
Szilágyi Domokos (1938
1976): romániai magyar
költö, kritikus, műfordító.

Középiskolai tanulmá
nyait Szatmárnémetiben
végezte, 1955-ben Ko
iozsvárra került, 1959-töl
a Babes-Bolyai Tudo
mányegyetem magyar
szakán folytatta tanul
mányait. 1958-1959-ben
az Igaz Szó munkatársa
volt. 196D-tól a bukaresti
Előrénél dolgozott, majd

Kolozsváron éli beteg
nyugdíjasként. Tragikus
körülmények közt hunyt el.
- A leveleket közreadja
Hafner Zoltán.

Kolozsvár,
1973. június 4.

Szilágyi Domokos
levelei Czjzek Evának

Bukarest, 1973. II. 5.
Kedves Asszonyom!
Ne haragudjék, hogy ily későn válaszolok - hazajöttöm után két
hónapig Erdélyben ténferegtem, és csak most kerültem vissza Bu
karestbe. Levelének igen örültem, köszönöm újévi jókívánságait
- és, kissé későn, viszont kívánom. (Bár illett volna idejében, de,
úgy tetszik, címét nem írtam föl, legalábbis nem találom, pedig
újabban egész rendes levélíró kezdek lenni. És - mint látja 
még szerény is.)

Amit verseimről ír, azt hiszem, túl szép (to be true), minden
esetre örülök, ha talál rokon hangokat - ez sem kevés. És ha
valami fordítói bökkenő (rub) akadna, kérem, forduljon hozzám
nyugodtan (vagy ha más fordítja, akkor ő); megteszem, amit tu
dok. (Egy kissé magam is belekóstoltam a filológiába; és fordí
tottam is, nem keveset, s tudom, hogya fordítás - eltekintve
attól, hogy reménytelen dolog - elsősorban értelmezést jelent.)

Most egyelőre itt ülök Bukarestben, azt hiszem, nyárig nem
megyek sehova. Hacsak nem muszáj. (Itthon kiderült, hogy
látóidegsorvadásom van, s erre itt a Miatyánk az orvosság - le
het, hogy külföldön, valahol, van jobb is. Ha értesülök róla, és
ha engednek, kimegyek valami rendesebb klinikára. De ez még
a jövő zenéje.)

Szépfalusiékat melegen üdvözli, kezét csókolja

Szilágyi Domokos

Kedves Éva,
megkaptam levelét, és nagyon szépen köszönöm a jó híreket.

Hát én újra kolozsvári lakos lettem, egyelőre végleg - mert
nálam sosem lehet tudni. De ha innen elköltözöm, már csak fa
lura. Ám ez még a távoli jövő zenéje.

Egyelőre még mindig nyakig vagyok a hurcolkodásban, köny
ve im jó része Bukarestben maradt, részletekben szállítgatom.
Ezen kívül rengeteg a fordítani való és az egyéb aprómunka.

Hogy múltkori kérdésére megpróbáljak válaszolni - nehéz
lesz, mert nincs itt a könyvtáram. A Sajtóértekezlet latin idézete
valahonnan Tacitusból van, csak már nem emlékszem pontosan,
hol. A Santayana-mondást meg egy interjúban olvastam.

Kérem, írja meg pontosan, mikor jön Kolozsvárra, hogy itthon
legyek. Még nem tudom, hogyan alakul a nyaram; attól függ,
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Kolozsvár,
1974. május 9.

*Jeannie Ebner (1918):
osztrák költő, műfordító.

Magyar költők verseit
többször is ford ította

Czjzek Évával. - A le
vélben később említésre
kerülő három prózaverse
Szilágyi Domokos fordí-
tásában: Alkotó bírálat,
Költóí hírnév, A megbí-

zatás. (Utunk,
1974. ápr. 26.)

*'a Haláltánc-szvit. ..
kitűnően van fordítva

"'Ez a szomorú
helyzet.

hogy nőm - az Utunknál dolgozik - mikor kap szabadságot.
- Ittléte alatt szállásáról gondoskodhatom én is (ha nincs jobb),
van négy szobánk, talán csak elférünk. - Értesítését várja, kezét
csókolja:

Domokos

Kedves Éva!
Ma egyszerre jött levél Magától és [eannie-tól." Nem tudtam az
április 29-i PEN-estről, de ha tudtam volna is, aligha mehetek
vala ki.

Mindenesetre örvendek, hogy sikerült a dolog. Nyilván nem
szólhatok hozzá ily messziről az előadók művészetéhez, de a
pátosz énnekem se kenyerem. Ahogy kiveszem azonban, még
sem volt pusztába kiáltott szó, főleg az után, amit Jeannie meg
jegyzett a "stinkfade PEN"-ről.

Jómagam április l-jén szabadultam, hét heti tömény kezelés
után, bele a tömény munka kellős közepébe. Ámbár ott is dolgoz
tam, egy kedves pszichológusnő jóvoltából, mert du. 4-tól enyém
volt a dolgozószobája. Fizetségül Szondit és Schultzot (Das
Autogene Training) fordítottam neki. Azóta is vissza akar vitetni.

Jeannie azt írja a Totentanz Sui te-ről, hogy "ausgezeichnet
übersetzt ist"."" Nyugtassa meg, hogy kisilabizáltam a levelét
(van szótáram), azon kívül küldettem neki Utunkat (1974/17.),
amelyben három prózaverse jelent meg (ti. Mária most Pesten
van, kipihenni az én pihenésemet), Ma beszéltem vele telefonon,
jól érzi magát; onnan postázta az Utunkat.

Nem szeretném, ha Otto Müllerék kiszívnák a vérét az utolsó
csöppig. Jómagam is be vagyok táblázva munkával 2 esztendő

re. Példátlanul rendetlen családi állapotom miatt (régi feleségem
től nem váltam el - nem hajlandó -,Ieköltöztem Kolozsvárra
stb. stb.) belátható időn belül úgysem kapok útlevelet; és, sajnos,
elmúltak a szép idők, amikor erkölcsi sikerre adtam valamit.
(Kérem, ne vegye sértésnek.) Ez most már - esetleg - csupán
tágabb famíliámat érdekli; de azt hiszem, azt se nagyon.

That's the sad stiuation."'"
Még egy dolog: kérem, magyarázza meg Jeannie-nak (a na

pokban írok neki is), hogy az Utunk neki nem fizethet honorári
umot, csupán lejben, akkor, ha ide látogat. Ami különben nem
rossz ötlet, és nagyon szívesen látnók.

Szépfalusiékat sok szeretettel üdvözlöm. Ő itt tudvalévőleg

persona non grata, nem is írok neki.
Köszönök mindent, Romyt változatlan nagyrabecsüléssel és

szeretettel köszöntöm -
kezét csókolja:

Domokos
Kolozsvár, 1974. V. 9.
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Kolozsvár,
1974. június 6.

'Utalás Czjzek Éva
egyik unokájának súlyos

betegségére.

••Neue siebenbürgisch
ungarische Lyrik. Szerk.

Szépfalusi István. Elő

szó: Sütő András. Otto
Müller Verlag,

Salzburg, 1974.

Kolozsvár,
1974. szeptember 27.

Kedves Éva!
Most kaptam meg szomorú levelét. Együttérzek Magával" - kár,
hogy többet nem tehetek. Ilyenkor eláll az ember szava, s ha nem,
az sem segít. Vannak kimondhatatlan dolgok - ezeket kellene a
költészetnek megfogalmaznia; sajnos, ritkán és keveseknek sikerül.

Időközben megérkezett az antológia.** Igen szép, és nagyon
hálás vagyok azért az emberfölötti munkáért, amelyet Romyval
végeztek.

Mária járt Pesten és Debrecenben, fölmálházkodott könyvek
kel, hanglemezekkel, némi ruhaneművel. Jól telt, csak fárasztó
volt. De ez pihentető fáradtság. - Itthon folyik a szokásos mun
ka. Én is fáradt vagyok, de nem pihentetően. Kivéve a Béká
si-szorosban töltött öt napot (legifjabbik öcsém pisztrángtenyé
szetet vezet ott egy faluban); véresre eveztem a tenyerem a víz
duzzasztó taván, fát vágtam, napi egy ölet legalább stb. Ezzel
kb. vége az idei nyaralásnak.

Kezdek belehülyülni a fordításba, de legalább két esztendőre

be vagyok táblázva munkával; ama bizonyos lakásvételkor
összegyűlt minden. Hát most lássuk.

Szeretettel üdvözli:
Domokos

Kolozsvár, 1974. jún. 6.

Lieber Herr Czjzek,
ich habe die Anthologie bekommen. Das Buch ist sehr schön, und
ich sehe nm jetzt, was für eine übermenschlich-schone Arbeit
haben Ihre Ehefrau und sie vollführen. (Dies ist die Meinung Frau
Ebners auch.)

Vielen Dank und Viele Grüsse:
Szilágyi Domokos

[Kedves Czjzek úr,
megkaptam az antológiát. Nagyon szép a könyv, és csak most lá
tom, milyen emberfölöttien szép munkát végeztek a felesége és
Ön. (Frau Ebnernek ugyanez a véleménye.)

Köszönettel és szíves üdvözlettel:]

Kedves Éva!
Ne haragudjék a kései válasz miatt. Néhány napot Bukarestben
kell töltenem, s időközben úgy fölgyűlt a postám, mint egy ügy
védnek.

Örvendek, hogy - ha nem jobban, de nem is rosszabbul 
megvannak. Mi is. Munka, mint rendesen. sőt, még több is. Az
elmúlt tavasz óta írtam, illetőleg fordítottam ('73 tavaszáról van
szó) 2 verseskötetet (románból) + egy eredetit + egy irodalom
történeti monográfiát (rornánból) + egy Peter Pant (év végére ta
lán megjelenik, egy kötetben a Peter Pan a Kensington-parkban
s a Peter Pan és Wendy, ez utóbbi régebbi munkárn) + lesz egy
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'Sz, D.: Felezóidó. Ver
sek. Kriterion, Bukarest,

1974. - Dedikáció:
.Évának és Romynak,

igaz szeretettel:
Domokos /I Kolozsvár,

1974. okt. 10.

"Adatait helyesen lásd
1974. jún. 6-i levél 2.

jegyzete.

nagy, kb. 18 íves Andersen; most vár egy Whitman-válogatás +
egy Swift (levelek, szatírák), Az aprómunkát nem számítom.

Mindezt nem dicsekvésképpen. csak hogy lássa, mi sem he
nyélünk, és én már belenyugodtam, hogy holtom napjáig így
lesz. Nézze, már én is érzem magam olyan idősnek, hogy akár
föl is fordulhatnék. bármely nemzedékhez számít is. Ez nem ge
nerációs kérdés. Ez csak az én saját, külön bejáratú hülyeségem.
Tizennégy esztendős korom óta önellátó vagyok; néha bevonu
lok egy kórházba, generálozás végett, s megint elölről. Lévén a
végletek embere, semmit sem tudok balkézzel csinálni.

Kérem, ne haragudjék e lelki nagymosás miatt. Nem szoká
som; itt (talán csak hangversenyen kívül) nem is járunk sehova.
De jól vagyunk, a fiúcska már iskolás, a hercegkisasszony
őkisasszonysága kisasszonykodik (majdnem 5 éves; a nyáron
Pestről hozott valaki egy kombinét neki, állandóan benne akart
császkálni az utcán; vagy nagy színésznő, vagy nagy kurtizán
lesz; de lehet, hogya kettő egyre megy. - Szüleim irányt vál
toztattak, Sepsiszentgyörgyön fizettek be lakásra (ott is van egy
húgom). Eddig benne van az egész cécó kb. 20.000 lejemben. s
még többre is számíthatok. Hát úgy állunk, amint a régi mondás
tartja: egy szülő fölnevel 10 gyermeket, de 10 gyermek sem tart
el egy szülőt. Igaz, mi csak heten vagyunk, de hát én vagyok a
jó bolond, akihez zsákkal dől a pénz, ingyen persze.

Különben semmi baj, fő, hogy jól vagyunk idehaza, nem izgat
semmi, a Schultz-féle autogén tréninghez fohászkodom, ha úgy
esik. De csakugyan: nem panaszkodhatom. Bolondnak jár a sze
rencse.

Térjünk a tárgyra. Új kötetem (Felezőidő) megjelent.* Kb. 3 hét
múlva kapom meg a tiszteletpéldányokat. s akkor majd küldeni
fogok. Nagyon szép pofájú kis könyv, kb. 14 x 14 cm; Deák Feri
(ő tervezte a Sajtóértekezletet is) Angliából hozott betűket a borí
tó- s a címlaphoz. Itt megadom a kért lajstromot (a Neue
Siebenbürgische Literaturban** megjelentek híján); válogassanak íz
lés és terjedelem szerint (bár, mondottam volt, a szerzőnek

ilyenkor kuss, de hát legyen): I. Sajtóértekezlet. 1. Kiben maga lel
kihez szól (9). 2. Az ünnep (13). 3. Plánéta (28). 4. Nap (35). 5. A
szomszéd asztalnál (37). 6. A menyasszony (42). 7. Utóhang (60).
8. Ballada éjjel (03). 9. Ami kell 004-108). 10. Árnyék (27). 11.
Takarják be nagyapád (129). 12. Négy szonett (130). 13. Őrültek

(40). 14. Betegen (49). (A Don Quijote szerenádja (51), azt hi
szem, túl nehéz.) 15. Don Quijote végrendelete (62) egyszerűbb:

csak egy értelmező szótár szükséges hozzá. Nyilván nem lehet
szó szerint fordítani. 16. Maszek ballada (71). 17. Utóhang
(74); ez nehéz ügy, pedig ezt szeretem legjobban. 18. A próféta
(84). 19. Napforduló (193). 19. Ez a nyár (202), szintén nehéz
ügy. Filológiai magyarázatokkal szolgálhatok (pl. a legutóbbiban:
"anyag és eszme közt a féluton" - Madách). - II. Felezőidő: 1.
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Kolozsvár,
1974. október 2.

Vád (5). 2. Az Éden kapujában (21). 3. Pogány zsoltárok
(27-36). 4. Zuboly (51). 5. Falstaff (57). 6. Quasi una fantasia
(63). 7. Gyermekek (68).

Ennyi volna. - A gyakorlati ügyekről majd később.

Addig is kezét csókolja:
Domokos

Kolozsvár, 1974. szept. 27.

Mein lieber Romy,
hoffentlich fühlst Du dich besser nach dem Bad. Bei uns kein neues,
Arbeit und Arbeit. Jetzt erscheint mein Band (Die Halbzeit [nicht
Sport, nur Atomphysik]); ich werde schicken für Euch ein
Exemplar.

Herzliche Grüsse:
Domokos

[Kedves Romy,
remélem, a fürdő után jobban érzed magad. Nálunk semmi újság,
csak a munka. Most jön ki a kötetem (Felezőidő [nincs sport, csak
atomfizikaj): majd küldök nektek egy példányt.

Szívélyes üdvözlettel:]

Kedves Éva és Romy!
Hát ezért teszi ki az ember a lelkét. Apám egy hónap múlva vo
nult volna nyugdíjba (a papokat 70 esztendős korban nyugdíjaz
zák), s erre elüti egy teherautó - állítólag rossz volt a kormány
szerkezete (a kormánya sofőr kezében maradt); apám az útpad
kán állott, s a kocsiszekrény betaszította egy kb. 2 méteres árokba.
Koponyaalapi törés, belső zúzódások.

Mi erre autóstoppal Szatmárig (úgy 200 km). Egy csomó ízlés
telenség, mint minden temetésen stb. Másnap hajnalban vissza
vonaton - dolgozni kell. Most aztán éppen. Anyám s ikerhúga
im Sepsiszentgyörgyre fognak költözni; ott vettem végül is la
kást nekik, s most törleszthetem, amíg föl nem fordulok. Gondo
lom, van reményem rá.

Mindegy. Megjelent új kötetem, csak még nem került forga
lomba. Amint lesz, küldök.

Kézcsókkal:
Domokos

Kolozsvár, 1974. okt. 2.

Mein lieber Romy,
bitte Deine Ehefrau meinen Brief zu übersetzen. Ich bin jetzt zu
müde deutsch zu schreiben.

Entschuldigung und unsere Grüsse:
Domokos
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Kolozsvár,
1975. június 15.

"Ez minden.

Kolozsvár,
1976. április 7.

[Kedves Romy,
kérd meg a feleséged, hogy fordítsa le a levelemet. Pillanatnyilag
túl fáradt vagyok ahhoz, hogy németül írjak.

Elnézést, egyben küldjük üdvözletünket:]

Ui.: Szépfalusiékat üdvözlöm; amint egy kissé magamhoz térek,
írni fogok nekik.

m. f.

Kedves Éva!
Ezek szerint hát a szeptemberi viszontlátásra. Amúgy sem sokat
fogunk kóricálni - Máriának 16 nap a szabadsága (fél norma), ne
kem meg egyáltalán nincsen. Talán augusztusban elmegyünk
Parajd-Korond (Árcsó) tájékára rövid időre s esetleg valahova
Máramarosba is. C'est tout.*

Én megjártam Marosvásárhelyt, id est az elmeosztályt. 4 hét
- 15 perfúzió stb. - 4 kg hízás - munka rogyásig (kűlőn dol
gozószoba! Írógépet is vittem - arisztokrata törzsvendég va
gyok ott).

Mária most középfülgyulladással küszködik. Szerencsére nem
fájdalmas. Az orvos szerint - nagyon ritkán - ilyen is van.

A héten utazunk Bukarestbe - minden évben bizottság elé
kell állanom a betegnyugdíjért. Rühellem, de ez legyen a legna
gyobb baj.

A kicsik jól vannak; most az én fiam is itt van, mert az anyja
teljesen kiborult (legalább 3 öngyilkossági kísérlet); most itt fek
szik az elmén.

Hát így éldelünk. Engem csak a reuma bánt - cudar egy
időjárás van ezen a reumatogén Kolozsváron.

Kezét csókolja:
Domokos

Kolozsvár, 1975. június 15.

Mein líeber: Romy,
vielen Dank für Euere schwere Arbeit (Übersetzung). Und
hoffentlich auf Wiederschauen im Herbst! Dein (noch immer
alterer und alterer) Freund:

Dominicus
[Kedves Romy,
köszönet Nektek a nehéz munkáért (a fordításért). Remélem.
ősszel viszontlátjuk egymást! A Te egyre öregebb és öregebb bará
tod:]

Kedves Éva!
Megkaptam leveleit - elnézést a kései válasz miatt, de előbb kór
házban voltam Marosvásárhelyütt, aztán visszajöttem Kolozsvár
ra, s a reumámnak meg kellett újból szoknia az itteni (reuma
togén) éghajlatot.
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Kolozsvár,
1976. augusztus 22.

A küldeményt még nem kaptam meg, de mindez csak idő

kérdése. - Nem is tudom, hogyan köszönjem meg, hogy ennyit
fáradnak értem és miattam, nem tudom, megéri-e.

Február-márciusban leróttam az évi penitenciát a marosvásár
helyi kórházban. Most már visszatértem a sűrű munkába.
Aránylag jól vagyunk, hízunk mind a négyen.

Ami az osztrák rádiót illeti, azt hiszem, tudom fogni (még
nem próbáltam, de a készülékem jó, csak a hullámhosszra vagy
a frekvenciaszámra volna szükségem). - Az sem volna rossz,
ha Otto Müllerék meghívhatnának, de ez esetben meg kell ír
nom a hivatalos szöveget, amelyet itt elfogadnak. Legegysze
rűbb volna az Írószöv. útján (ott is van útlevelern, csak akkor az
Irodalmi Alapnak kell fizetnie az útköltséget. Kérdés, hogy
belemennek-é; ami azt illeti, megtehetnék, mert először és (rnind
eddig) utoljára 71-ben voltam hivatalos úton Jugoszláviában.)

No de ne álmodozzunk. Vagy sikerül, vagy nem. Meglátjuk.
Jómagam nem bánnék egy kis levegőváltozást. Ha Máriát is vi
het ném, még jobb lenne.

Még egyszer köszönöm szíves sorait - ha véletlenül erre jár
nának, remélem. nem kerülnek el.

Kezét csókolja:
Domokos

Kolozsvár, 1976. tv 7.

Mein lieber Romy,
vielen Dank für Euere schwere Arbeit. Unseres Leben geht fort
so-so. Ich hoffe (noch) dass wir einander widerschauen können in
diesem Jahre - Gott mit uns.

Herzlichte Grüsse:
Domokos

[Kedves Romy,
nehéz munkátokért sok-sok köszönet. A mi életünk megy tovább
- úgy-ahogy. Remélem. hogy (még) az idén viszontláthatjuk egy
mást - ha Isten is úgy akarja.

A legszívélyesebb űdvözlettel.]

Kedves Éva!
Elhanyagoltam az írást (nemcsak a levélírást) - rossz napjaink
voltak. Váratlanul meghalt a legfiatalabbik öcsém, alig harminc
évesen. Erdőmérnök volt Sepsiszentgyörgyön. Tavasz óta hanya
golt egy makacs tüdőgyulladást, aztán július-augusztusban hirte
len fölléptek a szövődmények: agyhártyagyulladás, agyvelőgyul

ladás (meningitis, encephalitis), majd sorra minden szerv (máj,
vese) fölmondta a szolgálatot, végül mnaemia[?] és általános
stafilococcusos fertőzés. Kb. 10 napig feküdt kórházban - előbb

Szentgyörgyön, majd Marosvásárhelyütt -, kómában mindvégig.
Körülbelül ő volt a legegészségesebb a családban - úgy látszik,
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Nagy Mária levele:

*Majtényi Erik
(1922-1982): költő. író.

publicista. müfordító

mi, többiek, betegesek, a férgese, jobban ha nem is, de tovább bír
juk. - Anyámat, szegényt, nagyon megviselte a dolog; két eszten
deje sincs, hogy apám meghalt. Fogyatkozik a család, a nyolc test
vérből már csak hatan vagyunk életben (legidősebb bátyám
'55-ben halt meg, húszéves korában).

Persze a nagy, a szent Élet megy tovább. Dolgozunk, hogy ne
kelljen gondolkodni.

Jómagam az ősszel bevonulok egy igen dicsért idegszanatóri
umba, a Déli-Kárpátokban. Úgy van, hogy Mária is jön velem.
Most különben nem is annyira az idegeimmel van baj, mint a
reumámmal, de - gyógyszeresen - azt is kezelni fogják. Úgy
hallom, a körülmények kedvezők, lehet dolgozni, s nekem elég
sok a hátralékom. Jövőre - talán - megjelenik egy kötetem, ha
az idén beadom az anyagot. Még sokat kell dolgoznom rajta, ha
utol akarom érni önmagam. Az utóbbi időben kissé lemaradtam.
Persze, minderre van magyarázat (esetemben a sok kulimunka),
de hát végül úgyis csak az eredmény számít, nincs bocsánat (Jó
zsef Attila: Tudod, hogy nincs bocsánat, / hiába hát a bánat, /
légy, ami lennél: férfi - / a fű kinő utánad. - [Lehet, hogy
nem pontos; szokásom ellenére fejből idézteml),

Romyt sok szeretettel üdvözlöm. A viszontlátás reményében
(jövőre?)

kezét csókolja:
Domokos

Kolozsvár, 1976. augusztus 22.

Drága Éva!
Igazán nagyon köszönöm a leveletek. Annyira egyedül maradtam
(szellemileg értendő), hogyaSzisz szeretteitől érkező minden szó
számít. Napról-napra jobban fáj minden, a dolgai, a sorai, a moz
dulatai, a hangja, a tekintete. Minden, amit írni tudok, csak köz
hely. Itt a két gyermek - értelmesek (?), szépek (?), de alig van
erőm a türelemre. "És bele nem nyugszom, bár értem", és még
sem értem, mert annak nem kellett volna, nem lett volna szabad
bekövetkeznie.

Várta és vágyta a bécsi utat. Szeptember 17-én írta Vásárhely
ről: "Ha én húszéves koromban megjárhattam volna azt az utat,
amelyet Erikkel" '72 őszén, ma egészen másutt volnék. Nem
földrajzilag, szellemileg." Minden elkésett. Én is. Nem tudtam
kibírhatóvá tenni az életet. Stb., stb. Nem folytatom a lelkizést.

Éva kedves, nagyon kérlek, amikor még teheted, írj, ha felénk
járnál, értesíts. Szeretettel várlak

Mária

Romyt üdvözlöm, s kívánom, hogy legyen erőtök befejezni a
munkát.

Kv. 1976. XI. 23.
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