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45 ESZTENDEJE HUNYT EL SZILÁGYI DOMOKOS

A megfáradt poéta élete és halála

Katona József ügyvéd, aki íróként lett híres

A 20. századi magyar líra 
egyik jelentős alakja. Bár a 
Szekuritáté beszervezte, költői 
nagysága és a magyar iroda-
lomban elfoglalt kiemelkedő 
helye vitathatatlan.
→ NÁNÓ CSABA

A 
Házsongárdi temető egyik 
árnyékos parcelláján álló 
egyszerű gránitkövön há-

rom név olvasható. A nevek mögött 
azonban három tragikus sorsot 
képzelhet maga elé az emlékező: a 
költőét, akinek gyenge testét és lel-
két összetörte az élet; a gyermekét, 
akinek a feldühödött föld rezgése 
volt végzete; az anyáét és felesé-
gét, kit gyásza küldött utánuk a 
jobblétbe.

Szilágyi Domokos Nagysom-
kúton született 1938. július 2-án. 
Öccse, Szilágyi Kálmán a követ-
kezőket írja a szülőkről: „édes-
anyánk, Szász Judit, legalább 
hetente kezébe vette a pennát, 

és szálkás, jobbra rohanó, fel- és 
letörő betűivel ontotta leveleit. 
Apánk, Szilágyi Károly kálomista 
tiszteletes és családapa, másod-
hegedűsként hozzáírt néhány 
sort édesanyánk leveleihez az ő 
békességet és szelídséget sugárzó 
stílusában és gondolataival.” Nem 
csoda, hogy később a költő is szin-
te ontotta magából a leveleket, és 
családtagjaival, illetve pályatársa-
ival folytatott levelezése az erdélyi 
magyar irodalom egyik izgalmas 
fejezetévé vált.

Családjához írt leveleit eleinte 
Domi becenévvel szignálta, ké-
sőbb áttért a Szisz aláírásra. Ez rá 
is ragadt olyannyira, hogy élete 
végéig így szólították ismerősei, 
barátai. Középiskoláit Szatmárné-
metiben a Magyar Fiúlíceumban, a 
mai Kölcseyben végezte 1955-ben. 
Kálmán öccse írta: „példaképei 
magyartanárai – Rög József, Ligeti 
Z. László, Gál Elemér –, akik meg-
szerettetik vele a magyar irodalmat 
és nyelvet.” 1955 és 1960 között a 
Bolyai Tudományegyetem magyar 

nyelv- és irodalom szakos hallgató-
ja volt, záróvizsgáit azonban nem 
tette le, az államvizsga-dolgozat té-
máját nemes egyszerűséggel visz-
szautasította.

Az egyetemen tanára és példa-
képe volt a tragikus sorsú Szabédi 
László, aki 1957-ben lett öngyilkos. 
Szilágyi első versei egyetemista 
éveiben jelentek meg az Utunk 
című folyóiratban, az ötvenes évek 
végén már az Igaz Szó belső mun-
katársa volt. Az egyetem elvégzése 
után Bukarestbe került, ahol az 
Előre című napilap munkatársa 
lett. Első önálló verseskötete 1962-
ben jelent meg Álom a repülőtéren 
címen. Korai költészetére József 
Attila, Szabó Lőrinc és Weöres 
Sándor volt nagy hatással, de már 
ekkor megmutatkozott sajátos mo-
ralizáló, groteszk látásmódja is.

Rövid életében betegségek kí-
nozták – tériszonya miatt például 
rengeteget szenvedett –, 1970-ben 
nyugdíjazták. Ennek ellenére vagy 
ezzel együtt termékeny költő volt. 
Végül a betegség, a kilátástalanság 

felőrölte erejét, és 1976. november 
2-án, halottak napján a Kolozsvár 
melletti Kányafőn véget vetett a 
szenvedésnek. Búcsúlevelében, 
amelyet élettársának, Nagy Máriá-
nak címzett, az élettől megválni 
készülő költő meglepően világosan 
és egyértelműen fogalmazott: „ki-
csikém! Én ma lelépek e világi élet-
ből. Ne kérdezd az okát – én sem 
tudom… Ne legyen lelkifurdalásod 
– úgysem vagyok jó már semmire. 
Amint az utóbbi hetek bizonyítot-
ták. Mamát, tudom, leveri a dolog, 
de nincs más választásom… Nem 

vagyok részeg és…tiszta elmével 
írom e sorokat…” Rövid végren-
deletet is hátrahagyott, amelyben 
mindenét rátestálta Nagy Máriára 
és fi ára, Kobakra.

Máig vitatott, mi késztette a 
költőt a Szekuritátéval való együtt-
működésre. „Szilágyi Domokos ön-
bíráskodott. Ezt még kiegészíthette 
volna azzal, hogy megírja élete tör-
ténetének ezt a részét olyan kendő-
zetlenül, ahogyan azt kellett volna, 
és ha már amúgy is eljutott odáig, 
hogy pontot tesz az életére, akkor 
ezzel talán tartozott volna még 
mindannyiunknak, és biztos, hogy 
ez a korszak egyik legfontosabb 
dokumentuma lenne” – mondta 
2006-ban Szőcs Géza közvetlenül 
azután, hogy fény derült Szilágyi 
Domokos ügynökmúltjára. Ma már 
csak fi lozofálhatunk azon, hogy 
kányafői tettének mozgatórugói 
között milyen mértékben volt jelen 
az undor az élettől, a csömör a kör-
nyezettől és az ügynökösködéstől. 
Valószínűleg utóbbi többet nyo-
mott a latban, mint gondolnánk.

→ N. CS.

H
a semmi mást nem ír, csak 
a Bánk bánt, neve akkor is 
fennmarad a magyar dráma-

irodalom nagyjai között. Katona 
József 230 éve, 1791. november 11-
én született Kecskeméten. Az ele-
mi iskolát a kecskeméti katolikus 
iskolában végezte. Apja 1802-ben 
Pestre íratta a gimnáziumba, de 
a sokat betegeskedő fi út szülei az 
iskolai év végén hazavitték. 1808-
ban a VII. osztályt a szegedi pia-
ristáknál járta, a következő évet is 
itt folytatta, végül 1810-ben Pesten 
fejezte be. Halász Bálint pesti ügy-
véd irodájába 1813 nyarán került, 
ahol joggyakornokként, 1814-től 
pedig jegyzőként működött 1815. 
november 22-ig. Abban az idő-
ben műkedvelőként (Békési álnév 

alatt) többször is fellépett egy tár-
sulattal. Szüleinek rábeszélésére 
a színészettel szakított, és minden 
idejét az önképzésnek, különösen 
a magyar irodalom és az esztétika 
tanulmányozásának szentelte. Mű-
velt ember volt, jól beszélt latinul 
és németül, de tudott franciául, 
olaszul és angolul is. Miután felha-
gyott a színészettel, letette az ügy-
védi vizsgát. Előbb ügyvédsegéd, 
majd önálló ügyvéd lett Pesten.

Híres röpiratát 1820-ban írta: 
Mi az oka annak, hogy Magyaror-
szágban a játékszíni költőmester-
ség lábra nem tud kapni? A tár-
gyalt tények: az állandó kőszínház 
hiánya, a nemzeti dicsekvés, a 
könyvformában való megjelenés 
nehézségei, a cenzúra működése, 
a recenzió és az elvi bírálat hiá-
nya. 1826-ban városi főügyész lett. 

Zárkózott életet élt, színjátszással, 
irodalommal keveset foglalkozott. 
Még nem volt negyvenéves, ami-
kor egy nap hivatalába tartva ösz-
szeesett; szívroham végzett vele.

Nevét a Bánk bánnal írta be a 
magyar művelődéstörténetbe. A 
darab több szálon is kötődik Er-
délyhez, ezen belül elsősorban a 
kincses városhoz. Műve ugyanis a 

kolozsvári színház Farkas utcai ál-
landó otthonának 1821-es avatását 
köszöntő pályázatra íródott. Az író 
még 1815-ben elkészült a darab első 
változatával, majd 1820-ban átírta. 
Ami a bemutatót illeti, a nemesek 
gőgje közbeszólhatott, hiszen 1821. 
március 12-én a színház megnyi-
tóján, amikor először gördült fel 
a Farkas utcai színház függönye, 
„főrangú műkedvelők adták elő 
Theo dor Körner Zrínyi-drámáját, 
a címszerepben a fordítóval, Petri-
chevich Horváth Dániellel, fontos 
szerepben a gubernátor lányával 
és vejével”.

Bár művének kolozsvári ősbe-
mutatója nem jött össze, a Bánk 
bán érdekes módon mégis elkí-
sérte rögös, kitérőkkel teli útján a 
kolozsvári színjátszást: a felújított, 
immár a Kolozsvári Nemzeti Szín-

ház nevet viselő Farkas utcai épü-
let Erkelnek Katona művéből írott 
operájával nyitotta meg kapuit.

Jászai Mari pályája is szorosan 
összefügg Kolozsvárral és a művel. 
Noha csupán három évadot töltött 
a Kolozsvári Nemzeti Színházban, 
Jászai színésznővé válása ehhez a 
periódushoz köthető. A kolozsvári 
évek egyik legjelentősebb szerepe 
– amely aztán évtizedekig elkísér-
te Jászait a pályáján – a Bánk bán 
Gertrudisa volt. Jászai Mari úgy 
emlékezett, hogy 1870-ben öltötte 
magára először a királyné jelme-
zét, de Janovics Jenő adatai szerint 
Katona Bánk bánjának bemutató-
jára 1871. november 7-én került sor. 

A Bánk bánt a Farkas utcai kő-
színház deszkáin a társulat utol-
jára 1906. június 17-én játszotta
Jászai Mari vendégszereplésével.
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