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In memoriam
Szilágyi Domokos
Szilágyi Domokost 1972 októberében ismertem meg Bécsben,
Szépfalusi Istvánék Capistran utcai otthonában. Nekik volt
köszönhető, hogy hosszas utánjárás és harc árán egy-egy Romániá
ban élő erdélyi magyar író, költő Ausztriába jöhetett a Bornemissza
Társaság rendezvényeire. Ez mindig sok izgalommal járt, mert
soha sem lehetett tudni, hogya meghívottakat valóban kienge
dik-e a határon.

Az akkori vendégek közül Szilágyi Domokos (alias Szisz,
ahogy barátai hívták) tette rám a legnagyobb benyomást. Most
is magam előtt látom a szikár, csupa csont és bőr fiatalembert,
amint az asztal fölé hajolva halk, monoton hangon, s mégis
rendkívül szuggesztíven olvassa verseit. Szája keskeny, arckifeje
zése merev volt, kissé ironikus, mintha saját sebezhetőségét sze
rette volna leplezni. Csodálkozva vettem észre lábán apapucsot;
emlékszem, először azt hittem, valami provokatív szándék rejlik
e mögött, ám a felolvasott szöveg mélységes humánurna és köl
tői ereje, a Weöres Sándor költészetére emlékeztető játékos, dal
lamos lírai betétek hamar eloszlatták minden kételyemet. Tud
tam, hogy egy kivételes tehetségű költőt ismerhetünk meg a sze
mélyében.

Amikor aztán Szépfalusi István tervbe vette a kortárs erdélyi
költők antológiájának német nyelvű megjelentetését, férjemmel
együtt megbízott néhány fontosabb Szilágyi és Székely János
vers fordításával. Boldogan vállaltuk a munkát, s a vakációnk
ideje alatt megszületett a Kérvény, a Haláltánc-szvit és az Egy festő

halálára című költemények német változata - ez utóbbi vers át
ültetésében a kiváló osztrák költőnő, Jeannie Ebner volt a segít
ségünkre.

Az antológia 1974 tavaszán jelent meg Szépfalusi szerkeszté
sében, a salzburgi Otto Müller Verlagnál. A könyv bemutatójára
a bécsi PEN Clubban április végén került sor, és a rövid műsor

ban a mi fordításaink is elhangoztak. A program végén odajött
hozzánk a kiadó lektora, gratulált a fordításokhoz, és megkér
dezte, lenne-e kedvünk egy önálló Szilágyi-kötet összeállítására
és fordítására? Rendkívül megörültünk ennek, de persze azt is
tudtuk, hogy szinte lehetetlen feladatra vállalkozunk, hisz még a
legsikerültebb fordítás is rengeteg kompromisszumot igényel.
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Amikor 1973 szeptemberében Erdélybe készültem rokonlátogatás
ra, Domokost is értesítettem a jövetelemről - számomra ugyanis
mindig fontos volt, hogy személyesen is találkozzam és (amennyi
re lehet) megbeszéljem problémáimat azzal, akit fordítok. Ő akko
riban költözött vissza Bukarestből Kolozsvárra; a Monostori út
egyik újonnan épült háztömbjében lakott élettársával, Nagy Mári
ával és annak gyermekeivel. A rengeteg könyvvel, hanglemezzel,
szőttesekkel bélelt lakás hamisítatlan erdélyi légkört sugárzott.
Hamarosan oldott, érdekes beszélgetés alakult ki közöttünk, hi
szen Domokos a fordítás terén is profinak számított; az volt az ér
zésem, egy igazi filológus veszett el benne. Átfogó, széleskörű mű
veltségével valósággal elkápráztatott. Még a legújabb, külföldön
megjelent avantgarde munkákról is tudott, ami Ceausescu rém
uralma alatt valóságos csodának számított. Ezt a felejthetetlen,
szép estét azóta is legszebb emlékeim között őrzöm, amelyhez
természetesen Mária figyelme, gondoskodása is nagyban hozzá
járult.

Az önálló német kötet címét, Enzyklopiidie des Fiebers, még
Szisszel együtt választottuk. A borító tervezését fiamra, Alexan
derre bízta - ő a művészek kifinomult idegrendszerével mintha
megérezte volna a közelgő véget: a kép egy kicsiny férfit ábrá
zol, aki egy fenyegető, koromfekete alagút belsejéből, számos
lépcsőt megmászva, felszabadultan áll a kijárat vakító, fehér vi
lágosságában. - A kötet megjelenését Domokos sajnos már nem
érte meg, pedig várta, s örült neki.

,,2aaa-ig szeretnék élni" - írta egyik versében. Ez a mondat
annyi év távlatából még mindig fáj. Mindössze 38 éves volt 1976
novemberében, amikor tudatosan készülve a halálra, önkezűleg

vetett véget életének. A kibírhatatlan fizikai fájdalmak, az elis
merés hiánya és az erdélyi magyar kisebbség sanyarú helyzeté
ből adódó megpróbáltatások végleg felemésztették életerejét. Pi
linszky szép szavai azt hiszem, rá is érvényesek: "Csatavesztés a
földeken. / Honfoglalás a levegóven."

Szilágyi Domokos, ha tudat alatt is, mindig az Abszolútum
felé haladt, hitetlenségében is hívő lélek volt. Bízom az Úristen
kegyelmében és abban, hogy már megtalálta azt a helyet, ame
lyet földi szenvedéseivel kiérdemelt magának.
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