
Nem-sejtett feszület
Arckép-töredékek Szilágyi Domokosról

„Amikor 1987-ben nekifogtam Szilágyi Domokos életművéről egy
szintézist írni, kénytelen voltam rendszerbe foglalni mindazt, amit
magam is tudok a világról; mindazt, amit a saját helyemről a világban
tudok — ugyanis ez a költő arra kényszerít, hogy az ember rendezze
magában a világot”1 — írja Cs. Gyímesi Éva Álom és értelem című mo-
nográfiájában. A Szilágyi-szövegek többszólamúsága, diszharmoni-
kus lírai hangoltsága mögött valóban olyan sorsvázlat húzódik, amely
az életmű értékrendjének feltérképezése, illetve a költő világképének
rekonstruálása közben óhatatlanul arra készteti a befogadót, hogy túl-
lépjen az interpretáció megszokott keretein. Az alábbi poétikai arc-
kép-töredékek ezen értelmezői éthosz szellemében a kronologikusan
elemzett versek „metafizikai mérlegelésére” tesznek kísérletet.

A végtelen partján

Az első kötet, az Álom a repülőtéren 1962-ben jelent meg és tulaj-
donképpen a kommunista rendszerelmélet, illetve szocialista élet-
gyakorlat mellett tett hitet. Az ehhez kapcsolódó materialista vi-
lágnézet ugyan száműzte ideái közül a transzcendens szférát,
mégiscsak egy hitelvű normatívát alakított ki. Mert a költő sza-
badsághoz intézett ódáiban ugyan egy értelemtől vezérelt, anyagba
álmodott eszkatológia lép működésbe, az abszolútum mégsem evi-
lági entitásként jelenik meg: a legmagasabb fokon szervezett anyag (a
szeretet) ugyanis nem határolható. Artikulátlan ellentmondások
lappanganak tehát a művek mélystruktúrájában, melyek csak a ké-
sőbbi költeményekben fognak felszínre kerülni.

A Szerelmek tánca (1965) ezért akár kulcsfontosságú költői kor-
szakot is jelölhet, melyben ha poétikailag nem is történik éles vál-
tás, egy eddig elidegenített, legalábbis kevésbé generatív elem (ne-
vezetesen a kétkedő szellemiség) kerül Szilágyi költészetének
vonzáskörébe. Egyetlen poétikai eszköz tanúskodik nyíltan az
ehhez kapcsolódó látens eszmei eretnekségéről: az irónia, amely már
az Álom a repülőtéren egyes kitételeiben is fellelhető volt. „És elég fé-
nyes a sötétség: / akár olvasni is lehet. / (Ezt jelképnek is veheti, /
ki szereti a jelképeket.)”2 vagy „aj, sötét lépcsőház,/ aj, nyirkos falak,
/ aj, proli penész, / aj, burzsuj lakat, // nyugodj az időben, / a nagy
temetőben, / míg emléked elvásik — / a fölnemtámadásig.”3 Az
idézett, jelentéktelennek tűnő részletekben még csak jelzésértékkel
megjelenő kritikus felhangok, visszájára fordított frázisok a Szerel-
mek táncában már szerves módon működnek, bár nem alakulnak a
főszólamoknál is fontosabb szervező elvvé.
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Az első két kötet képviseleti kereteinek szétfeszítése, a közössé-
gért vállalt vátesz-szerep levetkezése még várat magára, az 1967-
es Garabonciás hosszúversei azonban már egy egészen másféle be-
szédmód felé mutatnak, megszűntetve a korábbi versek lírai
alanyiságát. A stilisztikai konvenciók felrúgása, a szövegek avant-
gárd indulatossága, a hagyományos alakzatok kifejezőereje és az
úttörő formák felfokozott expresszivitása tehát együtt jár a költői
szerepzavar játékosan évődő tudatosításával. A Garabonciás tehát
szemléletes átmenetet képez a József Attila-féle „elvegyülés” és „ki-
válás” korszakai között, ugyanakkor a szerző egyéni válságát, szel-
lemi meghasonlását is reprezentálja. „Szabadságra és védettségre
született, mint mindenki, ki él. Ám az ő életében ez az értékpár tu-
datos alternatíva, az egyik ára, váltságdíja a másiknak”4 — írja róla
Szilágyi Zsófia Júlia. Az alkotói függetlenség is sokba került: a köl-
tői küldetéstudatról való lemondással kellett érte fizetnie.

Az ebből fakadó alkotó kétely poétikai paradigmaváltását, vala-
mint esztétikai esszenciáját nyújtja a Garabonciással egy időben meg-
jelent A láz enciklopédiája című kötet, melynek — Pomogáts Béla által
hangsúlyozott — „történetfilozófiai szkepszise”5 megszüntet min-
denféle teleologikus tételességet és eszmei egyértelműséget. Az
egymásra rétegződő részekből összeálló, egyszerre tagolt és tago-
latlan versépítmény az előző kötet szintetikus időhorizontját alkal-
mazza, amely a régmúlttól a jelenig ível. „Amit alkotó értelme ösz-
szerak: a költészet pontos és titokzatos óraszerkezetévé válik, hogy
mutassa a percet, amelyben élünk. Évszázadok, ezer évek falának
tetején málló-múló jelen időnket, ami még nem a holnap.”6 Az új-
szerű szerkesztésmód és nyelvszemlélet felszámolja az ideák és a
valóság közti harmóniát, stilisztikailag is jelzi a kétkedő költői ma-
gatartás soha meg nem nyugvó, lázas keresését, korok, kultúrák,
költői szerepek közti ingázását. „A fölfelé épülő, lépcsőként egyre na-
gyobb súlyokat hordozó emeletnyi tér létformája a mozgás.”7 A meg-
nyugvás így csak pillanatokra, a nyugtalanságok egyensúlyának át-
meneti állapotában adatik meg a szerzőnek.

„Szükségünk van erre az összefoglalásra, bizonyításul, hogy mi-
csoda építés az ő tagadása”8 — írja Méliusz József „az alkotóan két-
kedő költőről”. A Búcsú a trópusoktól című, 1969-ben kiadott — mind -
össze hat hosszúverset tartalmazó — kötet valóban a tékozlóan
teremtő tagadás összefoglaló műve lesz. Ezen felül Szilágyi Domokos
életművének betetőzése, költői korpuszának középpontja is, ahon-
nan tulajdonképpen szétírható lenne — vissza- és előrefele is — a
művek egésze. A szövegek szétszóródnak, a szavak a megsemmisí -
tő szójáték szolgálói lesznek, a racionális világkép relativizálásával
pedig az értelem fennhatósága sem nyújthat biztos támaszt, hisz a
célelvű megismerés kudarcot vallott, kiábrándult felismeréssé,
majd lemondó belátássá változott. Tőzsér Árpád „versnegatívnak”9

nevezi az ebből kialakuló poétikai produktumot, ami önmaga hiá-
nyával demonstrálja a költői szó elértéktelenedését, a költő világbeli

4Szilágyi Zsófia Júlia:
Különbség. In: A költő

(régi és új) életei. Szilágyi
Domokos (1938–1976).

(Szerk. Kántor Lajos.)
Kriterion, Kolozsvár,

2008, 101.

5Pomogáts Béla: Lázak
költője. In: Kényszerle-
szállás. Szilágyi Domo-

kos emlékezete. (Szerk.
Pécsi Györgyi.) Nap Ki a-
dó, Budapest, 2005, 265.

6Méliusz József:
Az alkotóan kétkedő költő.

In: A költő (régi és új) 
életei, 135.
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„jelenlét-veszését”. „És én tudtam a szót, az Igét, / s nem volt kivel
megosztanom (…) úgy voltam, mint ha egy darabka / tiszta rá-
dium-rögre leltem volna, s rejtegetve / játszom vele, dugom, hogy
meg ne lássák, mert elveszik, / s nem veszem észre, hogy napról
napra fogy / és fogyása a kórt növeszti bennem, dajkálja a halálo-
mat.” Kezdetben tehát a költő tudatosította, őrizte a teremtő szót, de
az lassan megszokott költői eszközzé, puszta formalitássá fokozó-
dott, a prófétaságot mintegy Jónásként „megrühellő” költő pedig
halogató-halálos játszadozásba kezdett vele, hátha kijátssza tőle az
elvesztett titkot. Az ige azonban még a tékozló tagadásban, a fele-
lőtlen feledésben is elnémíthatatlan marad, mert „(a) költő sejti: min-
den szó megoldás s az ige mint szó (ha tagad is) — ős-igenlés, ős-igen. A szó
pőre léte igenli a mögöttest”.10

A következő kötetek (Fagyöngy, 1971; Sajtóértekezlet, 1972) lírai ala-
nya azokat a metafizikai határokat feszegeti, amelyek átlépésével az
eddig leírhatatlanul távoli, „ismeretlen tartomány” közelivé, legalább -
is beláthatóvá válhat. Mintha A láz enciklopédiájának szkeptikus szö-
vegszervezése, illetve a Búcsú a trópusoktól posztmodernitásba hajló
poétikája után Szilágyi visszatérne a költői szó modern felfogásá-
hoz; a megnevezés újraalkotó erejének visszanyerésével próbálja
újra meg újra átlendíteni magát a fogalmazás kaptatóin. „Pszt, ne za-
vard az élőket. Hadd játsszanak, / hadd játsszanak tovább nyu-
godtan / az égiekkel. Ne zavard / a tárgyakat, mert nem tudod, /
melyik élőnek tartozékai. Csöndben maradj: / Szellem vagy —
tudod —, és csak a szellemek / világában számít bölcsességnek a
bölcsességed, balgaságnak a balgaságod.” — kezdődik a Fagyöngy
kulcsverse, A dolgokról egy földi szellemnek, melyben összegződnek
az eddigi poétikai elvek. Akárcsak az emblematikus, korábban ke-
letkezett Bartók-versben (Bartók Amerikában): „Aki alkot, visszafele
nem tud lépni — / s ha már kinőtt minden ruhát, / meztelenül bor-
zong a végtelen partján, / míg fölzárkózik mögé a világ.”

Nem-sejtett feszület

A harminchárom(!) verset tartalmazó, Felezőidő című kötet (1974)
már nem a határokat feszegető költészet foglalatát nyújtja; a meta-
fizikai magány lírai megszólaltatása helyett a határokon inneni köl-
tői küzdelem személyes szenvedéstörténete, illetve az összetartozás
nem-sejtett feszülete kerül a középpontba. „utolsó vacsora / minden,
de minden étkezésem (…) miért nem nyugtattok meg, hisz ti, /
mégis csak ti, ti vagytok én.”11 A Búcsú a trópusoktól közösségi ál-
dozata idéződik itt vissza, amely ugyan elhárítja magától a kivá-
lasztottság kiváltságait, illetve szabadító szerepét, mégiscsak azono -
sulni látszik a krisztusi küldetéssel, a másokért odaadott élet
éthoszával: „lefordítottam mindent amit érdemes a többi a ti dol-
gotok.”12 Az utókorra testált, szépségre fordított valóságdarabok mű-
vészi gesztusában sem a ‘megváltó’, hanem a ‘megtartó’ mozzanat

10Páskándi Géza: Vers-
magyarázat — ritmusban.
In: Kényszerleszállás, 137.

11Sz. D.: Vád, 283.

12Sz. D.: Hogyan írjunk
verset, 215.
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a fontos. „Szilágyi Domokos kegyetlen leszámolása a metafizikai
tudás önáltató megszerezhetőségével azért katartikus élmény, mert
nagy erővel demonstrálja a tudás hite nélkül maradt ember pusztu-
lásba futtató reménytelenségének valóságos okait”13 — írja Bertha Zol-
tán. Talán túlzás azt állítani, hogy Szilágyi „szentségtörő intellektusa”
valaha is képes volt a hit abszurd „metafizikai ugrására” (Camus kife-
jezése), mégsem elképzelhetetlen, hogy kegyelmi pillanatokban ré-
szesülhetett az örökkévalóság isteni ígéretének igézetében, hiszen
„[e]nnyire komolyan ragaszkodni a realitás cáfolhatatlan igazságai-
hoz voltaképpen egyenértékű a lét irreális, logikán kívüli, irracioná-
lis lényegű és misztériumú jellegének a felismertetésével”.14

A Felezőidő hol mindennapi, hol misztikus motívumai, szekula-
rizált/szakrális stilisztikája ezen felismerés rejtett sejtelmeiből épít-
kezik. Egyfajta határátlépés következik be Szilágyi költészetében
(„mert a lélek mozgásformája a vágy, / még akkor is, ha tilosba té -
ved.”15), amely a Szerelmek táncának „súlytalan, meztelen ünnepeit”,
a Kis szerelmes himnuszok profán imáit idézi fel. A megtöretett lélek
halálvágya és a másikkal való egyesülés „kis halála” a Felezőidő ver-
seiben már nem különíthető el egymástól. „Szilágyi emberfölötti
tragédiája itt következik be: mikorra fölismeri, hogy a halál pilla-
natában titkok tudójává, kozmikus cselekvővé válhat, éppen akkor
jelenik meg életében, költészetében a személyes boldogság lehető-
ségét nyújtó és beteljesülő szerelem —, amelyik ígéri magányának,
zárt univerzumának föloldását (és meg is adja átmenetileg), s a vi-
lággal való harmonikus megegyezést.”16 Nagy László verset írt Szi -
lá gyi Domokoshoz Aki szerelmes lett a halálba címmel; ezzel a költői
gesztussal jól jellemezhető a Felezőidő szerelmes verseinek mélysé-
ge sen elégikus hangú lírai énje is. „Én feleim, éjfeleim / határán hiá -
ba figyelek: / nem védnek védjelek, / s jobb nem gondolni földre-
égre, / jobb nem tünődni, hogy mivégre / csak az marad, hogy
védjelek, / ahogy tudlak, e vak világtól, / méregtől, ólomtól meg
ágtól / s magamtól is megvédjelek.”17 A halállal szemben mégis véd-
telen marad a szerelem: „…hagyjál engem, balga tagot / és kipletykált
hallgatagot / látszatomnak látszanom, // hagyj továbbra játszanom,
/ bár lehet, hogy léha, talmi. / Hagyj magamba belémhalni.”18

Az utóbbi sorok már Istent szólítják meg, mintegy haladékot
kérve, engesztelő játékot esdve. Mert a szerelmen kívül már csak a
költészet segíthet a látszat-világ elviselésében, a halálos játékszerré
vált ige megőrzésében. „Őrizte az Igét, s az Ige benne a halált. S mint
prófétája az örökül kapott szavakat, eljátszotta s kijátszotta születését, sor-
sát és halálát.”19 Szilágyi Domokos játékossága a Felezőidőben legin-
kább a szerepversekben nyilvánul meg (Zuboly, Falstaff, Lilla Vitézre
emlékezik). „Minél magasabbra emelkedik az emberi szellem, annál
több lehetőséget nyit magának kipróbálni, eljátszani a lét számtalan
szituációját és mozgásformáját. S minél több utánzó, áthasonító já-
tékra képes az ember, mert vágya a mindent átélés teljessége, annál
inkább megőrzi azt a felül és kívül maradó énjét, amely újabb és

13Bertha Zoltán: „minden
véges: megalkuvás”. In

uő.: A szellem jelzőfényei.
Magvető, Budapest,

1988, 115.

14Uo.

15Sz. D.: Este a tömb -
házaknál, 93.

16Pécsi Györgyi:
„S ha már itt tartunk: mit
is tehet a költő?” In uő.:

Olvasópróbák.
Felsőmagyarország

Kiadó, Miskolc, 1994, 106.

17Sz. D.: Gyermekek, 313.

18Sz. D.: Belémhalni, 292.

19Szakács Réka:
Élnem adjatok. Helikon,

2001. december;
http://www.napkut.hu/

naput_2006/2006_08/112.
htm [2012.12.05.]
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újabb játékokra teszi képessé.”20 A költő tehát időről-időre a (sze-
rep)játékban találja meg saját autentikus alkotói létmódját. Szilágyi
Zsófia Júlia egyik elemzésében21 kiemelt helyen említi a szerepver-
sek között a Fagyöngyben megjelent Gyöngyöm-társam című művet,
amely alcímében jelzi a felvett szerepet: Énekli egy rab prédikátor. A fo-
hászkodó hang, a mívesen megmunkált szövegtest nagyon hason-
lít a Felezőidő szimmetrikusan szerkesztett strófáihoz, imádságos
hangoltságához: „gyöngyöm-társam, / testünk könnyűdik, / lel-
künk egy re súlyosabb, / megfogyatkoztunk mi magunk is, / fogad-
kozá sunk ellenére, — / kincses szívünket föléljük lassan. / Dobogj
bennem, — csak addig — addig, — / hogy csak halálig kibírhassam.”
A rab prédikátor alakja szorosan köthető a szerző prófétai alkatához,
melyet még az örökbe kapott ige „megbocsáthatatlan elfeledésével”
sem volt képes levetkezni. „Mint Krisztus, midőn született, / a nem-
sejtett feszületet / bömbölve már mint csecsemő — / sírok befelé —
engem, ő, / a cserbenhagyó, hűtelen / — hisz nem vagyok bűntelen
— / eléget — éget szüntelen…” — írja a Vád című versben, melyet
nem a vonakodó, önostorozó prófétai lelkület vádaskodása, hanem
a bűnbánó, Istenhez hanyatló lélek vallomása hitelesít.

Bármilyen furcsa, Szilágyi Domokos legfontosabb „szerepjátéka”
a prófétai attitűddel, sőt a jézusi korpusszal való azonosulás-kísér-
letekben érhető tetten (A próféta, Ez a nyár). Megcáfolhatatlan pél-
dája ennek a Felezőidő megannyi, evangéliumi ihletésű műve; töb-
bek között a címadó vers is: „Éjfél. Éjfelekig / virrasztok, hogy
midőn / (mikor?) elérkezik, / elérkezik, ne lepjen álom — / elér-
kezik, ébren találjon / a felezőidőm.” De vajon mit jelöl a költő „fe-
lezőideje”? A halál láthatatlan cezúráját húzza meg, esetleg az ér-
telem ideiglenes határait felszámoló metafizikai megvilágosodás
pillanatát merevíti ki? „Maghasadásra gondol vagy az emberélet út-
jának arra a sokat emlegetett felére, amelynek szimmetriai rendező-
elv voltáról csak az út végén tudhatunk bizonyosat?”22 — teszi fel a
szerzői intencióra vonatkozó kérdést Szilágyi Zsófia Júlia. „Indulok,
indulok. / Indulok tájaimra, / szemügyre venni mind. / A szem alá-
tekint, / és lát sok buta pászmát / a Koponyák Hegyén, / hol a Tes-
tet vigyázzák —”.23A bibliai párhuzamok ambivalens viszonyt te-
remtenek Jézus áldozatvállalása, illetve a költő hiábavaló, ezért
vállalhatatlan sorsa között, mely már nem tudja hordozni az élet
egyéni/közösségi terhét.

„Vállalja gyönge vállad, / amit vállam elvállal? / Nem szabad
szövetkeznünk / halál ellen — halállal.”24 — szól a Kis szerelmes
himnuszok XXIV. darabja. A Felezőidő egyetlen versciklusa (Pogány
zsoltárok25) mintha ezekre a szerelmes szózatokra rezonálna. A tizen -
öt részből álló „zsoltárfúga” (Borbély András)26 motivikus-variatív
koherenciája, klasszicizáló strófikussága, zenei ihletésű szerkesz-
tésmódja és archaizáló nyelvezete különleges, szakrális stilisztikájú
szöveget hoz létre, melyben a szerelem és az elmúlás képzetei vég-
legesen összefonódnak. A patetikus hangvételt már nem kísérik iro-

20Bertha Zoltán: i. m. 113.

21Szilágyi Zsófia Júlia:
Az alanyiság börtöne.

Napút, 2006. 8.;
http://www.napkut.hu/

naput_2006/2006_08/124.
htm [2012.12.05.]

22Szilágyi Zsófia Júlia:
A mindenség felezőideje.

In uő.: Versenymű égő
zongorára. Mentor Kiadó,
Marosvásárhely, 2002, 71.

23Sz. D.:
Felezőidő, 311–312.

24Sz. D.: Kis szerelmes
himnuszok – XXIV, 122.

25Sz. D.: Felezőidő – Po-
gány zsoltárok, 293–298.

26Borbély András:
Zsoltárfúga;

http://ujnautilus.info/
zsoltarfuga/ [2012.12.05.]
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nikus felhangok, csupán a jelentésmódosító szójátékok, soráthajlá-
sok zökkentik ki és törik meg a sorok harmonikus ritmusát. Disz-
szonanciát talán azért nem érezhetünk a versekben, mert a míves
formaművészettel megmunkált szövegtestek olyan egységes egész-
szé állnak össze, melyben (formailag) minden tökéletlenség felol-
dódik. A tartalmi feszültségek pedig éppen feloldhatatlanságukban
„oldozzák fel” a lírai ént, aki fájdalmas fohászaiban próbálja elosz-
latni elmúlástól való félelmét. „Akkor kérlek, amikor már / keserves
volna, ha volnál, / hogyha énellenem szólnál. / Csak úgy szólok
mint szolgámnak, / csak úgy, mint akire várnak / megszelídítetlen
árnyak.” A megszólított nemcsak a szerelmes lesz; vele egyidejű-
leg ugyanis Isten jelenik meg, aki viszont majdnem minden eset-
ben az elmúlással asszociálódik.

Harangoznak Monostoron.
Isten, kegyelmes ostorom,
add, légyen égi kóstolóm
e hang, amely az ős torony
egéből hajnal-nász-toron
— szerelmetes szent pásztorom! —
száll légen-égen át, orom,
tető fölött, a házsoron,
Isten, kegyelmes ostorom.
Harangoznak Monostoron.27

Szilágyi Domokos költészetének metafizikai mérlegelése közben
újra és újra felmerül az Istenbe vetett hit, illetve a költő transzcen-
dens kötődésének kérdése. Rendszerint a tagadó szellem vagy a
kétkedő értelem uralja az ehhez kapcsolódó költői kitételeket,
„[m]égis gyakran vetődik fel a fej harangkonduláskor, többször író-
dik vers égi köröket érintvén…”28 A Harangoznak Monostoron című
mű azon ritka „poétikai pillanatok” egyike, amikor ez az „égi körö-
ket érintő” szerzőiség nem szolgáltatja ki magát saját deszakralizáló
stilisztikájának. A monostori harangozás motívumában, Isten zsol-
táros megszólításában, valamint a bibliai Bábel-torony felidézésé-
ben olyan lírai hang artikulálódik, amely mintegy feloldódik a vers
(isteni) főszólamában; pontosabban úgy csendesül el, hogy annak is-
métlődő hangsorába fúl. De vajon miféle hangok hallhatóak ki a vers
toronyszerű testéből? „Iszonyú terhe / omlik alá a levegőn, / han-
 gokat ad egy torony teste.”29 — írja Pilinszky az Apokrifban. Szilágyi
költői kompozíciójában is valamifajta láthatatlan teher omlik alá. Az
ős torony képzete az istenkísértő emberiség ószövetségi jelképére,
Bábel tornyára (Báb-ilu: „Isten kapuja”) utalhat, amely egyszerre
lehet az égi kifürkészhetetlenség (bábeli nyelvzavar), és a túlvilági
templom (Báb-ilu-i kapu) szimbóluma; a monostori harang-motívum
által földközelbe kerülnek ezek az égi jelek. A zenei struktúrájú, ma-
gába záródó szöveg statikus dinamikája, valamint a visszhangzó

27Sz. D.: Harangoznak
Monostoron, 293.

28Szakolczay Lajos:
i. m. 180.

29Pilinszky János: Apokrif;
http://enciklopedia.faze-
kas.hu/memo/Pilinszky_
Janos.htm [2012.12.05.]
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szavak esztétikai hatása a költő metafizikai érzékenységét, hitét
hangsúlyozza. Hisz az élet-mű kányafői zárlatában ott szól a mo-
nostori harangok elállhatatlan kondulása is.

A bejárhatón túl

Lászlóffy Aladár azt írja De profundis című megemlékezésében,
hogy Szilágyi Domokos azért volt nagy költő, „mert még életében
meg tudott halni”.30 Az Öregek könyve (1976) talán ilyen alkotói vég-
pont, ami jelképes halált hív elő az életműben. Ez a hívás azonban
nem csak szimbolikus, a kötet megjelenését a szerző ugyanis már
nem érhette meg. 1976 őszén öngyilkos lett. A két évvel később ki-
adott posztumusz verseskönyv, a Tengerparti lakodalom a hagyaték-
ban maradt, közöletlen művek közül válogat.

Az Öregek könyve halálfelfogása merőben eltér az előző kötetek
elmúláshoz való viszonyától. A korábbi lázadás („Bepörölni a létet
az elmúlásért…”31) fáradt belenyugvássá válik, az olthatatlan láz
kilobbanni látszik. A szerző holtra vált hangja már csak visszhang-
ként idézheti vissza a kezdeti életszeretet himnuszos megéneklé-
sét. „7 Örömeinkből fakadott örömök / 8 visszaszállnak fejünkre,
/ 9 mint az áldás, / 10 mint az átok / 11 (egy tőből fakadt e két szó,
/ 12 egy törzsnek két hajtása, / 13 egy arcnak két orcája, / 14 egy
ma dárnak két szárnya: / 15 egyikkel előre röpül, / 16 a másikkal
hátrafelé; / 17 és közös sírba temetődik, / 18 élni az öntudatlansá-
got / 19 halál után, / 20 mint éltük / 21 születés előtt…” Az öntu-
datlanság, mint a két nemlét között küzdő ember születés előtti, il-
letve halál utáni öröksége jelenik meg: „…reménytelen örökség / ki
a reménytelenséget átörökíted! / visszaöregedvén a földbe — /
megváltástalanul —”.32

A Tengerparti lakodalom, illetve az egyéb, hagyatékban maradt
versek lírai alanya pedig mintha azokat a határokat járnák be újra,
amelyek a költői szellem ismerős és ismeretlen tartományát, a lélek
földi és égi köreit, a megismerés emeleteit szegélyezik. „Ennek az ösz-
szegző, egyszerre visszatekintő, valamint újrakezdő poétikának kü-
lönösen szép foglalata a Zsoltár, vigasztalan33 című költemény. „Bejár-
tam a bejárhatót, / s tudni szeretném, mi van ott, / ott, a bejárhatón
túl. ” A köztes lét otthontalansága, a lélek rejtek-keresése ismét a be-
járhatón túli, metafizikai bizonyosság kutatásába fordul át: „...hiába
ezerszer unott / szellemi szépség-koktumok, / csak nem tudod,
csak nem tudod, / hogy mi van ott, hogy mi van ott, / miután a be-
járhatót / bejártad a határig, / csak nem tudod, csak nem tudod, /
hogy túlnan mire válik, / ebek harmincadján van minden, / csak
ezt tudod — ennyi: az innen.”

A rendeltetésszerűen felfogott (és ezzel előre vetített) végzet kí-
sérti meg az utolsó költemények lebegő lírai alanyát is. „A légüres
térbe került lelket nemcsak az egzisztenciális sorsélmény, hanem a
metafizikai tudatlanság és választalanság is emészti. Az az ádámi

30Lászlóffy Aladár:
De profundis. In: A költő

(régi és új) életei, 263.

31Sz. D.:
A láz enciklopédiája, 178.

32Sz. D.: Nem tanítottak
meg, 229.

33Sz. D.: Zsoltár,
vigasztalan, 340.
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(madáchi) szituáció ez, amikor a metafizikai tudáshoz való szellemi
viszony életkérdéséé válik. Amikor a tudáshiány vagy a negatív tu-
dástartalom az életet kérdőjelezi meg, s az öngyilkosság lesz az em-
beri szabadság egyetlen valódi kifejeződése.”34 „Itt fekszik a madár,
véglegesen kiterjesztett szárnnyal. / Alany és állítmány fesztávol-
ságát méregetem…” — írja a költő A fogalmazás kaptatóin35 című ver-
sében, utalva arra a távolságra, ami a lírai alany és az újjáterem-
tett/eltékozolt „ige” közt feszül. A világ versben való újjáalkotása
tehát nem tudja kitölteni a (József Attila által először tematizált36)
„világhiányt”, a Szilágyi-szövegek ugyanis úgy szüntetik meg a vi-
lágban észlelt egzisztenciális/metafizikai hiátusokat, hogy egyre
nagyobb űrt képeznek a költészet, illetve a költői lélek táguló/szű-
külő magánvalóságán belül: „azt hiszem amit akarok / hihetem /
hogy belőletek lefordítottam amit érdemes / és csak úgy érdemes ha
mindent / s ha nem is akkora mint a valóság de egész az én min -
dens / égem”.37

„…a modern mű — életmű — is úgy szép, ha formája van”38 —
írja Kántor Lajos Szilágyi félbemaradt voltában is befejezett (kitel-
jesedett?) életéről és művéről, amelynek felbonthatatlansága — a
feltételezhető szerzői intenció felismerése mellett — magában rejti
az intuitívan megközelített versvilág kompilatív lehetőségeit is, me-
lyek segítségével az értelmező eljátszhatja a költő egyik-másik le-
hetséges életét, vagy akár milliomodik halálát is. „…azért halt-e meg
a költő, amiért élt, és azért élt-e, amiért meghalt?”39 — teszi fel a ta-
lányos kérdést Láng Gusztáv. A költeményekből kirajzolódó „poé-
tikai arcképek” és halotti maszkok az ő esetében, azt hiszem, sohasem
fedhetik át teljesen egymást. Ha egy szövegdarabot kellene válasz-
tanom a költői korpuszból, akkor a Búcsú a trópusoktól-kötet Ez a
nyár című versének „megtöretett fehérségű feszületét” választa-
nám, amely egy pillanatra felmutatja a szóvá tett ige színeváltozá-
sát, és ahonnan talán (ha színről-színre nem is) homályosan kive-
hetővé válhat Szilágyi Domokos ránk tekintő arca: „belém álmodta
magát a szivárvány — / eső után -------- golgota előtt / tavasz és ősz
között a félúton / tovább-álmodja magát az ige: / a nyár látható fe-
lületeire

e z  a z  é n  f e h é r s é g e m  a m e l y
m e g
t ö r
e t e
t t

tinéktek”

34Bertha Zoltán: i. m. 115.

35Sz. D.: A fogalmazás
kaptatóin, 240–243.

36Lásd Miklós Tamás:
József Attila metafizikája

(Magvető, Budapest,
1988) című könyvét.

37Sz. D.: Hogyan írjunk
verset, 215.

38Kántor Lajos: Aki papír
közé keveredik. In: A köl-
tő (régi és új) életei, 116.

39Láng Gusztáv:
A költő és a szövegek;

http://www.krater.hu/
krater.php?do=3&action=

c&Pid=23 [2012.12.05.]
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