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„Játsszuk, ami nincs, de lehetne..."

(A szerepversek szemléleti háttere és formái 
Szilágyi Domokos költészetében) 

I.

Zárkózott, büszke és nagyon fegyelmezett költőnk volt SZILÁGYI Do-
mokos. Életének színtere Erdély, alkotásainak ideje a XX. század
hatvanas és hetvenes évei. A romániai magyar irodalom un. „első

Forrás-nemzedék"-éhez tartozott. Ennek a nemzedéknek a közvetlen társa-
dalmiság, "a közvetlen közösségi élmény helyett a személyiség belső világa 
vált fő témájává, örökségként Petőfi és Arany helyett József Attilát, Szabó 
Lőrincet, Kassákot és általában az avantgárd hagyományt vállalta kiemel-
ten, Móricz helyett inkább Krúdy t és a nyugati próza ösztönzéseit figyelte" . 
Művészi világképükben, műveik tartalmában nagy szerepet kaptak az egyén
belső világának, pszichikai, lelki, érzelmi és morális folyamatainak kérdései;
erre a jelenségre ösztönzően hatott a személyiségre irányuló egzisztencialista
filozófia a hatvanas évek elején beáramló nyugati irodalom révén. Formailag,
esztétikailag sokféle hagyományt asszimilált ez a nemzedék: előtérbe került a 
játék, az alakváltoztató lírai képesség, a hangulatiság, a groteszk, az időrend
szubjektív kezelése stb. Napjainkra „klasszikus"-oknak számítanak azok az
írók és költők, akik az egyéni különbözéseik ellenére ehhez a generációhoz
tartoznak: LÁSZLÓFFY Aladár "nézőpont-megsokszorozó racionális, elemző 
versei ""-vei, "Szilágyi István belső monológra építő, időfelbontásos, 
esszé ikus"~ regényével, BÁLINT Tibor "lírai-groteszk anekdotikus 
realizmusa"4-va.\, de folytathatnánk a sort Lászlóffy Csaba, PUSZTAI János,
BODOR Ádám, KÖNTÖS Szabó Zoltán, PALOCSAY Zsigmond nevével. Szán-
dékosan utoljára emeljük ki e nemzedéknek azt a költőjét, akit a ma már
talán senkit meg nem bántó jelzővel lehet illetni, a művészi erőben leggazda-
gabbak legtehetségesebbet: Szilágyi Domokost.

(„a költő.... akinek eleme a játék") Szilágyi Domokos egész élet-
művének motívumként is végigvibráló alapkategóriája: a játék. Ahogy
Kosztolányi, úgy Szilágyi Domokos is versbe foglalja lényegét, többször
magyarázatát, értelmezését adja. így egyrészt költői és emberi világképének
mindvégig jelenlevő kérdése, sőt elve, másrészt költői attitűdként versei for-
mavilágát is befolyásolja. A játék életformáló hatása világképébe és ars poe-

1 GÖRÖMBEI András: Napjaink kisebbségi magyar irodalma. Bp., 1993. 73. p.
2 GÖRÖMBEI Lm. 74. p.
3 GÖRÖMBEI Lm. 74. p.
4 GÖRÖMBEI Lm. 74. p.
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ticájába egyaránt beépül, ez utóbbi költői játékosságban, „poéta doctus"
magatartásban nyilvánul meg. Mielőtt azonban Szilágyi Domokos költésze-
tében megvizsgálnánk ezt a jelenséget, próbáljuk meg mélyebb, társada-
lomfilozófiai összefüggéseit is föltárni.

/Lét és játék/ A lét és játék összekapcsolásának problémáival, a 
játék megismerés- és igazságtartalmának kérdéseivel legmélyebben a XX.
századi egzisztencialista filozófia foglalkozott. SARTRE: A Lét és a Semmi 
című művében a lét és a máslét kettősségére szakított egyén lehetőségeit
kutatja. Úgy véli, hogy az emberben ez az egzisztenciális kettősség mindig
megmarad: az ember mindig önmaga lesz és nem lesz önmaga. Ez az alapve-
tő kettészakítottság sokféle formában jelentkezik, társadalmi síkon is megje-
lenik. A társadalom az élet minden szférájában szerepeket alakít ki, a szemé-
lyiséget is ezek együttese fejezi ki. Személyiség és szerep konfliktusát két
úton lehet feloldani: az egyik utat az jelentené, ha az egyén fokozatosan azo-
nosulna azzal a tevékenységgel, amely idegen tőle. A játékban, a játékosság-
ban van ilyen elem - Sartre éppen ezt emeli ki. Az idegen világgal való azo-
nosulás azonban egyben az egyéniség elvesztését is jelenti. E fordulat nem
mindig ennyire végletes és tragikus: a játékosság jelenthet olyan távolságtar-
tást is, amelyben a személyiség bár azonosul szerepével, önmagát is szeretné
megtartani. Igaz, a játékosság így a konfliktus el leplezésévé válik. Sartre
számára ez nem is megoldás, a filozófus személyiség és szerep konfliktusá-
nak feloldására csak a másik utat tartja járhatónak: az egyén lázadását.5

Hogy milyen mértékben befolyásolta Szilágyi Domokos világképét
az egzisztencialista filozófia, személyes dokumentumok és vallomások hiá-
nyában még nem meghatározható, de párhuzamaikra máris rámutathatunk.
Sartre nemcsak az egyén társadalomban Játszott" szerepeit vizsgálja, egzisz-
tenciális érvénnyel is megfogalmazza, hogy az egyén soha nem az, ami, csak
játssza, hogy az.6 Szilágyi Domokos kései lírája ugyanezt a felfogást tükrözi:
„Játsszuk, ami nincs, de szeretne /lenni. Esendő mimagunkat. " Mindketten
kiterjesztik a játék fogalmát: Sartre végső fokon nem egy lehetséges létfor-
mának tekinti, hanem a létezés egyedül autentikus formájának. A lét és a 
játék fogalmát azonosítja. A költő is eljut a lét és a játék azonosításának az
élményéig, térben és időben egyaránt kiterjeszti ez utóbbit: „Játsszuk, ami 
nincs, ami volt, /játsszuk, ami nincs, ami lesz. /Poklot s mennyet, hol a holt / 
közel érzi magát földijeihez. / Földet, hol a menny s a pokol. " A játék in-
tenzitásában, mindenhatóságában bízva írja a következőket: „Játsszunk 
életesdit - /játékomat esdd itt, /játékodat esdem, / nélküled elesten ...". A 
jelenségről vallott értékelésükben is párhuzam születik: Szilágyi Domokos
kései felfogásában éppúgy pótlékként, hamis alternatívaként jelenik meg,
mint Sartre filozófiájában.

5 TORDAI Zádor: Existencia és valóság. Bp., 1972. 40-41. p.
6 SARTRE, Jean-Paul: L'Étre et le Néant. Paris, 1957. 99. p.
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Szilágyi Domokos „Kosztolányi-típusú" költő abban az értelemben,
hogy költészete mögé nem teremt rendszeres filozófiai hátteret, de az értel-
mezés mégis megengedhet ilyen jelleget. Úgy tűnik, hogy lírája nem a játék
programszerű filozófiai felfogásának az illusztrálása, hanem a költő intellek-
tusa szül itt bölcseleti gondolatokat.

/"A játék. Az különös."/Nemcsak különös és vonzóan varázslatos a 
maga tárgyi mivoltában - ahogy Kosztolányi látta - , hanem rendkívül el-
lentmondásosan megítélhető tevékenység is. Láttuk, hogy Sartre gondolko-
dásában a játék - most már továbbpontosítva: a szerepjáték - elveszíti humá-
nus tartalmát, személyiség-felszabadító varázsát. A másik megítélést az esz-
tétikai játékelméletek tartalmazzák. Az ősforrásukká vált schilieri esztétiká-
ban a játékösztön /Spieltrieb/ az ember egyik legnemesebb képessége: általa
az ember újraalkothatja önmagát, a személyiség ismét teljessé válhat.
SCHILLER szerint az ember reálisnak és ideálisnak magasabbrendű egységét
akkor valósítja meg, amikor játszik. Végső fokon a játékösztön legteljesebb
formáját egy olyan esztétikai-művészeti szférában látja megvalósultnak,
„ amelyben az ember szó szerint felnevelheti magát: eljuthat az igazság meg-
értéséig és a szabadság megvalósításáig" . Ami Szilágyi Domokost illeti, a 
játékkal, szerepjátékkal ő is a nagyobb lét lehetőségét, a szabadság övezetét
teremtette meg a maga számára, de értékelésében - mint már említettük -
Sartre-éhoz áll közelebb.

Érdemes a szerepjáték belső természetét továbbvizsgálni. Megadja
tehát a szabadság érzetét, más megfogalmazásban: megadja a Teljesség érze-
tét. A gyermek érzékelésében minden azonos fontosságú, a világ az áhított
osztatlanság állapotában jelenik meg. A XX. század számára épp ez a már-
már mitikus egységben látás lett fontossá a gyermeki szférából. A felnőtt
játékában azonban előfordulhat valami, ami a gyermeknél soha nincs meg: a 
kényszerjelleg. Nagy Játékos" költőink világképében mindig ott rejlik mö-
götte a világ kettészakítottságának, eszmény és való elválásának élménye,
igaz, általa létrejön a disszonanciák legyőzésének lehetősége is. A játékot
programszerűen valló művészekre általában jellemző, hogy szemléletük tár-
gyában felfedezik a hiányosságot, de elszakadni a tárgytól végleg nem tud-
nak, mint ahogy már azonosulni sem. A játék így a félúton levés örök állapo-
ta.

A szerepjáték megkönnyíti a Megismerést. A játszó személy - a 
költő is - énjét világnyivá tudja növeszteni, s így a valóság oldalait sokféle
módon képes átélni. A helyzetek, a szerepek sokasága révén kitágul, megis-
merhetővé válik a világ.

A szerepjáték és a Valóság kapcsolata? Igen, sajátos lelkiállapotot
követel, amelyben a dolgokat, a realitás viszonyait önkényesen alakíthatjuk,
a valóságot belső szemléletünknek megfelelően formálhatjuk. Bármilyen is

7 ZOLTAI Dénes: Az esztétika rövid története. Bp., 1978. 41^42. p.
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legyen a játék - utánzó vagy a tiszta fantázia szülöttje - , mindenképpen a 
teljes értékű realitás benyomásának felel meg. Szilágyi Domokos felfogásá-
ban szigorúan valósághoz kötött: „... a játék belső rendje az élet kristály tör-
vényeit követi, gyermekek játéka néha döbbenetes - mert kegyetlenül őszinte -
igazságokkal hökkent meg bennünket" - írja ars poeticának is felfogható
Arany-monográfiáj ában.

Szilágyi szerepjátékaiból nemcsak a valósághoz kötöttségüket emel-
hetjük ki, hanem azt is, hogy ez a játék mindig önazonos, mindig saját magát
éli meg képzelt feltételek között. Az „eljátszott" helyzetek konkrétumai
azonban soha nem fedik pontosan, hiánytalanul a költői egyéniség teljessé-
gét. Mintha feloldódni maradéktalanul az egyes szituációkban nem tudna,
vagy mintha a játék nem hozna kielégülést, mindig megőrzi „azt a felül és 
kívül maradó énjét, amely újabb és újabb játékokra teszi képessé.,Á

Önkényesség és determináltság, a valóság kötöttségeitől való eltávo-
lodás és azok kiismerése, a felülemelkedés és a belehelyezkedés élménye
szimultán módon jellemzi a játék belső természetét. Költő számára így
egyaránt lehet menekülés, a képzelet bűvöletébe való visszahúzódás, és
olyan kapcsolat is az élettel, amely az élet hézagainak kitöltésében teremtő
jelleget ölt. A költői világkép, az egyéni szándék szabja meg, hogy melyik
tartalom, melyik vonás erősödik fel.

II.

/"Játsszuk, ami nincs, de lehetne."/ Szilágyi Domokos szerepjáté-
kaira korán, már első kötete megjelenésekor felfigyeltek. Legrészletesebben
Kántor Lajos elemezte, oly módon, hogy a játék helyét a világképben állandó
karakterűnek vélte, és e kulcsszót összekötötte lírája tematikai tagolásával.
Úgy tűnik, Szilágyi értelmezésében azonban e fogalom árnyaltabb és válto-
zóbb jellegű, állandóan más és más tartalmakkal gazdagodik. Költői világ-
képének egészéből kiszakítani így nem lehet, csakis annak változásaival ösz-
szefűggésben szabad tárgyalni: a játékosság a költő egyre elkomoruló szem-
léletének, hit és kétely relációjában kerül előtérbe vagy homályosul el. Szil-
ágyi Domokos végső összefoglalásaiban /Játékok /., Játékok ILI kétszer, két
oldalról is megközelíti e fogalmat: a kronologikusság és az állandó karakter
felől. A költő példájára az elv tartalmi, értéktudati stb. változásait követjük
először végig. Számára a játék a legszorosabb értelemben „az élet kristály-
törvényeit követi", születés és elmúlás közé feszül, s minél közelebb kerül az
elmúláshoz, annál inkább tragikussá, reménytelenné, olykor értéktelenné
válik. Egzisztenciális érvényt ölt magára, és a költő azt pótolja vele, ami a 
leginkább ellehetetlenült: valódi életét.

BERTHA Zoltán: „Minden véges: megalkuvás". = Alföld, 1981/7. 70. p.
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Első költői korszaka a jövőjét tervező, felszabadult, játékos értelem
jegyében alakul. A József Attila-i szigort, az ok- és célszerűség biztos teleo-
logikus világképét már át-átszövi a groteszk hang, de egészében a bizakodó,
a játékban szépséget és szabadságot találó magatartás jellemzi. A „tiszteletre 
méltó világegyetem összefüggései" megengedik, sőt meg is követelik, hogy
játékfelfogása derűs és gyakorlati szellemű legyen. A racionalizmus és az
önfeledtség közötti harmonikus egyensúlyt a József Attila-i „jó szóval ok-
tasd, játszani is engedd / szép, komoly fiadat!" szellem jegyében teremti
meg. Első, nagyon korai utalás a játékra a Nyár /1959/ című versében bukkan
föl.

Apró, impresszionista képek a természet és az emberek harmóniáját
sugározzák: békés és idilli a világ. Első kötetének játékos stíluspróbálkozásai
is többnyire természeti élményhez kapcsolódnak /Napiparancs tavasszal, 

Nap, Márciusi. A nyár üdeséget ringató ritmus, könnyed all iteráció és bájos
képek, hasonlatok érzékeltetik. Ezt a zenei-képi játékosságot töri meg az
utolsó három sor „verssorokba" szedett, mégis prózai jellegű hangja: a ko-
molyság hangsúlyozásával utal a játék első perctől jelenlevő mélyebb értel-
mére. A szépség eszményében is a társadalmilag célszerűt meglátó ember
mintha itt könnyűnek találná a természet bűvöletét, ezért összekapcsolja az
önfeledtet az emberi értelem szigorával. Mélyebb értelmét adja a játéknak az
is, hogy soha nem tekinti önmagában valónak, soha nem szakítja el az adott
realitástól, mindig a pozitív valóságrögzítés egyik része. Örömszínezete is
abból fakad, hogy lehetőség és valóság még összhangban van. A játékelv
ekkor még az élet szépségét és varázsát megtestesítő alkotó aktivitás megnyi-
latkozása. Olykor didaktikus tartalmat is kap: a Lányok az autón című versé-
ben a munka, építés, tett - szülés, teremtés párhuzamot testesíti meg.
„Szivárványszín jókedvvel" végezhető mindkettő, mert a velük járó nehézsé-
gek érzékelése még nem jellemzi. Ahogy később a fájdalmat, itt éppen az
örömöt jeleníti meg energiaforrásként:

így, így kell ezt! 

Megpaskolni az újszülött ház arcát, 

körülsurrogni a téglarakást, 

körültáncolni a földhányásokat 

szivárványszín jókedvvel...

Játékok II. című variációjában e korábbi nézetét kérdőjelezi meg: „Az építés 

is véres. / Tanú rá Kőműves Kelemenné. " 

Az életnek e tiszteletteljes komolyan vétele, a hit és a tett értelmének
mély átélése íratja le vele azokat a sorokat, amelyekben elhatárolja magát a 
játék véletlenszerű, esetleges oldalaitól:
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Nem bízhatom a fej 
vagy írás-játékra magunkat, 
s nem feledhetem el 
naponta újuló hitünk... 

/Nem áldok, és nem átkozok/

Ezekben a verseiben a gond, a munka, a világ összefüggései nem
jelentenek nyomasztó érzést, így a játékosság mint tevékenységi színezet,
mint stílusjegy az életnek a kimondott játéktól idegen területeit is áthatja
/Napiparancs tavasszal, Vidám sirató/. 

Az „erkölcsi felelősség lírájá"-ban azonban megszületik a másik
oldal is: még nem valóságos nehézségekből táplálkozik, de már megjelenik
verseiben egy elvont, testetlen fájdalomérzés, amelyet csak az utódok sorsá-
ért érzett felelősség és a célszerűség tudata enyhít. E tágabb célszerűség, a 
nemzedékek közötti kapcsolat képi kivetítéséhez a gyermekjáték metaforikus
többletét használja fel /Felnőttek/. 

Az ember és a világ azonosultsága, a világgal őt eggyé forrasztó ok-
és célszerűség hite nem jelent naiv ábrándot, „lírai fényűzés"-t költészeté-
ben: a jó és a rossz ellentéte kezdetektől bizonyosan tudható. De a játékelv
igazi nagysága akkor domborodik ki, amikor szemléletében megjelenik a 
tragikum. A fájdalom, a József Attila-i pokoljárás /"minden fájást muszáj 
tnegfájnom'7'érzelmi mélységét a megismerés kínjai, a történelmi tapasztala-
tok fedik fel számára. Bár felszínesen erősen szubjektívnek tűnik Szilágyi
Domokos versvilága - a költő bárhová néz, önmagát látja - , valójában
mindig az egyetemes horizontján mozog: az emberiség tragikus történelmi
tapasztalatai nevében tanúskodik verseiben. Második kötete még arról árul-
kodik, hogy teleologikus világképét, hitének őrzését a tragikum megjelenése
még nem fenyegeti széthullással: vagy a hit komoly pátoszával száll szembe
a nyugtalanító jelzésekkel IHétmérföldes csizma/, vagy még magasabbra
emeli a változatlanul „hívő játékot"-ot. Mozart című versének egyensúlyát
még mindig a társadalom és önnön léte finalitásának összhangját élő költő
tudatállapota szabja meg.

A disszonáns feszültségek áthidalható ellentétpárokba rendeződnek:
vidámság - fájdalom, determináció - szabadság, önfeledt játék - komolyság.
MoZARTot, a hangjegyekben komponáló elődöt azért idézi meg, akárcsak
BACHot és HONEGGERt, mert példájuk a reményelvet erősíti:

Ne hagyd magad, megkísértett, 
Ne hagyd, „földiekkel játszó... " 

/Honegger/

A játék értelmét két összetevő adja: egyrészt „ésszerű varázs", mert
másokat óv a fájdalomtól, s az egyre inkább a világ lényegének érzett tragi-
kumtól. A legnagyobbak felelősségérzetét ruházza át e - viszonylagos - har-
móniát teremtő elvre. Másrészt az egyetemes által meghatározott egyéni sors
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szabadságát, független tevékenységét is biztosítja: a Játékos", a költő bármi-
lyen körülmények között is önmagát alakítja. S ezzel lírájának legfontosabb
vonását is meghatározza, a próteuszi költő szabadságát és lényegi azonossá-
gát.

Első korszaka végül is a játékelv gondolati-szándékbei i és gyakorlati-
poétikai ellentétével zárul. A játék programjában a negatív erők elleni küzde-
lem egyik útja, felszabadít, erőt ad a személyiségnek, aki olyan teret és időt
álmodik, „ahol az anyag létformája a mosoly". Másik meggyőződését is - a 
világgal való teljes azonosulást, a mindent átérző, a mindent átélő szándékot
- részben a játék megvalósulása, a helyzet- és szerepteremtés szolgálhatja.
De a század történelmi helyzeteit újraélő verseiben /Francia repülő Tunisz 
felett, Halál árnyéka/ vagy a művész-sors etikáját, értelmét önfeltáró módon
átélő költeményében /Bartók Amerikában/ mindig csak a pusztulást, hitetlen-
séget, az élet végletes ellehetetlenülését érzékeli. A játékkal kapcsolatot
pusztán lelkületileg tartó szerepversek9 a lét komorabb terepére viszik, a 
megismerés elidegeníti addigi éltető elemétől. Új minőségként megjelenik a 
feszültség, a szkepszis és a bizonytalanság:

Üres lettem: megteltem fájdalommal, 
vadul birkóznom kell e nyugalommal; 
kit vállalok? - Már nem tudom: - ki vállal? 

/Kis, szerelmes himnuszok XIII/

Világképében az a korszak, amikor a kettősségek, az ellentmondó
erők legyőzését a teremtés reményében vette célba, végleg lezárult. A játék -
amely egy pillanatra valóságos, a gyakorlatra ható teremtőelvként is felbuk-
kant - egyre inkább kételyeinek, relativizáló szemléletének válik kifejezőjé-
vé. A költő, aki a „van" bizonyosságát elvesztette, nem a hit, a szándék er-
kölcsi erejével állítja szembe a „legyen" érveit, mint NAGY László hasonló
megrendülés után. Szilágyi Domokos a „lehetne" mindent körültapogató, 
körülvizsgáló módszerével fürkészi a világot. „Játékai"-val a továbbiakban az
igenlés és a tagadás alaphelyzeteit teremti és éli meg.

Az a disszonancia-érzékelés, amely már a Mozart című versében
megjelenik, nemcsak hogy megmarad, hanem az eszmény és való pólusai
még tovább tágulnak. E folyamat két irányban hat: elidegenedést is jelent, de
rálátást is hoz az addigi világra. A játékelvben magában megjelenő kettősség
költészetében két utat teremt:

1/ A világban csalódott, a lét tartalmatlanságát érző Szilágyi a dolgo-
kat eljelentékteleníti. Ennek adekvát formanyelvi kifejezője a Garabonciás 
című kötettől pályája végéig a keserű irónia és a groteszk játék.

2/ Lehetőség-világát kitágítja, újabb és újabb szerepeket játszik meg,
olykor ellentéteseket is. József Attila lírai végkövetkeztetése /"a világ va-

9 KENYERES Zoltán: Gondolkodó irodalom. Bp., 1974. 290. p.
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gyök - minden, ami volt ma... "/ Szilágyinak eleve költői kiindulópontja10

volt, s most ebbe kapaszkodik.

A második tételt a Fagyöngyben megjelent Jégcsilingó című verse
illusztrálja. Csupa zeneiség, könnyedség, olyannyira, hogy halandzsa is kerül
a sorokba:

...fűzfából cica jég, 

jégcicafarok,

fagyból lett, nem tarka 

jég-cica, jég-farka... 

Mégis szinte a próteuszi költészet programverse lehetne. Tartalmilag 
rokon KOSZTOLÁNYI Esti Kornél éneke című költeményével is. Korábbi hi-
tének, tapasztalatainak játékos tárgyiasítása a „jégcsilingó ", amelyet - talán
éppen szemléletének gazdagodása miatt - nem is kíván vissza. De a rezigná-
ció, a lappangó fájdalom mégis ott bujkál a sorokban /"csalárdul", „ne 

csüggedj"!. Egyetlen megmaradt bizonyossága éppen a bizonytalanság.

A játék egyre inkább előtérbe kerül gondolkodásában: Fagyöngy 

című kötete több közvetlen utalást tartalmaz, költői motívumként is egyre
gyakrabban használja. A sokféle utalásból egy egységes koncepció íve bon-
takozik ki. A játékot eleinte a személyesre, majd az egyetemesre vonatkoztat-
ja, de ezzel párhuzamosan mindinkább pejoratív fogalommá válik. Egyéni
vonatkozásban még megtartó erő, költői helyzetének, gondolati és érzelmi
nyitottságának kifejeződése:

a költő, aki tüzes árnyék, 

amely két pólus között átég; 

akinek eleme a játék

/elég véres életelem -

mint, mondjuk, a történelem/ -: 

játék, mindig és minden ellen. 

/A dolgokról egy földi szellemnek/

De egyetemes vonatkozásban lépésről lépésre visszavonja a játék
önállóságát, szellemi fölényét. Játszótér című versében térbelileg tárgyiasítja
a történelmi időt, és a játszótér metaforájával fejezi ki. Már a kezdő sorokban
megteremti ezt a polivalenciát a "mindannyian" és az "emberiség" távlatának
bevonásával. A játszótér, a gyermekkor, s valamennyi értékük a történelem
erőszakos cselekedeteinek áldozatává vált. Ebben a helyzetben a vigasztalás,
a jobbító szándék is csak önáltatásnak hat. A gyermeki játék ellehetetlenülé-
sét és a történelem "játékai" fölött érzett fájdalmat egyszerre fejezi ki a két
sík egybevonásával: "Játszani tilos, emberek!" Fájdalmas iróniával mutat rá
a történelem és a késői jobbító szándék értéktelenségére egyaránt:

10 Kis PINTÉR Imre: „Káromlom az összes isteneket". Forrás, 1980/9. 75. p.
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О, ó, szent nimbusza a játéktereknek! 

Cumulonimbus. Zivatarfelhő.

A Mese-mese-mese-mese című versében a játék asszociatív köréhez
tartozó fogalmakkal fejezi ki az emberi élet rendjének viszonylagosságát. A 
"hogyan válik valóra e mese" leírásában a lét egésze kerül bonckés alá. A 
játék síkján, mesei nyelvi fordulatok és kellékek segítségével festi le az élet
különböző szintjeit: a kultúra és a történelem változásai alá szorított közna-
pit, és a transzcendenciába kapaszkodó "mesést". Iróniájának az adja a tar-
talmát, hogy a fantasztikum különösségét leszállítja a hétköznapiság szintjé-
re; gúny tárgya lesz az addig varázsos világ. A "minden mindegy" perspektí-
vájából a mesék tanulságai éppúgy egy szintre szállnak, mint az élet lehető-
ségei. Ugyanaz a keserű rezignáció veszi számba itt az értékeknek a semle-
gessé válását, mint a Don Quijote végrendeletében. Az irónia a költőt magát
sem kíméli, a bartóki-mesei hős bukásában önmagáról vall.

Ebben a költeményében még csak előrevetíti azt a tételét, amelyet
axiomatikus tömörséggel a Valamikor című versében fogalmaz meg: az élet
egészét játéknak tekinti. Ezzel az egzisztenciális kiterjesztéssel előtérbe kerül
a sartre-i értékelés is, amely szerint a játék csak látszat, nem megoldás. Szil-
ágyi Domokos kételyei nemcsak a történelmet, a megismerést, a reményt
kezdték ki, hanem szűkülő lehetőségeinek legutolsóját, a játékot is. Utolsó
verseiben a "játszás" fogalmának valamennyi lehetséges jelentéstöbbletét
pejoratív értelemben aktualizálja: "Eljátszottad már, sokadmagaddal!", "... 

játszadozunk / /hány ezer éve?/ az ünnep fogalmával... ". 

A játékelv végső összefoglalását második költői korszakában a Játé-

kok I. és a Játékok II. tartalmazza. A téma többszöri feldolgozása és a versek
kiemelt helye a kötet egészében egyaránt indokolja, hogy részletesebben
foglalkozzunk velük.

Mindkét változat a "kész a leltár "-lelkiállapot játékra kivetített meg-
fogalmazása. Az első variációt joggal nevezi KÁNTOR Lajos "kronológiai 

számbavétel'"-nek, mert a költő személyes sorsát összegzi, s ez fonódik össze
általános vonatkozásokkal. A második változat a játék egyetemes lehetősége-
inek fölsorakoztatása. Feltűnő a két vers szerkesztésének a hasonlósága: a 
számozott darabok önmagukban is egészet képeznek, mégis egymás szerves
folytatásai. A Játékok I. első szakaszában a sorok töredezettsége, a tőmonda-
tok darabossága a lélek zaklatottságát tükrözi. A puritán stílus az élőbeszéd
jellegzetességeihez közelít. Európa Szilágyi Domokos költői szótárában első
korszakának legmagasabb rendű értékeit foglalja össze: az értelem, a 
"végtelen idő szabad, tág terei"-nek szimbóluma, "az emberségé és a lét 

értelméé" /Óda/. Az első szakasz egy korábbi költői világképre utal, amely-
ben Szilágyi ezekkel az értékekkel azonosul. A gyermek pszichéjéhez hason-
ló látószögön keresztül rögtön sejteti az azonosulás nehézségeit is, de végül
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egyetemes és személyes tökéletesen egybeolvad. A világmegváltó szándék
azonban nem éri el célját, ez a játék megváltás nélküli és tragikus.

A második versszak első sora így újabb távlatokat nyit. Az európai
eszményvilág - hit, történelmi látásmód - megsemmisülése után, második
korszakában Szilágyi saját egzisztenciális problémáira kereste a választ. A 
többes szám első személyű igealak azonban utal arra, hogy ez sokak által
"eljátszott" szerepkör. A szakasz esdeklő hangja miatt gondolhatnánk egyéni
magánéleti kiútkeresésre /a Felezőidő egyéb versei ezt igazolnák/, de szerep-
verseiben, a müvészsorsok megidézéseiben ugyanazt a problémát veti fel. Lét
és játék összekapcsolásában a gondot az idő legyőzése, a "játékon-is-túli" 
megvalósítása jelenti számára. Kérdésfelvetésével mintegy előlegezi a né-
gyes számú darab elmarasztaló értékítéletét is. A zárójelbe tett két utolsó sor
egyszerre ad választ személyes és általános vonatkozásban. A Kosztolányi-
idézet "holdudvarának", asszociációs körének kiegészítésével az egyéni lét
fenyegetettségét, múlandóságát kapjuk válaszul. De azzal, hogy egy költő-
előd sorát is bevezeti versébe, megvalósítja a történetietlenség, a "játékon-is-
túli" koncepcióját. E kis szakasz így az élet és a halál kérdéseit öleli fel.

Kosztolányi megidézése már ráirányítja figyelmünket a költészet
szerepére, a harmadik versszak pedig ezt bontja ki. A gyermekmondókák
csúfolódó hangja a költő tehetetlenségének szól: bármi legyen is, a legre-
ménytelenebb helyzetben is a szellem, a szó belső parancsát kell követnie. S 
bár tehetetlennek minősül a szó is /"...szájam csak kereplő"/, mégis a kis
darab a hit etikájával zárul.

A negyedik versszak nem az újrakezdés értelmének meggyőződését
sugározza, hanem inkább a kiúttalanság, a jobb megoldás hiánya vezeti visz-
sza a költőt kiindulópontjához. Az emberi minőség és lét kérdéseit rendre
felvetve - és elutasítva - visszakanyarodik Európához. Kételyei azonban most
már értéktelennek minősítik 1/ az Európával szimbolizált valós világot, 2/ a 
játékot mint lehetőséget, és végül 3/ önmagát. A József Attila-idézet az ér-
tékhiányt a játék felől jelzi: látszat, pótlék, "világtalan" megoldás. Ugyanez
az értékhiány jelentkezik a költő és a világ kapcsolatában: a föltámadás re-
ményét, és ezzel a megválthatóságot egyaránt visszavonja. A föltámadás
vigaszát azért tartja képtelennek önmagára nézve, mert "Az igét - az Igét 
elfeledtem. Es most már nincs bocsánat". 

A Játékok I. nagyon tömören, jelzésszerűen fölvillantja ugyanazt a 
folyamatot, amelyet verseinek áttekintésével mi is végigkövettünk. Szilágyi
Domokos játékról vallott nézetei tehát a tartalom, az irányultság, a jelleg és
az értékelés szempontjából gyökeresen megváltoznak. Kronológiai vonatko-
zásban játékfelfogása két korszakra osztható, ugyanúgy, mint költői pályaké-
pe.

Mélyebb játékfilozófia voltaképpen csak a második költői korszaká-
ban tűnik fel. Mintha a formátlan valóság kínjai, az empirikus gondok meta-
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fizikus élményként hatnának Szilágyi Domokosra; szemlélete elmélyülését
is magukkal hozzák. így első pályaszakaszában inkább játékos gyakorlatról
beszélhetünk, s ez komorodik később egzisztenciális iátékfelfogássá.

De mi az, ami a két korszak közti folytonosságot megteremti, ami
biztosítja a játék állandó karakterét? Az elv benső természetéről, "szerkezeti"
elemeiről legteljesebben a Játékok II vall. Valamennyi szakasza egy-egy
újabb vonással gazdagítja a megjátszható formák felsorolását.

Az első versszakban a költő a lehetőség és a valóság eltávolodásának
legyőzését veszi célba. A kettősségek világában az egyént is szétdaraboltnak
érzi, bár a játék által újrateremtheti önmagát.

A második szakaszban az idő és a tér korlátait semmisíti meg. A 
játék a mindenség irányába tör, természetfölötti és valós helyszíneket egya-
ránt elér. Idő és játék problematikája itt is ugyanaz, mint az előző variáció-
ban: a "játszó" személyiség olyan erőt kap, hogy többé az idő, a végesség
tudata sem riasztja.

A harmadik versszakasz magatartásformákat sorakoztat fel. A türel-
mes, mindenbe belenyugvó, és az álmokat, eszményeket teremtő gondolko-
dást egyaránt ironizálja.

A költő végső értékelése még lesújtóbb, mint az előző változatban. A 
világvárosok fölsorolásával nemcsak személyes élettényekre utal, hanem az
Európa-gondolatkört is fölidézi, s ezzel párhuzamot teremt a két vers utolsó
szakasza között. Mindent visszavon a játékelvtől, amit eddig ráruházott, va-
rázst, harmóniát, reményt. Nem lát többé benne kiteljesedést, sőt a reményt is
komor ítélettel sújtja: "vak és csalfa". 

A kör végleg bezárult: az elv, amely kezdetben az alkotás, aktivitás
megtestesítője volt, most értéktelen alternatíva. S mivel a játék itt már
mindig hiányból táplálkozik, mindig azt képzeli el, "ami nincs", ezért azok-
nak a dolgoknak a képviselőjévé válik, amelyek az életből kimaradtak.

Összegezve elmondhatjuk, hogy a költő világában a játék a kettőssé-
gek megtestesülése. Kedvelt Csokonai-parafrázisában, vagy a költői létről
szóló vallomásában IA dolgokról egy földi szellemnek/ is két szféra -
"földiek" és "égiek", "véges" és "végtelen" - egymásban jelentkezését tük-
rözi. Szemléletét kezdetektől az ellentétes erők /jó - rossz, komoly - önfeledt
stb. / érzékelése jellemzi, de pályája korábbi szakaszán ezek harmonikusan
feloldódnak. A játéknak ezért nincs különösebb kiegyenlítő szerepe. A konf-
liktusok és a kontrasztok felduzzadásával egyre keservesebb és tragikusabb
játékra kényszerül. Az ellentétek feloldásával eleinte a személyiség egyensú-
lyát biztosítja, később már arra sem jó a játék.

A világ-kettősség érzékelése csak olyan weöresi szellemiség esetében
vezet önfeledtséghez, amely fölébe tud emelkedni az anyagi létezésnek. Szil-
ágyi Domokos valóságismeretében elment e végső határig, de bezáratott, "be 
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örökre, földi halálos körökbe". A játék nála a "se innen, se túl", "a létben 
mindig itt, vágyban amott", "az ideiglenes mindörökké" állapot végső és
legteljesebb kifejeződése. Nem annyira a világ lényegi összefüggéseit tükrö-
ző gondolatvilág termékenyíti meg ezt a koncepciót, hanem inkább az ott-
hontalanság, a kétely érzése.

/Költészet és játék/ "A szerepjátszó versek a gyermeki játékhoz 
nem formailag kapcsolódnak, mint a mondókák, dalok és rigmusok, hanem 
lelkületben; a gyermek szívesen képzeli magát bele más emberek és más ko-
rok élethelyzeteibe."" Ehhez olyan világmodell kialakítása szükséges, amely
a szemlélet alanyának és tárgyának teljes azonosításához vezet, s így megte-
remti az állandó szerepcserék, az állandó travesztia világát. A helyzet- és
szerepteremtés révén a költő az élet teljes keresztmetszetét éli át. Létrejön az
egyéni szabadságnak egy olyan képzete, amely "a fogalmak egyértelműségé-

nek és beszűkithetőségének tagadásá"-bó\]~ ered. A játék mint módszer -
benső lényegénél fogva- valóban megteremti a világ átélésének lehetőségét.
De ezzel kapcsolatban Szilágyi Domokos helyzet- és szerepjátékainak né-
hány sajátos, költőelődjeihez képest eltérő vonásaira is rá kell mutatnunk.

WEÖRES Sándor költészetében a teljesebb létezés lehetőségei után
nyomoz, a lét valamennyi antinómiájának legyőzését veszi célba. A játékban
így a mindenséggel érzi magát egységben. Nem szerepeket, hanem valóságos
szereprendszereket él meg, amelyen belül férfi és női, aktív és passzív, min-
dennapi és rendkívüli stb. magatartásformák különülnek el.

Ezek a magatartásformák az európai kultúrkörben gondolkodó Szil-
ágyi Domokos számára rögzítettek, nem felcserélhetek; nem is célja e kettős-
ségek játék általi legyőzése. Szilágyi is tér- és időkorlátokat dönt le, de a 
létantinómiák érzékelése nem találkozott össze költészetében általános alak-
váltási igénnyel. Szerepei a rendkívül intellektuális költő kultúrélményeiből
származnak. Két nagy csoportba oszthatók: az elsőhöz tartozó versekben
történelmi helyzeteket jelenít meg, a másodikban az európai és a magyar
kultúrkör alakjait idézi meg. Paradox megfogalmazáshoz vezet végül is a két
költő szemléletbeli különbségének érzékeltetése: Weöres a lét számtalan
szituációjának megjátszásával különbözőségét győzi le, Szilágyi Domokos
pedig hasonlóságot keres. Az ő szerepjátékainak alakulásában döntő az a 
tényező, amelyet Németh László ismert fel. A költő sok szerepet játszhat, de 
egy közöttük Nessus-ing, s ez már nem szerep, hanem a sors . Szilágyi Do-
mokos játéka azért nem felszabadult, azért nem önfeledt, mert lényegében
mindig ugyanazt alakítja. Lehetőség-világa éppen ezért más karakterű: idő-
és térteremtő élménye jobban előtérbe kerül IEmeletek..., vagy a Garabonci-
ás versei/, mint Weöres költészetében, szerepeiben pedig többnyire csak a 

" KENYERES i.m. 
12 BÍRÓ Ferenc: Hogyan élnénk örökké? = Korunk, 1979/9. 710. p.
13 Bata Imre idézi NÉMETH László: Ember és szerep, című munkájából - Weöres Sándor köze-
lében. Bp., 1979. 23. p.
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problémákat éli meg. Ez az alapvető tragikumérzés, a szarkasztikus gúny és
öngúny árnyékolja be aztán az olyan verseit is, amelyben a felszabadult
komikum, a humor is megjelenik.

A különbségek között említsük meg az egyik legszembetűnőbbet,
amely nemcsak Weörestől, hanem Kosztolányitól is elválasztja. Szilágyi nem
éli meg a gyermek szerepét, rá mindvégig a felnőtt érzékelése, gondolkodás-
módjajellemző. Lírájában így nem szabadul fel olyan tisztán és elemi erővel
a gyermeki látásmód, mint Weöresnél vagy Kosztolányinál.

Weöres az elidegenedés legyőzéséhez, a természetesebb kibontako-
záshoz találja meg az utat a gyermeki spontaneitás, az ösztönös gyermek-lét
oldottsága által. Az ábrándos-játékos gyermeki kalandozás, az értelmi séma-
rendszerek elvetése ezért válik életművének fontos tényezőjévé. A gyermeki
látásmód szemléleti elkötelezetlensége, és az ezzel járó fogalmi-logikai sza-
bályozottságtól való mentesség teljes egészében hiányzik Szilágyi Domokos
lírájából.

Kosztolányi is, Weöres is a lét tragikus kérdéseit a gyermek naivitá-
sával kapcsolja össze, szerepjátékaikkal így sikerül elviselhetőbbé tenni a 
tragikum érzését. Szilágyi Domokos ezzel szemben a kezdetben önfeledtnek
induló játékosságot terheli meg egyre súlyosabb tartalmakkal, míg végül
annak üvegháza szilánkokra hull.

/A szerepkeresés versei/ Költői egyéniségének alapvető vonása,
hogy lírájába gazdagon építi be a költőelődök világát. Nemcsak más müvek
sorainak szöveghű vagy parafrazált átvételéről van szó, hanem arról a képes-
ségéről, hogy Szilágyi az elődök lírai gondolkodásmódjával találja meg az
összeköttetést. S ez nem spontán költői egymásra hatásban nyilvánul meg,
hanem képessége tudatos kamatoztatásában. "Szilágyi Domokos egyetemista 
korában azt játszotta, hogy minden költő bőrébe belebújt, minden formát 
kikísérletezett. "14 A sajátjával rokon szemlélet sugárzásának tárja ki magát
akkor is, amikor ez a zene vagy a tudomány valamilyen jeles képviselőjétől
jön IMozart, Honegger, Két Ovidius stb./.

A "nyelvben és kultúrákban bolyongó" költőre nem mindenki gyako-
rol egyformán felszabadító hatást - így a szerepváltozatok módozatai is több-
félék. Néhány szerepe pusztán egy-egy állapot megjelenítéséig, egy-egy vers
erejéig tart /Lilla Vitézre emlékezik, Falstaff, Bolyai Vásár helyütt/, a Felező-
idő verseiben azonban szinte a kötet egésze rokokó vagy szecessziós verse-
lésbe "öltözik". 

Az archaizálást, a nyelvi régieskedést már korai költeményeiben is
megtaláljuk /Két virágének, Tavaszi szél/, de ez igazi szerepjátszást csak
később kezd el jelenteni. Költői álruhát akkor ölt, amikor a stílusjátékot a 

HERVAV Gizella: Szilágyi Domokos kényszerleszállásai. = Tiszatáj, 1981/5. 48. p.
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rokokó szerelmi líra nyugalom- és boldogságkereső attitűdjével tudatosan is
kiegészíti /Hagyj örökre, Virágének, Perci. 

Öntanúsító, önjeilemző vallomásainak sokféleségében - a fikciótól
/Napforduló/ a hasonlóság, a lelki rokonság éreztetésén keresztül
/Szegénylegények/ a teljes azonosulásig /Törpe ecloga, Bartók Amerikában, 
Apokrif Vörösmarty-kézirat 1850-ből, Mestrovic: Jóbl - rendet teremteni
elég nehéz. Van rokonság hangvételben, témában, versépítésben és a vers-
helyzet megválasztásában is. Átképzeléses-belevetítéses eljárásával törté-
nelmi szerepeket is "eljátszik" /Francia repülő Tunisz fölött, Halál árnyékai, 
de a leghétköznapibb helyzeteket is belülről, többféle perspektívából éli át.
/Ilyen helyzetjátéknak fogható fel a Garabonciás, Vasárnapocska, Takarják 
be nagyapát J 

Kultúrhistóriai szerepköreit az átvétel módja szerint is fölsorakoztat-
hatjuk: "... a valakihez való akaratlan hasonulás és egy szerep elidegenített 
átvétele /ti. karikírozása/ mellett ott van harmadikként a módosítva átvevés 
lehetősége".15 Az, hogy régebbi idők alkotójának szemléletét, stílusát, témá-
ját, gondolatát - pontosabban ezek egy részét - úgy tegye magáévá, hogy azt
kiemelje egykori szorosabb kötöttségeiből, s általa egykor és ma, illetőleg
különböző korok két különböző személyisége közt valamilyen rugalmas kap-
csolatot létesítsen. Az "elidegenített átvétel" teremti meg lírájában a nyelvi
virtuozitás legnagyobb lehetőségeit, a paródiák stíluscifrázatait /Don Quijote 
szerenádja, Változatok egy képzeletbeli Weöres-versre, Kozmopolita 
csujjogatók stb./, a "módosítva átvevés" pedig a személyiség öntanúsító
drámai vallomásait /Bartók Amerikában, Apokrif Vörösmarty-kézirat ..., 
Törpe ecloga, Kiben maga lelkihez szól/. Emeljük ki ezek közül posztumusz
kötetének, a Tengerparti lakodalomnak szerepverseit, amelyeket az életmű
gazdag elemzései még kevéssé érintettek: az Apokrif Vörösmarty-kézirat 
1850-ből, a Törpe ecloga és a Változatok egy képzeletbeli Weöres-versre 
címűeket.

/Végső lírai mag: az emberi-költői magatartás/ Szilágyi Domo-
kos pályájának bármely szakaszában feltűnő a számvető költemények gya-
korisága. Ennek a típusnak a jellegzetességeit is beépíti szerepvers-
parafrázisaiba: egy-egy művészelőd etikai-esztétika példája mellett tanús-
kodva személyes számvetést készít, vagy személyes hitvallást tesz, miközben
teljesen azonosul a választott művészegyéniséggel.

Az Apokrif... és a Törpe ecloga /korábban a Bartók Amerikában/ 
egyaránt a magányos alkotó sorsvállalásának tragikumát mutatja fel. Szilágyi
olyan élethelyzeteket választ ki, amelyekben a művész, a költő az emberség,
az erkölcsi próba kérdéseivel szembesül, végső fokon saját sorsát vállalja.
Jellegzetesen markánsan stilizálja a megjelenített szituációt: nemcsak a saját

TAMÁS Attila: Weöres Sándor. Bp., 1978. 169-170. p.
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vagy választott példájának empirikus-konkrét szintjén érvényes, hanem a lét
szuverén lényegévé növeszti.

Az Apokrif ...-ban a kései Vörösmarty-lírának azt az élményi rétegét
eleveníti föl, amikor a megfáradt, csalódott költő a történelem tanúságaival
vívódik. Utolsó költeményeiben Vörösmarty is a "Van-e még reménység?" 
kérdésre keresi a feleletet, kettőjük válaszának végső kicsengése azonban
nem fedi egymást. Szilágyi verse éppen a "Lesz még egyszer ünnep a vilá-
gon "-felfogást, a magyar irodalom reményelvét tagadja. A két költő - nem is
párhuzamosan, hanem egymásban jelentkező - arcképéből az egyéni, nemzeti
és egyetemes sors ellentmondásai, és végső, tehetetlen összefonódásuk, a 
művész-lét és a történelem elválaszthatatlansága bontakozik ki.

Szilágyi Domokos világképében kiemelt helyet foglal el a műalkotás
és a szó szerepe. Empirikus gondjai éppúgy a szellem világába kényszerítik,
mint a rab Radnótit. A Törpe eclogában a fizikai megsemmisüléssel fenyege-
tett, fizikai mivoltában tehetetlen, de költő számára az egyetlen etikus utat
választó művész sorsa válik példázattá. Gondolatilag ez a verse a Bartók 
Amerikában című versével rokon, mert a biztos halál tudatát itt is az alkotás
hite és etikája enyhíti.

Szilágyi szerep verseinek a komplexitását is itt említhetjük meg. Sze-
rep és személyiség teljes egybejátszása lírájában nemcsak azt jelenti, hogy a 
költő belehelyezkedik egy, „a maga számára emberileg és művészileg jelen-
tős művészegyéniségbe "16, hanem erőt is vesz tőlük, szüksége van a meg-
erősítésre. A megidézettek a példa és a tanulság erejével segítik át saját vál-
ságain. Ezt bizonyítja az a tény, hogy ezek a szerepversek az önmegszólító
verstípus sajátságaival is keverednek. Ebből ered az állandóan vibráló, vagy
még inkább a szerep és személyiség állandóan egymásban jelentkező azonos-
sága.

A végső gondolati mag mindkét versben vezérelvként működik, de
különböző mértékben hat a kép- és gondolatvilág részleteire, a hangulat- és
stílusimitáció lehetőségeire.

/Gondolati maq és megvalósulás/ Az Apokrif...-ban a belső szer-
kezet négy részre osztható, a tagolás az egyéni és a közösségi távlatok válto-
gatását követi. Az önmegszólítással kezdődő első részben a költő „saját lét-
jogának bizonyítékait"l7 kéri számon, míg a Vörösmarty-sorral bevezetett
második részben a nagyvilág kerül előtérbe. Önmegszólítással kezdődik az
újabb egység, amelyben ismét az egyéni élet lehetőségeit kutatja, a negyedik
rész pedig összegzése az egyéni, nemzeti és egyetemes sors összefonódásá-
nak. Érdemes azonban a szerkezet kérdéseinél egy kicsit elidőzni.

16 BARTA János: Klasszikusok nyomában. Líraelméleti alapfogalmak. Bp., 1976. 54. p.
17 Cs. GYÍMESI Éva: Találkozás az egyszerivel. Szilágyi Domokos. Bukarest, 1978. 154. p.
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Szilágyi a régebbi montázstechnikát alkalmazza, amely sokféle
szemléleti sík gazdag asszociációs körét vonja be /Vörösmarty-versek, Szerb
Antal Vörösmarty-tanulmánya, lexikon-szöveg, önéletrajz/. Általánosan el-
fogadott vélemény, hogy a heterogén elemek „tudatsíkok közötti vibrálást" 
/HANKISS Elemér/ okoznak. De a mellérendelés és ellenpontozás szabályos
ritmikája nemcsak töredezettséget, hanem kontinuitás-élményt is nyújt. A 
sokféle elemet két szálra fűzhetjük:

1/ a parafrázisokat magába foglaló verstest, és
2/ az idézetek szálára.

A kettő viszonyát a kettős spirál szerkezetéhez lehetne hasonlítani: hol pár-
huzamosan futnak, hol metszik egymást. A verstest és az empirikus életrajzi
anyag - mint egy képzeletbeli, belső dialógus érvanyaga - egymásba kapasz-
kodva lendíti előre a költeményt.

Agresszív, kihívó felütéssel kezdődik a vers, s egy megmásihatat-
lannak érzett értékítélettel folytatódik: a költő szembeállítja a lírai alanyt
környezetével. A lírai szituáció egy költői magatartás, egy sors végszerű
állapotát rögzíti. Az első rész a végtől ível a kezdetekig, hiszen csak az egy-
ség végén tárja fel, hogy milyen költői magatartásról van szó, mi volt az
előzmény. „Eljátszottad már, sokadmagaddal!"- írja, s rögtön utána
VÖRÖSMARTY Liszt Ferenchez című költeményéből idéz. Az idézetnek a 
fájdalmas, kesergő hang okán is helye van, de még jobban indokolja egy
művészi magatartásforma. Vörösmarty számára Liszt Ferenc alakja ugyanazt
jelentette, mint amit Vörösmarty Szilágyi Domokosnak: az egyetemes em-
beriséghez való tartozás és a hű magyarság egységét. Az egyetemes és nem-
zeti gondokat fölvállaló szerepkört játszották el tehát mindhárman. Az
„eljátszani" jelentés- és hangulattöbbletének kiaknázása, a „Szemétre való, 

vén cigány!" szarkazmusa pedig e szerep reménytelennek ítélését is tartal-
mazza.

A második és a harmadik rész e szerep lehetőségeit kutatja más-más
perspektívából; először az egyetemes, aztán az egyéni oldaláról jut el ugyan-
ahhoz a gondolathoz. így ítélkezéssé alakul a második egység is: a költő el-
utasítja az emberiséget, s elutasítja a reményelvet is. Magyarázata az idő-
szembesítés eredménytelenségéből fakad, mert nem látja a tökéletesedő em-
beriséget. De ez a rész is az egyetemes és az egyéni sors szétválaszthatatlan-
ságával ér véget. A Guttenberg-albuma című vers tartalmilag szintén ezt
erősíti, de ugyanakkor a foghíjas idézet önáltatássá fokozza le a haladás és a 
remény hitét.

Az egyetemes távlatok faggatása után az egyéni élet köreit vallatja.
Egy egységen belül mutatja fel a szerelem, a magánéleti boldogság lehetősé-
gét és megvalósíthatatlanságát. Egyre lehangolóbb idézetek következnek,
amelyek egymással is ellenpontozó viszonyban állnak. A magánélet remény-
sugarát a két Vörösmarty-idézet szembeállítása, egymás mellé helyezése
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semmisíti meg. A verstest ugyanakkor az eddigiek összegzését, egy élet
leltárát tartalmazza. Megszakad a drámai hangnem, rezignált hangon egy
szekérhasonlattal érzékelteti a folöslegesség tudatát, és a „minden mindegy" 
állapotát. Ez utóbbiból következik, hogy a leltárba a magánéleti szféra kiútta-
lanságát is fölveszi: „... a Boldogasszony köténye se véd". 

A negyedik rész ellenpontozó viszonyban áll az előző hárommal, erre
utal a mondateleji, hangsúlyos helyzetbe került ellentétes kötőszó. A remény-
telen hangulatú részekkel úgy alkot oppozíciót, hogy a költő elismeri az
„ünnep" létezését, de már végérvényesen csak a múltra tartja igaznak. Ez az
ambivalens értékelés az utolsó egység valamennyi parafrázisán végigvonul, a 
Vörösmarty-eszmények /ünnep, férfimunka, munka/ a méltánylást és a visz-
szahozhatatlanság tudatát egyszerre váltják ki. De még az elismerést is meg-
ingatja azzal, hogy a Fóti dal költőjének diadala helyett a gyöngykagyló
szenvedése kerül előtérbe. A forradalom, a nemzeti ügy kimenetelébe ismét
beleszövődnek Európa és a személyes sors szálai, sőt az utolsó prózai idézet
az egyéni és közösségi gondok legteljesebb azonosítását tartalmazza.

Valamennyi egység kicsengése az egyre tragikusabb idézetek és az
ironizált parafrázisok hangoltsága miatt a reménytelenség felé tart. A vers
egésze egyébként két Batsányi-idézet ívére feszül: a költemény végén a 
mottónak csak az eleje tér vissza a „meg-megújuló veszteségek komorságá-
val"}1 Az utolsó egység ambivalenciája itt is hat: a reményt szétfoszlatja, de
nem semmisíti meg tökéletesen.

Már rámutattunk arra, hogy az Apokrif'... költői pozíciójának élmé-
nyi rétegét a kései Vörösmarty-lírában kell keresnünk, a történelem tanulsá-
gaival vívódó, megfáradt költő verseiben. De egy költeményét kiemelve -
amelyet Szilágyi Domokos is beépít saját versébe - , a Fogytán van napod 
...-at, még egy fokkal mélyebbre jutunk a magatartásbeli azonosulás problé-
máiban. A Fogytán van napod ...-ban Vörösmarty ugyanúgy szembesül egy
korábbi önmagával, mint az Apokrif ...-ban Szilágyi. „ Vörösmarty verse tö-
redék; a leszámolás nincs benne már a verseiben; csak a szembenézés vágya 
azzal a magatartással, azzal a szereppel, melyben élete, személyisége értel-
me és értéke összegeződött... ".19 A szembenéző attitűd a versek formakész-
leti azonosságát, azaz az önmegszólítás dominanciáját is megteremti. Nagyon
távoli ez a rokonság, nyilván nem szándékolt, de párhuzam mégis adódik.

Az Apokrif... vitázó-gondolati jellegét az önmegszólító formához
kötődő gesztuskincs erősíti fel. A kérdező, faggató, ítélkező, összegző-
számvető magatartás érzelmi megformáltsága erősebben hat, mint a verstest
képanyaga, vagy mint az utalásszerűre lényegített parafrázisok.

NÉMETH G. Béla: Mű és személyiség. Az önmegszólító verstípusról. Bp., 1970. 626. p.
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/Az azonosulás újabb foka: a forma imitációja/ A Törpe eclogá-
ban RADNÓTlval nemcsak abban a költői pozícióban azonosul, amely a He-
tedik ecloga vershelyzete is. Radnóti gondolatköréből elfogadja a formáról
mint a világnézet művészi kifejezőeszközéről vallott nézeteit, legalábbis a 
Törpe ecloga formai gondossága erre utal. Ez az imitáció többféle módon,
több szinten valósul meg:

1/ „Külső" mintáját /hexameter, tördelt sorok/ Rad-
nóti Ötödik eclogájából kölcsönzi, nem véletlen hát az utolsó mondat beépí-
tése a versbe. Szilágyinál azonban a gondolat teljesen szétfeszíti az eredetileg
harmonizáló egységeket, s a közbeéke lésekkel hosszabb szerkezeti szakaszok
jönnek létre.

2/ Átveszi az eredeti kép- és tárgyi világ /ősz és ha-
lál, esős természeti kép, ólom stb./, az eredeti szókincs /láger, szögesdrót,
kor, araszol stb./ elemeit, és tág asszociációs körbe helyezi ezeket /pl. a régi
jelző felidézi az egész A la recherche hangulatát/.

3/ Tökéletesen utánozza a Radnóti-versek hangulatát,
félöntudati állapotát. Ismét az egyéniség mélyebb rétegeivel, lírai gondolko-
dásmódjával találja meg a kapcsolatot. Utolérhetetlen módon teremti meg a 
lebegést a valóság és képzelet határán, a lelki valóság képzetét.

A versben egyetlen biztos pont van: a költő és makacs tagadása min-
dennel szemben. Formailag több szempontból is ez az egyik szilárd pont: „e 
gondolategységek a hexameter zeneileg nyomatékosabb, sormetszet utáni, 
záró ütemeire" kerülnek egyrészt, másrészt a parafrázis-jelleg jobban ér-
ződik bennük. A vers szerkezeti jellegzetessége hasonló az Apokrif...-éhoz,
itt is két egység ellenpontozza egymást. Az előbb említett gondolati egysé-
gekkel szemben a verset is indító, asszociatív szakaszok állnak.

Gondolatmenetében három jól elkülöníthető rész következik egymás
után. Spondeusokkal lelassított, költői kérdéssel és felkiáltással hangulatilag
is kiemelt sorok választják el az első kettőt /"... még hány nap az élet: / öt-
négy-három- / a visszaszámlálás valahol már / elkezdődött - / mit számít! -

"/, a harmadik pedig ön megszólítással kezdődik.

Az első rész a két költő teljes azonosságát, helyzetük, világuk töké-
letes egybemosását teremti meg. Szilágyi itt a hangulati-képi-gondolati
megidézés és azonosulás technikájával dolgozik. A természet, a táj, a külső
valóság a belső hangulat tükrévé formálódik. A komor atmoszférában egy
pillanatra felvillan az A la recherche eltűnt emlékek után kutató hangulata,
de utána „az idő rögtön a halál motívumába csap át. " „A haláltábor tere 
már az áldott, ős anyafölddel azonosul, mert a költő szabadságának fizikai 

20 Cs. GYÍMESI Éva: Lm. 162. p.
21 Uo.
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korlátja nincs." Az idő és a halál kapcsolatát a történelmi rekvizitumok
felsorolása teljesíti ki, ennek a teljes fenyegetettség-érzésnek feszül a magá-
nyos szembenállás. Az ismétlő és fokozó sorok az egyre makacsabb tagadást
hangsúlyozzák.

A második rész e magatartást a gondolati érvek, költői reflexiók bi-
zonyosságával támasztja alá. A lelki valóság síkját egy intellektuális-reflexív
sík váltja fel. Perspektívája is változik: eddig a költő személyére esett a 
hangsúly, most a szó, az alkotás kerül előtérbe:

csak a szó (ez a tett most) ...
költő, kortanu-szóval / messzekiáltja a kort, / 
miben élt... 
a vers születik - / kín, mint minden születés ... 

Az előző rész gondolatkörében a szó, a szellem a szabadság szféráját
jelenti, a második rész zárógondolata szerint a halhatatlanságot is: „... de a 
múlás / meg se legyintheti, föld nem rengeti meg, s a tömegsír / el nem 
enyészti". A második egységben a költő a nyitósorok haláltudatától a halál
legyőzésének gondolatáig jut el. E meggyőződés szilárdságát tükrözi, hogy
az önmegszólító rész a tanulság, a példa hitével zárul. A mindeddig egymás-
ban, egyként jelentkező lírai alany helyzetét egy pillanatra a szöveghelyzet-
ből eredő ambivalencia váltja fel, mintha az önmegszólítás felszólítás jelleget
is kapna. Az Ötödik eclogábó\ kölcsönzött zárómondat azonban ismét a fél-
reérthetetlen azonosság mellett szól. így „a fogolytábor éjszakájában vir-
rasztó költő arcát... nemcsak a Hetedik ecloga parafrázisaként, hanem Szil-
ágyi Domokos lírájának egyik alaphelyzeteként is kell értelmeznünk''.23

/Imitáció vagy paródia?/ A szerepversek egy következő foka - a 
valójában ellentétüknek is felfogható - a Változatok egy képzeletbeli Weöres-
versre. Költői szándék szerint nem illeszkedik a szerepvers-parafrázisok
sorába, mert eredeti „nincs". Természetesen eredeti mégis van: Weöres
mesterfogásait, modor-sajátságait, költői világának elemeit sajátítja el rend-
kívül nagy hajlékonysággal. Pontosabban úgy imitálja költészete jellegzetes-
ségeit, hogy azok, átvilágítva, más előjelet is kap/hat/nak. Miről van hát szó?

Szilágyi mesteri módon utánozza a weöresi költészetnek azt a poéti-
kai jellegzetességét, hogy „ >anyaga< és >módszere< egy, s egymásból a 
legszorosabban következve egymásba folyhatnak ... "2A Nemcsak a dallamhí-
vó szavak, a ritmus, a rím versteremtő erejét képes játszi könnyedséggel fel-
idézni, hanem Weöres lebegő, dimenziótlan világának hangulatát is. Ezt a 
mélyen belülről átélt lírai világot természetesen konkrét témaelemek, motí-
vumok támogatják. Az ötletadó Weöres Hannának című verse, amelynek

22 Uo.
23 Uo. 161. p.
24 Kenyeres Zoltán idézi BORI Imre: Eszmék és látomások, című munkájából - Lm. 295. p.
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légies képeiből Szilágyi csak egyet emel ki, azt is a paródia empirikus-
konkrét szintjére szállítva:

... szőke hajad körül fátyolként lebegnék... 
/Weöres/

Kicsikém, te gyehenna-hajú, 
temiattad emészt el a bú ... 

/Szilágyi/

A vers formai megoldásától /változatok, utóhang/ a kancsal rímekig,
„nyelvrontó" játékosságtól /Weöres: Rock and roll/ az ironikusra formált
motívumok /trombitaszózat/ jelenlétéig egyaránt kimutatható a weöresi ihle-
tés.

Weöres szuverén költői világának megidézésénél is fontosabb a 
„változatíró" Weöres arculata. Elődje is „poéta doctus", aki fölhasználja a 
kötött, hagyományos formákat /epigramma, szapphói strófa, stb./, sőt parodi-
zálja, vagy ironikus-gunyorosra formálja azokat /Antik ekloga, Bukolika stb./.
Vagy gondoljunk a Negyedik szimfónia /Hódolat Arany Jánosnak/ szerzőjé-
re: költői magatartása nem egyértelmű, hasonulás és irónia egyaránt jellemzi.

Az a furcsa kettősség áll fenn tehát, hogy a felszínen a weöresi költé-
szet stílus-, forma-, hangnembeli paródiájáról, a „poéta doctus" mesterség-
beli fogásainak megcsipkedéséről van szó, de a költői magatartásban éppen
ez a parodizáló szándék rokonítja őket. A Változatok ... Utóhang című egy-
ségében rezignált, kesernyés hangon e könnyed, parodizáló magatartás
„számvetését" készíti el: salamoni ítéletet hoz ellenében és védelmében. A 
„könnyűvoltam" és a „versekély" kifejezések mögött még az a hajdani költő
áll, aki a „Szégyen a szó, ha nem vigasz" ars poeticát vallotta. De az Olvasó
„fejéhez vágott", éles hangú indoklás már a könnyed játék védelmében író-
dott.

Valóban olyan felszabadultak, önfeledtek ezek a versek, amilyennek
a költő mondja? A parodizáló szándék mellett szól az is, hogy a weöresi gon-
dolatvilág, mondanivaló súlya nem érződik a sorokból. De derűt, harmóniát
csak a zenei dominanciájú változatok sugároznak, ezekben éppen a zenétől
válik légiessé a szöveg. Van olyan darab is /Kilencedik változat/, amely jel-
legzetesen Szilágyi Domokos hangján szól. Ebbe az önfeledtségbe komo-
rabb, sötétebb érzés vegyül, akár a Felezőidő nem igazán felszabadult, olykor
halálhangulatú verseibe.

Szilágyi paródiájának önálló tartalmat, „mondanivalót" ad: a versfü-
zér egy szerelem történetét eleveníti föl konfliktusokkal, aggodalmakkal - és
sok-sok mosolygással. Talán nem annyira a véletlen szülte, hogy a bukaresti
kiadásban az Észrevétlenül című vers után került, hiszen a Változatok ... 
mintha ennek egy-két gondolatát visszhangoznák. A belső, logikai fonal így
narratív, helyzeteket elmesélő és vallomásos részekből áll össze.
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Az első változatban olyan erősen hat a belső zenei kör, hogy tartalmi
rétegeire szinte már nem is figyelünk. A táncos dallam fölébe nő a 
„földhözragadt" tartalomnak, a hétköznapi zsánerképnek. A szó és a ritmus
erőteljes „kergetőzése" egészen a hetedik változatig megmarad. Az első hét
variáció travesztia-j el legét a fenséges és a közhelyszerű kavargása adja. Szi-
gorúan tiszta metrum, kötött formák /disztichon, szapphói strófa, pszeudo-
alkaioszi strófa stb./, régies-patinás írásmód és a legközönségesebb szókincs,
a leghétköznapibb kommentárok keverednek. Kicsinyes, mindentudó plety-
kák célzásai köszönnek vissza magasztos formában a Hatodik változatban. 

A nyolcadik variációtól a tizennegyedikig lírai irányzatokat, stílussa-
játságokat parodizál. Némelyik mögött ihletője jobban érezhető: Ady-hatás
rejlik a nyolcadik változat mögött, a kilencedik variáció pedig Szilágyi Do-
mokos lírájának egy korábbi lenyomatát őrzi. Olyannyira, hogy egy régebbi
rímpárja is szó szerint tér vissza /egyre-másra - Egymásra/. A depoétikus
elemeket tartalmazó antilírától az intellektuális-elvont líráig, mindenből ad
ízelítőt. A tizennegyedik változat két utolsó sorának aforizmaszerű csiszolt-
sága ismét Weöres hatását engedi sejtetni. Az azonos fontosságú jelenségek
mellérendelését mintázza a grammatikai szerkezet kiazmusa is. De a történet
belső, logikai szintjén a „cselekmény" is itt ér véget. A tizenötödik variáció
az előzőekhez hasonlóan, kancsal rímek csúfondárosságával szólal meg,
majd egy személyes vallomással búcsúzik.

/A szerepkeresés motivációja/ Az Utóhang problematikája - a 
költői magatartás milyensége, felelőssége - végső fokon szorosan hozzákap-
csolja ezt a versét is mély gondolati tartalmú szerepvers-parafrázisaihoz.

Korábban már rámutattunk, hogy Szilágyi Domokos szerepjátékai
lényegesen szűkebb világban mozognak, mint Weöreséi. Többnyire önnön
tragikus sorsát játssza meg, vagy ha nem, akkor is csak egy gondolatkör fog-
lalkoztatja: az emberi és költői magatartásformák lehetőségei.

Szerepversei mögött ezért nem ugyanaz a filozófiai motiváció van,
mint Weöresnél, aki az individualizmus játékos legyőzését látja bennük.
Szilágyi elgondolása ellentétes ezzel: „Játsszuk, ami nincs, de szeretne / 
lenni. Esendő mimagunkat." A költő szerepjátékai is ebben a szellemben
értelmezhetők: az érvényes sors változatok, költői szerepek faggatásával ön-
maga megteremtéséért küzd.
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„Jouons се qui n'est pas, mais qui pourrait étre..."

(Lesformes et I 'arriere-plan perceptifs des poémes
de rőle dans la poésie de Domokos Szilágyi) 

Cet étude examine, en analysant en details la correlation du genre littéraire et de la 
conception du monde, la poésie de Domokos Szilágyi, appartenant ä ce que I 'on appelle la 
premiere Generation de Source de la littérature hongroise en Transylvanie. La carriere 
artistique de Domokos Szilágyi englobe les années 1960-1970. Lesjeunes poetes et écrivains
qui ont débuté en cette période ne se rattachaient ni du cőté esthétique, ni du cőté idéologique 
ä la generation qui les précédait. lis mettaient I 'accent sur la formulation des questions
morales et psychiques de la personnalité et de la vie individuelle. En ce qui concerne 
l 'esthétique, Us favorisaient les techniques qui sortaient de la formalité. La conception du
monde de Domokos Szilágyi a été marquee par cette тёте dualité: l 'étude fait ressortir de
cette vision du monde, qui devient de moins en mains sujette ä des illusions, I 'approche 
ironique; en тёте temps il dégage de ses plus grandes compositions les plus importants 
poémes de rőle. L 'auteur trouve que cette approche est la base de I 'apparition si nombreuse 
des poémes de rőle, et que la technique, grace ä laquelle de nombreux tons, formes poétiques
ou tout un rőle poétique naissent, n'est en fait, pour I'exprimer avec la terminologie qui est 
plus adequate auxjeux et ä I 'historique littéraire, qu 'unjeu de rales.
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