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Cs. Gyimesi Éva 
 

Szilágyi Domokos 
(1938–1976) 

 
Nagysomkúton (Máramaros megye) született 1938. július másodi-

kán. Édesapja református lelkész, aki a népes család eszményét követi: 
nyolc gyermek nő fel a parókián. A Szatmárnémetiben tett érettségi 
(1955) után Szilágyi Domokos a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem 
magyar nyelv és irodalom szakán folytatja tanulmányait, korán kezd 
publikálni az irodalmi lapokban (Utunk, Igaz szó, Korunk). Az állam-
vizsgán elvi okokból visszaadja a tételt (Nagy István műveiről), és so-
hasem próbálja meg többé megszerezni a diplomát. 1960-tól Hervay 
Gizellával, feleségével együtt Bukarestben dolgozik, az Előre munka-
társa.  

Az első Forrás-nemzedék költőiként indulnak, mindkettőjük pályája 
gyorsan ível: 1962-től, amikor megjelenik az Álom a repülőtéren, Szilágyi 
Domokos verseskötetei rövid időközökben követeik egymást: Szerelmek 
tánca (1965), A láz enciklopédiája (1967), Garabonciás (1967), Búcsú a trópu-
soktól (1969), Fagyöngy (1971, Palocsay Zsigmonddal közösen), Sajtóérte-
kezlet (válogatás az eddigiekből, 1973). A család közben szétesik, a köl-
tő Máthé Juliannát veszi feleségül, Hervay Gizellával közös gyerme-
kük, Géza Attila (Kobak) sokat hányódik. 

Szilágyi Domokos végül elköltözik második feleségétől is, Kolozs-
váron telepedik le; élettársa Nagy Kálmán özvegye, H. Nagy Mária. 
1974-ben megjelenik Felezőidő című kötete. 1976-ban adják ki az Öregek 
könyve című poémát, valamint a Pimpimpáré című daloskönyvet, ame-
lyet Vermesy Péter zenéjére írt. 

Ezekben az években gyakran szorul szanatóriumi kezelésre, az író-
szövetség részéről betegnyugdíjban részesül. 1976. október végén – 
rövid búcsúlevelet hátrahagyva – öngyilkosságot követ el. Több napi 
kutatás után a kolozsvári Kányafőn találnak rá. Tragikus sorsot ért meg 
fia és volt felesége is: kobak az 1977-es bukaresti földrengés áldozata, 
első felesége, Hervay Gizella Budapesten végez az életével 1982-ben. 
Mindhárman a Házsongárdi temetőben nyugszanak. 

Posztumusz kötetet a Tengerparti lakodalom (1978). 
Sokat fordított a román költészetből (a legtöbbet Nichita Stănescu 

verseiből), ő fordította és válogatta Walt Whitman legszebb verseit is. 
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Arany Jánosról esszét írt (Kortársunk, Arany János, 1969), kisprózát, me-
séket is megjelentetett. 

Életművében kezdettől fogva saját eszmélkedésünk legbensőbb 
kérdéseire ismerünk: Ki vagyok, és mit érek én a világban? Mit és 
mennyit ismerhetek meg belőle? És mi az értelme? Egyáltalán: szüksé-
ge van-e rám a világnak? Hol a közösség, amely ezt megerősíti? 

Ez az olykor megfogalmazatlan nyugtalanság a serdülővel együtt 
ébred, és meg-megújul – harmóniát keresve. Nem személyes gond ez 
csupán, hanem a mindenségre nyíló öntudatos szellem – a személyiség 
egyetemes – gondja. Mit kezdjen az ember önmagával, fölismert lénye-
gével, szabadságával?  Szeretné látni vagy legalábbis hinni, hogy ennek 
az értéknek rendeltetése van, valamire való, tehát felelősnek érzi ma-
gát, mire szánja , milyen ügynek kötelezi el. Mert ha a világnak, a tör-
ténelemnek nincs célja vele, akkor értelmetlen a szabadsága, tehát ér-
telmetlen az élete. 

Szilágyi Domokos költészete a létezés terhét megnyugvás nélkül 
hordozó, értékét szüntelenül mérlegre tevő elme küzdelmét fejezi ki. 
Az Én és világ viszonyának azok a kérdései foglalkoztatják, amelyek a 
megismerés határait, a cselekvés lehetőségeit, eszmény és valóság, 
egyén és közösség kapcsolatát feszegetik, hogy választ találjon a végső 
kérdésre. Mi az értelme? 

A fasizmus és a háború borzal-
mai után új életre és jövőre ocsúdó 
kelet-európai ember törekvéseinek 
részeseként kezdi keresni a választ 
ezekre a gondolatokra, és kezdetben 
a kommunista eszményrendszerben 
véli megtalálni. Felismerni véli a 
szükségszerű küldetést, hogy részt 
vegyen a tökéletes társadalom esz-
ményének (illúziójának) valóra vál-
tásában. A költő belső szellemi 
drámája a kor értelmiségének tipi-
kus konfliktushelyzetéből bontako-
zik ki: a humánum kiteljesedését 
ígérő szocialista eszményrendszer 
és a valóság alakulása közötti el-
lentmondások tragikus átéléséből. 
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Pályájának első szakaszában versei arról a hitről tanúskodnak, hogy 

az ember a jövőről alkotott eszményeihez igazíthatja a világot, hogy a 
jelen csupán átmenet az egyre szebb, humánusabb jövőbe, melyben 
megvalósul az egyén és közösség harmóniája, a társadalmi igazságos-
ság (Álom a repülőtéren, Keresztvetők). Nem kevés olyan verset is ír, ame-
lyekben engedményeket tesz a korabeli irodalompolitikai elvárások-
nak, hogy ti. a költő feladata a társadalmi változásokért folytatott küz-
delem. Korai szereptudatában, ars poeticájában ennek megfelelően ki-
mutatható az irodalom célszerűségének, hasznosságának elve (Bűnöm: 
a szépség). De a szabadságvágy, az idilli-derűs vagy humoros-bájos já-
ték is jelen van már a költészetben (Tavaszi szél, A szomszéd asztalnál, 
Ákos, a festő). Ez a jártasságra való kivételes készség Szilágyi Domokos 
költői alkatában már nagyon korán együtt jár a tragikum iránti fogé-
konysággal (Ius primae noctis, Halál árnyéka-ciklus). 

A Halál árnyékának kompozíciója, ellenpontozó szerkezete a néző-
pont és a tónus váltogatásában, egy-egy részletének ironikus kétérté-
kűségében a későbbi nagy polifonikus költemények szerkezeti sajátos-
ságait előlegezi, akárcsak a Francia repülő Tunisz fölött drámai hatású, 
dinamikus montázstechnikája. E kompozíciós forma olyan befogadói 
magatartást kíván, amely nagyobb érzelmi-intellektuális rugalmassá-
got feltételez, mint a líra hagyományosabb, lineáris szerkezetei, mert 
megköveteli az olvasó nézőpontjának állandó módosulását a vers ala-
nyának (vagy alanyainak) nézőpontjához. Ezzel együtt a részeket egy-
befoglaló szintetikus látásmódot is igényel, amely a szöveg részei kö-
zött rejtett kapcsolatokat felfedezi és újraoktatja. 

Második kötete már apró módosulásokat mutat a világszemlélet-
ben. 

 
 

A képen Plugor Sándor tusrajza Szilágyi Domokosnak a rajzhoz írt versével: 
Ez én volnék / Bűnben fogantatottan / Legalábbis Pö Sö szerint … 
 
 
Szöveg forrása: Magyar irodalom. 
Tankönyv a XII. osztály számára. Bukarest, 1993, EDP. 


