jelentésszűrő 
váltogatása.66 A whitmani hosszúságú sorok már a Garabonciásban is az egyik legfőbb formai 
elemnek számítanak, ebben az esetben viszont a versszöveg nem akar sem a lélegzet ritmusához, 
sem a hangos beszédhez igazodni, a szöveg hangszerűből látványszerűvé, azaz nem vizuálisból 
vizuálissá válik.

A vizuális költemények értelmezésekor figyelembe kell venni, hogy az alkotás valamilyen 
módon mindig ellenáll a verbalitás felől közelítő értelmezésnek, hiszen a képet nem lehetséges 
kizárólag nyelvi eszközökkel leírni. Ez a probléma elvezet a huszadik századi filozófiai 
gondolkodásban beállt változáshoz, amit W. J. T. Mitchell képi fordulatnak (The Pictorial 
Turn) nevez. „A képi fordulat lényege nem az, hogy elérkezzünk a képi reprezentáció erős 
leírásához, amelyből levezethetők a kultúraelmélet fogalmai, hanem az, hogy a képek sajátos 
súrlódást és zavart keltenek a szellemi vizsgálódások terepén” – írja.67 Véleménye szerint 
„a vizuális tapasztalat vagy a »vizuális műveltség« nem írható le maradéktalanul textuális 
modellekkel”.68 A nyelvi fordulat után a világot a szavak és a nyelvi jelrendszerek működése 
alapján értelmezték, a képi fordulat után viszont még a nyelv működését is láthatóvá akarták 
tenni. A verbalitás és a vizualitás között tehát súrlódás alakul ki, ebből erős „szorongás” jön 
létre, „a »nyelvünket« a »vizuálistól« óvó kényszer”.69 Ez a szorongás a vizuális költeményekkel 
való találkozáskor intenzíven jelentkezhet. De talán éppen az lenne az intermediális alkotás 
célja, hogy semlegesítse, esetleg a visszájára fordítsa ezt a félelmet.

A szövegszerűség és vizualitás viszonyának újraértelmezése természetesen a posztmodern 
megjelenésével is folytatódott. Sőt, Mirzoeff egyenesen innen eredezteti a posztmodernizmust, 

63  Pomogáts 2004b, 525.
64  Pomogáts 1990, 213.
65  Szakolczay 2010, 322.
66  Cs. Gyimesi 1990, 60.
67  Mitchell 2007.
68  Mitchell 2007.
69  Mitchell 2007.
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szerinte „a posztmodernitást a kultúra vizuális krízise és nem textualitása okozza”.70 Mirzoeff 
egyetért Mitchellel abban, hogy „a vizuális [the visual] kétségbe von és szétzúz minden olyan 
kísérletet amely a kultúrát tisztán nyelvi eszközökkel kísérli meghatározni”.71 Az általa leírt 
vizuális kultúra legfőbb jellemzője, hogy olyan dolgokat is láthatóvá tesz, amelyek enélkül 
láthatatlanok maradnának, erre példák lehetnek a grafikonon ábrázolt gazdasági mutatók, 
illetve az orvostudomány eredményei: nemcsak a röntgenképek, hanem a képernyőn 
megmutatott szívverés és agyműködés is. A vizualizációnak Mirzoeff szerint nem az a célja, 
hogy megsemmisítse a nyelvi diskurzust, és annak helyébe lépjen, hanem hogy gyorsabbá és 
hatékonyabbá tegye azt.

A vizuális költemények esetében viszont a helyzet bonyolultabb, itt a vizualitás célja nem 
egyszerűen a diskurzus érthetőbbé tétele, itt éppen az ellenkezője történik meg, a diskurzus 
többértelművé válik, a jelek és jelentések közötti hálózat pedig nem egyszerűsödik le a többféle 
jelrendszer együttes jelenlététől, hanem már-már kibogozhatatlanul összekuszálódik. Ezt az 
okozza, hogy a vizuális és textuális jelek itt nem egymás mellett (és egymást segítve) állnak, 
hanem a médiumváltás során egymásba csúsznak. Ezért a vizuális költeményeket nem célszerű 
kizárólag a textualitás (de önmagában a képiség felől sem) megközelíteni, hanem a szövegek 
komplex jellegéből, intermediális karakterükből érdemes kiindulni az elemzés során.

Mitchell szerint a „képi fordulat” a filozófiában elsősorban Derrida paradigmaváltó műveinek 
hatására következett be, ami „a nyelvet láthatóvá, térbelivé és anyagivá alakítja, mivel inkább 
írásként, mint beszédként viszonyul hozzá.”72 A Haláltánc-szvit értelmezésekor tehát nem csak 
a zenei utalások és az ennél is erőteljesebben jelenlévő vizuális-grafikai és textuális elemek 
között kell különbséget tenni, hanem – a képi fordulat miatt – figyelembe kell venni a hang 
és betű, azaz a beszéd és az írás között megtörténő el-különböződést is. Derrida írja: „éppen ez 
az úgynevezett fonetikus íráson belül funkcionáló csend jelzi azt, vagy emlékeztet megfelelően 
arra, hogy szemben a széleskörben elfogadott előítélettel, tiszta és szigorú értelemben 
nincs fonetikus írás. A fonetikusnak mondott írás elvileg és ténylegesen, illetve empirikus 
elégtelenség eredményeként, csak akkor működhet, ha magába fogad nem fonetikus jeleket is 
(elrendezés, központozás), s ezekről hamarosan kiderül, ha struktúrájukat és szükségességüket 
megvizsgáljuk, hogy aligha egyeztethetők össze a jel fogalmával.”73 A szövegben leginkább 
az elliptikus alakzatoknál érhető tetten a fonetikus és nem fonetikus íráselemek közötti el-
különböződés, ahol a szavakat gondolatjelek szakítják meg. A néma íráselemek megőrzik és 
elrejtik a hangokat: a fonetikus jelek nem láthatók ugyan, de előhívódnak az emlékezetből. A 
nem fonetikus elemek némaságára irányított figyelem egyfajta nyelvkritikai álláspont jeleként 
is felfogható, ami a kötet további verseiben egyre nagyobb teret kap.

Emelkedő zuhanás: A repülés motívuma Szilágyi Domokos költészetében

„A Nagy Magyar Alföldet én ugyan csak repülőgépről láttam, mégis közelebb kerültem 
Petőfihez ezzel is.” 
– Szilágyi Domokos egy interjúban74

Bár a cím Pilinszkyt idézi, a magasság és mélység dekonstrukciója Szilágyi Domokos egyes 
verseiben nagyon hasonlóan tematizálódik. A repülés költészetének egyik legfontosabb és 

70  Mirzoeff 2000.
71  Mirzoeff 2000.
72  Mitchell 2007.
73  Derrida 1991, 44.
74  Beke 2005, 85.
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legizgalmasabban variált motívuma. Első kötete (Álom a repülőtéren) után a Garabonciás és 
a Búcsú a trópusoktól egyes szövegeiben is visszatér a témához, olykor saját korábbi műveire 
is visszautalva. Az első kötet egyes szövegeiben neoavantgárd stílusjegyek is kimutathatók 
(Sorok a szabadságról, Francia repülő Tunisz fölött, Álom a repülőtéren). Szilágyi Domokos 
költészetének ezen stíluselemeire Pomogáts Béla többször is felhívja a figyelmet,75 akárcsak 
a Magyar irodalom vonatkozó alfejezete.76 A neoavantgárd experimentális irodalom Szilágyi 
Domokos nemzedéktársainak költészetére is jelentős hatást tett.

A hatvanas évek elején az erdélyi magyar irodalomban fordulat következett be, amely a Forrás 
első nemzedékének jelentkezéséhez köthető. Az elsőkötetes szerzők bemutatkozását segítő 
Forrás könyvsorozatban először Veress Zoltán novelláskötete jelent meg 1961-ben, a következő 
évben Lászlóffy Aladár és Szilágyi Domokos verseit adták közre.77 A Forrás-nemzedékhez 
rajtuk kívül Hervay Gizella, Páskándi Géza és Lászlóffy Csaba sorolható.78 A nemzedék tagjai 
már az ötvenes évek végén jelentkeztek az Utunk folyóiratban, ahol olykor polemizálva és 
újító hangvételük miatt kemény bírálatokat kapva is, de egyre fontosabb szereplőkké váltak. 
Az idősebb pályatársak leggyakrabban apolitikusság, a jelen problémáitól való elfordulás, 
öncélú formabontás és a szabadvers használata miatt bírálták a fiatal szerzőket.79 Az ötvenes 
években megszokott költői nyelvhez teljesen új hangon szólaltak meg, Petőfi Sándor helyett 
József Attilát választották követendő példaként, emellett Szabó Lőrinc költészete is hatással volt 
rájuk,80 a népies hagyomány helyett az avantgárd formavilágához nyúltak vissza.81

A neoavantgárd korszakfogalom főként a recepciótörténetben kialakult heterogenitásából 
adódóan nehezen definiálható, Mészáros Sándor a második világháború után jelentkező 
avantgardista stílusirányzatok és izmusok összefoglaló elnevezéseként határozta meg.82 Az ide 
sorolható számos irányzat között megemlíthető a pop-art, az op-art, az art brut, a hiperrealizmus, 
a beat irodalom, a lettrizmus és a bécsi akcionizmus. A neoavantgárd és a történeti avantgárd 
között nemcsak azért fontos különbséget tenni, mert 1945 után a szürrealizmuson kívül a 
klasszikus avantgárd stílusok közül már egy sem működött, hanem azért is, mert a neoavantgárd 
irodalom – jelenlegi elképzeléseink szerint – a stílusok és alkotói csoportok tekintetében jóval 
inkoherensebb, mint a történeti avantgárd volt.83 A tízes és húszas évek irányzataihoz hasonlóan 
a neoavantgárd irányzatok képviselői a hagyományok tagadásával új művészetet szerettek volna 
létrehozni, ezzel elhatárolódva a klasszikus avantgárdtól is.84

Pomogáts Béla így írt az Álom a repülőtérenről: „A »klassszikus« avantgárd: a fiatal Eluard 
Majakovszkij, Becher és Kassák jövőbe sugárzó derűje fénylett Szilágyi Domokos első 
verseiben. A »klassszikus« avantgárd technikai érdeklődése, gépi csodáktól eredő ámulata is 
feltetszett, elsősorban a repülés öröme, az a lelkesítő élmény, hogy a gépi civilizáció majd talán 
megszünteti a távolságot a nemzetek, kultúrák és az emberek között. A repülőgép Szilágyinál 
valóban a jövőbe teljesedő civilizáció jelképe lett.”85 Úgy gondolom, hogy Pomogáts értelmezése 

75  Pomogáts 2004a; v.ö. Pomogáts 2004b; Pomogáts é. n., 184.
76  Gintli 2010, 1009–1010.
77  Pomogáts é. n., 180.
78  Pomogáts é. n., 181. 
79  Kántor – Láng 1971, 113–114. 
80  Kántor – Láng 1971, 114.
81  Pomogáts 1982, 571.
82  Mészáros 1991, 124.
83  Sz. Molnár 2004a, 63.
84  Mészáros 1991,125.
85  Pomogáts 2004b, 526.
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legfőképpen az Álom a repülőtéren ciklusra vonatkoztatható. A szintén ebben a kötetben szereplő 
Francia repülő Tunisz fölött című versben viszont a motívumhoz negatív konnotációk társulnak. 
Ebből a szempontból az Álom a repülőtéren ciklus hetedik darabja és a Francia repülő Tunisz 
fölött egymás ellenpontjaként olvasható: az egyik versben az utasszállító repülő, a technikai 
csoda szerepel, a másikban a civilizációt leromboló, Tunéziára bombákat szóró katonai gép.

Az Álom a repülőtéren sorait már-már whitmani lelkesedés hatja át, erre a hasonlóságra a 
hosszú verssorok is ráerősítenek. A vers egy felkiáltással kezdődik: „Ó, repülés! / most milyen 
földiek, milyen közeliek, milyen ismerősek / a várakozó, ezüst hasú gépcsodák, / szelídek és 
türelmesek és győzelmesek –”.86 A földön pihenő gépeket leíró, halmozódó jelzőket a milyen 
névmás, illetve az és kötőszó ismétlésével köti össze. A szóismétlésekkel, az azonos mondattani 
szerepben lévő szavak halmozásával és a poliszindeton alakzatával hasonló ritmust teremt 
meg, mint Whitman, hosszú verssoraiban. Az így létrejövő gondolatritmust erősíti meg a 
versszövegben többször megismétlődő „Ó, repülés!” felkiáltás és a „kedvesem” aposztrophé. A 
ciklus alcíme Szerelmes versek a szabadságról. Ez a paratextus olyan értelmezési keretet rendel 
a szövegekhez, amelyben a szabadság és a szerelem élménye elválaszthatatlanul hozzákötődik 
a repüléshez, a felemelkedés tehát olvasható az emberi lét kiteljesedésének metaforájaként is. 
A légi utazás mint tudományos vívmány – ami legyőzi a távolságokat, hozzájárul a civilizáció 
fejlődéséhez, és a teljesebben megélt emberi léthez – hasonlóan jelenik meg Apollinaire Égöv 
című versében (Radnóti Miklós fordításában): „S madárrá változik e század és akárcsak Jézus 
égre száll”.87 Szilágyi Domokos gyakran ábrázolta a vallásos és tudományos szemléletet egymással 
szembeállítva (már-már bináris oppozícióként), az Égövben viszont a kétfajta gondolkodásmód 
egymást kiegészítve és erősítve van jelen, a modern európaiság két legfontosabb alapjaként.

Az Álom a repülőtéren néhány sora („mikor alájuk bukik a világ, / csíkká zsugorodik a 
beton-kifutó, jómagam bogárnyivá, e pohár / sör harmatcsöppé”) a Francia Repülő Tunisz 
fölött alapélményét idézi fel, az emelkedés és zuhanás kettősségét. A Francia repülő Tunisz fölött 
kezdősorai nagyon hasonlóak: „zuhan a Föld / kusza rajzai / elsimulnak”.88 Mindként versrészlet 
a felülről látás problémájával foglalkozik, illetve a föld-ég közötti tájékozódás nehézségével, 
amikor a távolság akkorára nő, hogy már a fent és a lent fogalma sem egyértelmű. A fent és lent 
között kialakuló feszültség a verszárlatban érezhető a legerősebben: „zuhan a Föld // úristen 
/ vagy én zuhanok / és ő kerül egyre magasabbra?!” A szöveg több helyen is utal az 1961-
es tunéziai bombázásokra (Szilágyi Domokos mindkét versét 1961-re datálta), így a fent és 
lent viszonyának problematizálódása a pilóta szemszögéből egyúttal jelentheti a hagyományos 
erkölcsi értékek megkérdőjeleződését is. A pilóta szemszögébe való behelyezkedés Radnóti 
sorát juttatja eszükbe: „Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj”.89 A bombákat kioldó francia 
pilóta alakja a Radnóti Második Eclogájában szereplő repülővezetővel állítható párhuzamba 
(„emberként éltem én is, ki most csak pusztitok, / ég s föld között hazátlan. De jaj, ki érti 
meg...”).90 A szöveget végig áthatja a zuhanás és emelkedés kettős élménye. A vers végén a 
bombák okozta pusztításhoz groteszk megjelenítésmód társul: „Ügyes vagy Jean-Pierre Lenoir 
/ nézd hogy gurul Marianne copfos feje”. A magasság és mélység oppozíciója hasonlóan 
dekonstruálódik Pilinszky Egyenes labirintus című, 1971-ben megjelent versében („végül is 
milyen lesz, milyen lesz / e nyitott szárnyú emelkedő zuhanás, / visszahullás a fókusz lángoló / 

86  Szilágyi 1962, 66; Szilágyi 1978, 55.
87  Apollinaire 1967, 21.
88  Szilágyi 1962, 73; Szilágyi 1978, 59.
89  Radnóti 1985, 158.
90  Radnóti 1985, 133.



Első Század 2015. nyár

I I I  2 0 8  I I I

közös fészkébe?”).91 Pilinszky viszont ezt a kettős élményt egyetlen oximoronba sűríti bele, míg 
Szilágyi Domokos fokozatosan bontakoztatja ki a szövegegészben.

A repülés a központi témája az 1967-es Garabonciás című kötetben szereplő Magasan 
ciklusnak is. Az Álom a repülőtérenhez hasonlóan ez a ciklus is hét versből áll, de itt mindegyik 
vers a whitmani formát idéző, hosszú sorokból épül fel. A második vers kezdősorai (Felhők 
madarak) az Égövöt idézik meg („hatszáz lóerővel fúrja magát felhőkbe a sas felhők fölé a sas 
/ érverésnyi energiával szökdell röppen orhideáról orchideára a kolibri”).92 Apollinaire sorai: 
„A láthatár szélén a sas kiáltozik rí / S Amerikából jő a sok kicsiny kolibri”.93 Mindkét vers 
a madarak és a még magasabbra szálló „gépmadár” közötti párhuzammal és ellentétezéssel 
játszik. A madarak leírása mindkét szövegben játékos, alliteráló és jellemző rá az igeiség, de 
Szilágyi Domokos hypertextusából hiányoznak a hangutánzó szavak, a sas bemutatása pedig 
a géphez hasonló (szemben a kolibri könnyed röppenésével). A repülőgép leírására még 
erősebb igeiség és a hangutánzó szavak erőteljes jelenléte jellemző („duruzsoltuk”, „sivítottuk”, 
„dübörögtük”, „hisztériásan robban a benzin”). A vers aszindetonnal zárul: „marad a mámor 
felhők mámora madarak mámora magasság messzeség felhők madarak hatalmas hódoló 
birodalma istenek kihűlt otthona”. Az aszindeton azért is hatásos retorikai elem, mert 
felülírja a hagyományos mondatstruktúrákat, a szöveget nem hígítják fel a kötőszavak, így 
még erősebben tudja érzékeltetni a mindent átható mámort. A Felhők madarak ellentéte is az 
Égövnek, hiszen Apollinaire szövegében az ég Jézus, a szentek és a papok otthona is volt, míg 
Szilágyi Domokosnál már csak az üresség és a felhők tájai maradtak.

A Felhők Madarakat a cikluson belül a Józanság című vers ellenpontozza, amely a mámorral 
(felemelkedés) a racionális gondolkodást (lenézés a magasból) állítja szembe. A letekintés a 
„térkép-földre” – és itt joggal gondolhatunk Radnóti-parafrázisra – egyúttal a történelem 
áttekintésére is lehetőséget ad. A történelem ilyen perspektívából való ábrázolása nagyon hasonlít 
a Nietzsche egyik művében (A történelem hasznáról és káráról) szereplő hegy-metaforához.94 A 
történész egy hegyről néz le a múlt idők tájaira, a hozzá közelebb eső dolgokat részletesebben 
látja, a távolabbiakat nagyobb tájegységekként, és lesz, ami elmosódik a horizonton. A 
történelem vizsgálata tehát egyszerre letekintés és visszatekintés: a múlt mindig csak egy adott 
perspektívából látható. Az égről való lenézés azonban eltörli ezt a perspektívát, tízezer méter 
magasságából minden táj egyformának látszik, ez pedig megteremti a történelmen kívüliség 
illúzióját („...ó hány analfabéta élet tűnt el nyomtalanul / milyen érthetetlen mindez itt tízezer 
méter s tízezer év tetején”).95 „Történelemfelettinek nevezhetnők ezt az álláspontot, mert aki 
ezt foglalja el, nem érezhetne többé csábítást a történelem továbbélésére s arra, hogy részt 
vegyen benne, hiszen megismerte minden történés egyetlen feltételét, a cselekvő lelkében 
lakozó vakságot és igaztalanságot...” – írta Nietzsche.96 A történelemfelettiség tehát egyúttal 
kívül helyezkedés is: a történelmet csak akkor lehet objektív módon szemlélni, ha kilépünk 
belőle. A kívül helyezkedés a vers utolsó sorában válik nyilvánvalóvá, amikor megtörténik a 
cselekvő vakságára és igaztalanságára való rádöbbenés: „a józanság honában járunk idefönn s 
eltöprenghetünk hogy a történelem legtöbb háborúját részegen vívták”.

A ciklus negyedik verse, a Szentek szerelem olyan motívumokat vonultat fel, amelyek a 
Kényszerleszállásban (Búcsú a trópusoktól) is szerepelnek. A szövegben felcserélődnek a szentekre 

91  Pilinszky 1992, 112.
92  Szilágyi 1978, 142.
93  Apollinaire 1967, 22.
94  Nietzsche 1989, 13. (A metaforát Tatár György elemzi előszavában.)
95  Szilágyi 1978, 145.
96  Nietzsche 1989, 34.
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és az ördögökre jellemző hagyományos tulajdonságok: „a szentek nem vetik meg a csókot pénteki 
napon a friss marhasültet (…) / az ördögök nem esznek húst nem cigarettáznak mert rettegnek 
a tüdőráktól...”.97 A szentek és az ördögök a „földre költöztek”, az emberi világba, ahol az 
élet is mulandó. A rájuk jellemző hagyományos, sztereotipikus tulajdonságok felcserélődnek, a 
szentek jellemzésébe már-már blaszfémikusan ható elemek is vegyülnek (pénteken húst esznek, 
ráadásul néha káromkodnak is), míg az ördögök egyenesen szenteskedők lettek: „loyolai szent 
ignácot kigolyózták beállt tiszteletbeli ördögnek s átköltöztette a szent inkvizíciót...”.98 A versben 
a jó és rossz bináris oppozícióként, körülbelül egyenlő erőként jelenik meg (a végén azért a 
szentek felé billen a mérleg). A Kényszerleszállásban viszont a dichotómia megszűnik, mert a 
jó princípiuma súlytalanná válik, a lírai szubjektum pedig az égből kényszerleszállást végző 
ördögöcskével azonosul. Az Égöv és a Szilágyi Domokos versei között kialakuló ellentét itt válik 
a legélesebbé, ahol Jézus mennybemenetele helyett Lucifer zuhanása parafrazálódik. A szöveg 
plauzibilis értelmezési lehetősége lehet A kis herceg parafrázisaként való olvasat is. Ugyanezek 
a motívumok Szilágyi Domokos Apollinaire című versében nagyon hasonlóan szerepelnek: 
„Cipelik angyalocskák, / viszik az égi rocskát, / az égi-régi ócskát / napszálltakor haza. / Cipelik 
ördögöcskék az angyaloknak öccsét – / vele megy igaza.”99 Ebben a költeményben az angyalok 
öccse maga Apollinaire, aki költőként a mélységet és a magasságot járja be.

Metapoetikus eljárások a Hogyan írjunk verset szövegében

A Hogyan írjunk verset párhuzamba állítható a – szintén a Búcsú a trópusoktól kötetben szereplő 
– Ez a nyárral. Mindkét versre jellemzőek a metapoetikus eljárások,100 az önreflexív és ironikus 
megnyilvánulások, a vizuális elemek szövegbe építése és a gazdag intertextuális utalásrendszer. 
Mindkét szöveg a szubjektum elveszített beszédpozíciójával való szembesülésről, és az erre 
adott lehetséges válaszokról szól. Az Ez a nyár lezárása azért is hat pozitívabban, mert ott a lírai 
én végül vissza tud helyezkedni az elvesztett a költői beszédpozícióba, míg a Hogyan írjunk 
verset szövegében erre nincs lehetőség.

A Hogyan írjunk verset cím az ars poetica irodalmi hagyományát idézi meg, hogy aztán a 
szövegben ez a hagyomány is irónia tárgyává váljék (ez a parodisztikusan ható megközelítés 
már a címből is érezhető). „Ilyenfajta irodalomtörténeti vonatkozási rendszerek olyan művek 
estén objektiválhatók legjobban, amelyek kezdetként szándékosan felidézik a műfaj stílus- és 
formakonvenciók alapján létrejött olvasói elváráshorizontot, majd azt a továbbiakban lépésről 
lépésre lerombolják – egyébként korántsem csupán bíráló szándékkal, hanem esetenként önálló 
költői hatásként” – írta Jauss.101 Ebben az esetben sem csupán a megidézett elváráshorizont 
kifigurázásáról van szó (ami a paródiák sajátja), hanem nagyon is tudatos hatáskeltésről. Az 
elváráshorizont lerombolása után a szöveg mégis kísérletet tesz egy saját ars poetica felvázolására. 
Ez a vállalkozás éppen attól válik reménytelenné, hogy az előzőleg megidézett elváráshorizont 
már szertefoszlott.

A szöveg humoros, parodisztikus jellegét erősíti a vers törvénykönyvszerű paragrafusokra 
osztottsága: mintha a versírásra vonatkozó jogszabályokat olvasnánk. Szintén a humorosan 
hat a paragrafusokba állított „Egyedem-begyedem-tengertánc, / Hajdú sógor mit kívánsz?” 
mondóka is, ami a versben többször megismétlődik.102 Ágoston Vilmos tanulmányában 

97  Szilágyi 1978, 144.
98  Az inkvizíció motívumát a későbbi Hogyan írjunk verset szövege is felidézi.
99  Szilágyi 1978, 346.
100  Gintli 2010, 1001.
101  Jauss 1995, 170.
102  Szilágyi 1978, 213.
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„Hajdú sógor” figuráját Hajdu Győzővel, a kolozsvári Igaz Szó folyóirat főszerkesztőjével 
azonosította.103 Hajdu Győzőre az erdélyi magyar közéletben ma sokszor Ceauşescu udvari 
költőjeként hivatkoznak, aki „1953-ban az Igaz Szó főszerkesztője lett, s maradt három évtizeden 
át.”104 Népszerűtlenségét jól példázza a 2011-ben, a Székelyhon felületén megjelent, Fancsali 
Attila tollából származó Lakást kapott Hajdu Győző, a kommunista rendszer hű szolgálója című 
cikk és az alája írt kommentek hangvétele. Az Igaz Szó főszerkesztőjéről többen állítják, hogy 
nevét egyszerre használta magyar és román alakban. Csiby Károly erre utalt egyik rendkívül 
indulatos, politikai vitacikkében: „Markó Béla kimenekítette az 1989-es marosvásárhelyi 
telefonkönyvben szégyenszemre egyazon lapon Hajdú Győző és Haidu Victor néven, de 
azonos telefonszámmal szereplő egykori főnökét és jótevőjét valamikor 1989. december végén 
titokban, az éj leple alatt Marosvásárhelyről, az ottani magyarok jogos haragja és bosszúja 
elől (akik ezt megelőzően rendszeresen ürülékkel mázolták be a szeretett főszerkesztő elvtársa 
ajtaját)”.105 Az egyik hozzászóló Fancsali Attila cikkéhez egy – a vers első soraihoz hasonló 
– rigmust írt le „1989-ben hallottam” bevezetéssel: „Lánc, lánc eszterlánc / Hajdu Victor 
mit csinálsz? / Elárultad a nemzetet! / Csókold meg a s....et !!!!”,106 ennek a rigmusnak egy 
másik változatát édesapám szájából hallottam: „Egyedem-begyedem-tengertánc, / Hajdu 
sógor mit csinálsz? / Nem csinálok egyebet, / Árulom a népemet.”107 Ezen a ponton találkozik 
egymással a népköltészet, a gyermekdalok szövegvilága, a huszadik századi városi közköltészet, 
a gúnyversek és politikai szlogenek, a csujogató énekek trágársága (ami egyébként nem is állt 
olyan távol Szilágyi Domokos játékosabb verseitől) és a modern műköltészet. A szóbeli és 
írásbeli hagyomány játszik itt egymásba. Nehezen lenne ellenőrizhető, hogy az idézett rigmusok 
húsz évvel korábban is léteztek-e, ahogy az is, hogy a gúnyversek ihlették-e Szilágyi Domokos 
költeményét, vagy esetleg fordítva történt (ahogy Petőfi egész verseivel is megesett, hogy 
átformálta őket a népköltészet). Lehetséges, hogy a keletkezésük között nincs ennyire szoros 
kapcsolat, de annyi biztos, hogy megkönnyítik a versszöveg értelmezését. Ágoston Vilmos 
megállapítása tehát verifikálhatónak tűnik, annál is inkább, mert Szilágyi Domokos egy 1969-
es levelében is megemlíti: „Forradalmat csinálni a Romanovok ellen, az igen, de Hajdú (sic!) 
Győző ellen? H. Gy. még az ellenségeit is kompromittálja, egye meg a fene.”108

Ebben a kontextusban a vers az irodalommal szemben felállított hatalmi elvárásokkal 
való szembehelyezkedésként értelmezhető. A szövegben szereplő Hajdú sógor a hatalom 
képviselőjeként beszél (erre erősít rá a hajdú szó denotatív jelentése is). Cs. Gyimesi Éva szerint 
a vers „a közérthetőség intézményesített elvárásait kegyetlenül karikírozó, kihívó ars poeticát” 
fogalmaz meg. 109 Ágoston Vilmos így írt a közérthetőség mögöttes jelentéséről: „Valójában 
az érthető és érthetetlen kifejezésekkel az engedélyezettet és a tiltottat helyettesítették.”110 Tehát 
ez a norma egyáltalán nem jelent valami világosan körülírható esztétikai kategóriát, kellően 
homályos ahhoz, hogy a hatalmi elvárások eufemizmusa legyen (csakúgy mint a jó és az európai 
kritériumok).

A versben legalább három megszólaló szubjektum különíthető el, ugyanakkor a megszólalók 
között nem mindig lehet egyértelműen különbséget tenni. A szereplőkről semmit nem ismerünk 

103  Szilágyi 1990, 188.
104  Fancsali 2011.
105  Csiby 2006.
106  Fancsali 2011.
107  Édesapám, elmondása szerint, 1984 környékén hallotta ezt, kolozsvári értelmiségi körökben.
108  Szilágyi 1990, 115.
109  Cs. Gyimesi 1990, 68.
110  Szilágyi 1990, 187.
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meg megnyilatkozásaikon kívül, csupán beszédmódjuk jellemzi őket. A versben megszólal a 
lírai én mellett a vádló szerepét játszó ördög ügyvédje, és a mondóka kérdésére választ adó 
Hajdú sógor is.  Az ő megnyilatkozásaiban többször szerepel a halmozás retorikai alakzata, 
az egymás után sorolt rokonértelmű szavak feszültségkeltő eszközként való használata („Azt 
instállom, esedezem, óhajtom, kívánom, kérem, követelem, parancsolom, hogy érthető legyen, 
a betyár nemjóját!”). Az instállom kifejezés és a komikusan ható felkiáltás a hajdú szó denotatív 
értelmét hozza játékba, míg az intellektuelre jellemző megnyilvánulások a konnotatív jelentésre 
irányítják a figyelmet. A Hajdú sógor figurájához és a versben megszólaló lírai szubjektumhoz 
köthető megszólalások olykor összemosódnak, nehéz egyértelműen megmondani, hogy 
például az 5. paragrafusban melyikük nyilatkozik meg, de ebben az esetben a beszélő személye 
mellékessé válik.

A szöveg T. S. Eliot egyik gondolatát idézi („A jó vers már azelőtt közöl valamit, mielőtt az 
értelemig elhatolna, mondá Eliot.”). Ez a mondat az 1965-ös, Séta Mr. Eliot körül című esszéjében 
is szerepel: „Továbbá: azt is mondotta még Mr. Eliot, hogy a jó vers már azelőtt közül valamit, 
mielőtt megértené az ember; és azt is mondotta, hogy a költészet menekülés az érzelmektől és 
menekülés a személyiségtől; de, mint minden tudós költő: saját gyakorlatában ő sem tartotta 
magát elméleti megállapításaihoz, főleg, ha e megállapítások vita hevében születtek...”111 Az 
idézet metapoetikus jelleget ad a versnek, ezzel az „értekező-magyarázó szövegtípus irányába” 
mozdítja el.112 Eliot hermeneutikai szempontból közelíti meg a líraiságot, számára az a megfelelő 
olvasás a helyes hermeneutikai szempontok szerint végrehajtott egzegézis. Ezt az egzegézist 
megkönnyítendő jelölte meg az idézeteket az Átokföldjében, ezért mellékelt a vershez olvasási 
utasításokat. „Mr. Eliot, mint mondani szokás, nehéz költő. Meg kell küzdeni vele és érte. De 
megéri. Ő maga elvárta, hogy az olvasó legalább annyi fáradtságot szánjon a vers megértésére, 
mint az ügyvéd, aki fontos döntést tanulmányoz valamely bonyolult esetben.” – írta Szilágyi 
Domokos.113

Az ügyvéd alakja ebben a versben is feltűnik (a hetedik paragrafusban). Itt azonban a 
törvény betűjének értelmezéséhez a vádló szerepe is társul, hiszen a szentté avatási eljárásokból 
ismert ördög ügyvédje kerül be a szövegbe: „advocatus diaboli (pihegve jő)”.114 A „pihegve jő” 
szókapcsolat Czuczor Gergely 1832-es Hunyadi című versét idézi föl („De hírnök jő, s pihegve 
szól”),115 egyúttal komikus hatást is kelt. Az advocatus diaboli az olvasó eszébe juttathatja a 
Kényszerleszállás ördögöcskéjét, a Magasan ciklusban szereplő földre költözött ördögöket, és a 
Napforduló című versben szereplő Mefisztó alakját is. A versbeli megszólalók más-más nyelvi 
stílusrétegekben beszélnek: Hajdú sógor parancsol és az (ál)értelmiségi megnyilatkozási módokat 
parodizálja („...a költészet első számú ellensége a félműveltek és rosszul műveltek tábora”– írta 
Eliotot idézve),116 az ördög ügyvédje vádbeszédet mond és érveket sorakoztat fel („In primis”, 
„Pro secundo” és „Pro tertio”). A vádbeszéd kezdetén egymás után két aposztrophé található: 
„Verd csak a gépet nyavalyás / aki vagy Nem kell ennek uraim forró olaj se spanyolcsizma (ez 
különben nemzetközi szabadalom akárcsak az inkvizíció) testvéreim krisztusban s a sátánban / 
főleg mindkettőben egyszerre hogy megkavarjuk a delikvenst”.

Az „ITT A THANATOS-RÁDIÓ PONTOS IDŐJELZÉST ADUNK” sor hirtelen 
médiumváltást hoz a versszövegen belül (amit a kapitális szedés is érzékeltet). Mátray László 

111  Szilágyi 1986b, 18.
112  Cs. Gyimesi 1990, 70.
113  Szilágyi 1986b, 19.
114  Szilágyi 1978, 214.
115  Czuczor 2007.
116  Szilágyi 1986b, 18.
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zseniális versmondó lemezén ezt a sort a rádióbemondók monoton (a régi készülékek enyhén 
torzított) hangján szavalta, ezzel mintegy visszahelyezve a versmondatot „eredeti” médiumába, 
az írásbeliségből a szóbeliségbe. A pontos időjelzésről azonban kiderül, hogy mégsem annyira 
pontos: „1968 tele következik a csíkszentjehovai időszámítás szerint másutt persze máshogy 
számítják rettenetes ez az anarchia jómagam most 1582 október 10-ét írok – ez nem anno 
Domini mert a pápa kivette az Ő ellenőrzése alól”. A csíkszentjehovaiság tehát nem csak térbeli 
és kulturális, hanem temporális síkon is elkülönülést jelent a világ többi részétől. A mindent 
osztályozni kívánó logika miatt az időről és a halálról való gondolkodás is megváltozott: a 
korábban biztos pontot jelentő fogalmak relativizálódtak: „az abszolútum szertefoszlott uraim”. 
Ebből következően az egyéni életidő mellett a történelmi idő fogalma is problematizálódott.

Sőt, ahogy Derrida is rávilágít, maga az írás sem más, mint tér- és időbeli elhelyezés 
(halogatás): „El-különböződés mint temporizáció, el-különböződés mint térben-elhelyezés.”117 A 
jel ugyanis itt térbeli létező, de jel-létéhez hozzátartozik az időbeli elcsúsztatottság is: csak 
akkor válhat jelentővé, ha lesz valaki, aki hajlandó lesz figyelni a jelentésére. Az időstruktúrák 
dekonstruálódására látszanak utalni a különböző szövegrészek mellett függőlegesen álló (fentről 
lefelé szedett) szavak és egyenes vonalak is: „INNEN / AKKOR / S A KETTŐ KÖZÖTT”. Ezek 
a vizuális elemek egyszerre hozzák játékba a jelek tér- és időbeli elhelyezésének problémáit. A 
jel egyszerre utal vissza a múltra, áll kapcsolatban a jövővel és teremti meg a jelent. Mivel olyan 
prezencia, ami nem önmagára vonatkozik, kénytelen a többi létezőtől el-különböződni, hogy 
valóban önmaga lehessen. „Ez a dinamikusan konstituálódó és megosztó intervallum az, amit 
»térben-elhelyezésnek« nevezhetünk, az idő térré válása, vagy a tér idővé válása (temporizáció)” – 
írja Derrida.118 Ez történik meg Szilágyi Domokos versében is: az idő térré és a tér idővé válik.

A versben megszólaló rádió és a képi elemek együttes jelenléte multimediálissá teszi a szöveget. 
A különböző hírforrások (újság, rádió) szövegbe emelése a kötet más verseire is jellemző, a 
Haláltánc-szvitben Ilse Koch halálhíre szerepel, az Ez a nyárban a „bumm – becsapódnak a / 
napihírek” részlet után dadaista nyelvezetű hírparódiák következnek. A huszadik században 
először a dadaista művészek emelték be a hírközlő médiumokat a költészetbe, a kollázsok és a 
kalapversek segítségével. A század folyamán a média egyre nagyobb teret nyert a mindennapi 
életben, olyannyira, hogy Ihab Hassan szerint (a nyolcvanas évek elején) már „a média formálja 
hétköznapi tényeinket. (…) A rádióasztronómiától legtitkosabb szívünk kedélyállapotáig, a 
média immanenciája immáron a Logosz szétszóródását eredményezi.”119 Hassan ebből a „20. 
századi gnózisból”120 származtatja a posztmodern gondolkodást. Szilágyi Domokos verseiben is 
felfedezhetjük a posztmodern látásmódot, a média immanenciája itt is kezdi éreztetni a hatását, 
noha valóságteremtő ereje kétséges, hiszen az értelmetlen hírek paródia tárgyává lesznek. De a 
versben hirtelen megszólaló rádióadás értelmezhető – Hassan szavaival élve – a tudat technikai 
kiterjesztéseként.121

A „piros gömbökből pirkadó hajnali gyékényszatyrok fohásza” szövegrészlet párhuzamba 
állítható a dadaista szövegekkel, és Chomsky híres példamondatával is: „Színtelen zöld 
eszmék dühödten alszanak.”122 Chomsky ennek segítségével azt akarta bemutatni, hogy egy 
mondat akkor is lehet grammatikailag tökéletes, ha a jelentése teljesen értelmetlen. Hasonlóan 
funkcionál Szilágyi Domokos versmondata is, ami nyelvtanilag ugyan tökéletes, de értelmezni 

117  Derrida 1991, 48.
118  Derrida 1991, 51.
119  Hassan 1996a, 191.
120  Hassan 1996b, 194.
121  Hassan 1996b, 194.
122  Kenesei 2009.
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nem könnyű. A jelentés nélküli mondatot a versszöveg is megkísérli értelmezni (vagy legalábbis 
kommentárt fűzni hozzá), ezen a ponton a szöveg szinte önmaga metatextusává válik: „Ad 1: 
piros gömbök: a bűvös szó következik: modernség! Csakhogy modernség és marhaság közé ne 
tegyünk = jelet. Modernül is lehet gondolkodni, l. Shakespeare-t.”A modernség értelmezéséhez 
érdekes adalék lehet Szilágyi Domokos egyik interjújának részlete: „Szerintem modern mindaz, 
ami jó, ami magán viseli a tehetség jelét — úgy is mondhatnám: bélyegét. Ama Káin-félét. 
Mert gyilkos a költő is, testvérgyilkos: leleplez, föltár, kikiált s ezzel bizony öl. (Magamagát 
is.)”123 A költészet tehát ebben a kontextusban nem a személyiségtől való menekülést jelenti, 
épp ellenkezőleg: az alkotás lehetőséget teremt a szubjektumnak az önmagával való (végső) 
szembesülésre. A piros gömböket egy asszociáció a Bohr-féle atommodell gömbjeivel 
köti össze „(a Bohr-féle atom-modellt senki nem látta a valóságban – tehát nem létezik? S 
a modell nem valóságábrázolás?”). Ez a gondolat a szöveg utolsó harmadában teljesedik ki, 
amikor a vádbeszéd után a egy másik beszélő nyilatkozik meg, akit – jobb híján – lírai énnek 
nevezhetünk: „hihetem hogy belőletek lefordítottam amit érdemes / és csak úgy érdemes ha 
mindent / s ha nem is akkora mint a valóság de egész az én mindenségem / s mint minden egész 
lehetőségeiben határtalan”. Itt már nem a valóság szolgai ábrázolása (utánzása) a cél, hanem a 
valóság újraalkotása, a műegész mint megkonstruált valóság válik az atommodellhez, a világ 
tudományos újraalkotásához – modellezéséhez – hasonlatossá. Cs. Gyimesi Éva észrevétele 
szerint ez a részlet A láz enciklopédiájában megfogalmazott ars poeticára emlékeztet.124 A láz 
enciklopédiájában szereplő hasonló versmondat: „Kaptatok, reménytelenül, nézvén a tájat, 
az idő tájait, és amit látok, megpróbálom lefordítani szépséggé.”125 A két megnyilvánulás 
közötti fő különbség, hogy A láz enciklopédiájában a megszólalás jelen idejű (vagyis a jövőre 
is vonatkozik), míg a Hogyan írjunk versetben a múlt idő miatt csupán retrospektív értelmű 
lehet. Ráadásul a visszatekintés során korábbi költői vállalkozás, az egész létrehozására tett 
kísérlet sikere is megkérdőjeleződik.

A vádbeszéd a transzcendencia tagadásával ér véget: „Pro tertio belülről is eretnek – testének 
titkos temploma (Babits) ellen föllázadtak eretnek zsigerei idegei véredényei csontjai nem 
is szólva halhatatlan lelkéről amely nem létezik”. A versben ezután változik meg a beszélő 
személyisége, itt szólal meg a lírai én először, – ahogy Cs. Gyimesi Éva rámutatott –126 Walt 
Whitman szavait beemelve a költeménybe: „ó uram / nincs pihenésem ó uram nincs étkem 
álmom italom”. A szöveg itt a Kolumbusz imáját idézi, amihez a költő saját fordítást és két 
önálló parafrázist is írt.127 Szilágyi Domokos az angol mellett románból is fordított, az Arany 
Jánosról írt nagyesszéje után Eminescuról monográfiát tervezett, a kortárs világirodalmat 
is figyelemmel kísérte, érdeklődve olvasta a beatnikeket, a dühös ifjakat és Beckettet,128 egy 
vitriolos cikkben még a Kerouacékat ért bírálatok ellen is tiltakozott.129

A vádbeszéd után a Whitman-idézetre épülő imaszerű, vallomásos jellegű szöveggel 
találkozunk: „vérem koleszterinszintje nőttön nő gyomrom túlterhelték elméletek csontjaimból 
dekalcinálódik a remény / éjjel fölriadok arra hogy ez milyen szép milyen borzasztó ez és 
keresem a szavakat rá”. A reményvesztés testi tapasztalattá változik, a száraz orvosi szakszavak 
szinte észrevétlenül válnak költőivé a metaforában. A reményvesztéssel együtt a lázadó test is 

123  Beke 2005, 86.
124  Cs. Gyimesi 1990, 67.
125  Szilágyi 1967, 53; Szilágyi 1978, 190.
126  Cs. Gyimesi 1990, 66.
127  Cs. Gyimesi 1990, 70.
128  Szilágyi 1986b, 19.
129  Szilágyi 2005.
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megtört, a lelkesedés és a vitális erő végleg elveszett. Az „advocatus diaboli” karaktere lehetőséget 
ad a vers vallásos olvasatára is, de itt nem a költőszereplő megdicsőüléséről (szentté avatásáról) 
van szó, sokkal inkább az ellenkezőjéről.  Kárhozat-történetként lehetne olvasni ezt a szöveget 
(hasonlóan a Napfordulóhoz vagy a Kényszerleszálláshoz), ha ugyan lenne hová elkárhozni – 
mert a szöveg efelől is kétséget hagy. Még a pokol elfogadásához is hitre van szükség, de itt a hit 
csak átmenetileg (és iróniával kezelve) van jelen. Nem marad más, csak a kétely és a mindent 
átható reménytelenség.

Mészáros Sándor szerint a posztmodern irodalom legfőbb jellemzői: „a rájátszás, a 
különböző stíluskorszakok imitatív megidézése, a kifordítás, átértelmező idézés, az intarzia, a 
nyelvjátékok, az egymásba át nem fordítható szövegvilágok mellérendelése, a metaforikusság 
elve”.130 A posztmodern irodalomban kitüntetett szerepet kap a szövegek transzformációja, 
vagyis – Genette szavaival élve – a hypertextualitás.131 A szövegek egy transztextuális térben 
értelmeződnek, ahol az intertextualitás egyre kitüntetettebb szerepet kap (ebből következően 
elmosódik a határ plágium és jelöletlen idézet között). A posztmodern irodalomban a 
hypertextualitás (olyan szöveg létrehozása, ami nem létezhetne egy másik szöveg, a hypotextus 
nélkül) szerepe  felértékelődik, különösen annak kifinomultabb formájáé, amit Genette 
imitációnak nevez. Ilyen imitatív kapcsolatot mutat ki Genette az Ulysses és az Odüsszeia 
között, a magyar irodalomban ilyen például a Szigeti veszedelem és az Új Zrínyiász közötti 
kapcsolat.

Szilágyi Domokos versében az ars poetica elváráshorizontjának (és egyúttal architextusának) 
felidézése együtt jár a szerzőiség tudatos és erőteljes kihangsúlyozásával, ami Sz. Molnár Szilvia 
szerint a neoavantgárd experimentális irodalom fontos jellemzője – szemben a posztmodern 
tendenciákkal, ahol a szerző szerepe másodlagossá válik.132 A szerzőiség hasonlóan fontos 
szerepű az Ez a nyár esetében is. Szilágyi Domokosnak ugyanakkor olyan imitatív versei is 
vannak, ahol a szerzőiség teljesen háttérbe szorul, mint a Változatok egy képzeletbeli Weöres-
versre, a Boreas, a Duk-dukság, a Lilla vitézre emlékezik, a Két Ovidius és a Palimpszeszt 
alcímű Apokrif Vörösmarty-kézirat 1850-ből szövegekben.

A neoavantgárd és posztmodern recepciótörténetben hosszú ideig a két korszakfogalom 
közötti kapcsolódás helyett inkább az egymástól való elszakadást hangsúlyozták (erre a 
problémára Kékesi Zoltán mutatott rá).133 A posztmodern irodalomról folytatott diskurzusban 
helyenként az is kérdésessé válik, hogy beszélhetünk-e egyáltalán posztmodern költészetről. Sz. 
Molnár Szilvia meglátása szerint a posztmodern mint irodalomtörténeti fogalom elsősorban 
prózai művekkel kapcsolatban használatos, míg a neoavantgárd stílusok elsősorban a lírához 
kötődnek.134 Kappanyos András szerint nem állíthatjuk biztosan, hogy létezik posztmodern líra, 
de az ellenkezőjében sem lehetünk biztosak, mert a posztmodern poétikai attribútumai nem a 
lírára szabottak, ráadásul szerinte a posztmodern alapvető kondíciói ellentétesek a líraisággal.135 
Ez okozza, hogy egymással párhuzamosan létezik egy olyan költészeti magatartás, amelyik nem 
akar tudomást venni a posztmodernről és egy olyan, ami – akár iróniával, akár nélküle, de – 
reagál a posztmodern tendenciákra.

Úgy gondolom, hogy az életműnek egyaránt fontos részei a neoavantgárd experimentális 
lírához köthető intermediális alkotásmód, a játékosság, illetve a metanarratívákból kiábránduló, 

130  Mészáros 1991, 150.
131  Genette 1996. 
132  Sz. Molnár 2004a, 68.
133  Kékesi 2003, 7.
134  Sz. Molnár 2004a, 68.
135  Kappanyos 2003.
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detotalizálódó történelemszemlélet. Ebből következik, hogy Szilágyi Domokos esetében – noha 
a posztmodern líraiságot nehéz definiálni – mégis beszélhetünk posztmodern költeményekről. 
Életműve rendkívül gazdag,  további versei, esszéi,  kései alkotásai, kötetekbe fel nem vett 
művei, karcolatai és novellái mind-mind további elemzések tárgyát képezhetnék.
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