
Erdélyi magyar
krónika
Szilágyi István három regényéről

Az erdélyi magyar irodalomnak korábban is meghatározó szerepe volt
elbeszélő prózánk megújításában, a két világháború közötti korszakban
Kós Károly a történelmi műfaj, Bánffy Miklós a politikai nagyregény,
Tamási Áron a mitikus előadásmód révén vállalt újító szerepet, később
Sütő András a szociográfikus krónika műfajában, Bálint Tibor a kül-
városi szegények életének bemutatásában mutatott fel időtálló ered-
ményeket. Ugyanígy szolgálta a regénypoétika megújulását Szilágyi
István, akinek közönségsikert elért regényei háromféle módon hoz-
tak korszerű megoldásokat. A Kő hull apadó kútba a lélektani regény,
az Agancsbozót a mitologikus elbeszélés, a Hollóidő a történelmi kró-
nika szemléleti és regénypoétikai korszerűsítésében tűnt ki. Szilágyi
István nem tartozott a gyakran publikáló írók közé, három regényét
nagyjából egy-egy évtized választotta el egymástól, ezek az évtizedek
valójában nemcsak a következetes munka periódusai voltak, hanem
a mindig újabb regény forma kialakításának termékeny időszakai is.

Korai művei (regények és elbeszélések) maguk is az erdélyi iroda-
lom megújításában keresték lehetőségeiket. Első elbeszéléskötete, az
1964-ben az olvasó elé került Sorskovácsa külvárosok és az üzemek
emberi világát mutatta be, szakítva a korabeli „munkástémájú” iro-
dalom eljárásaival: elutasította az „ideológiai-politikai” nézőpontot, a
kisemberek köznapi sorsát idézte fel. Következő, Ezen a csillagon című
elbeszéléskötete, majd Üllő, dobszó, harang című regénye hasonló írói
szándékot mutatott, maga a regény lélektani érzékenységével és a ha-
gyományos kompozíciós megoldásokon túljutó többszólamúságával
hívta fel magára az irodalomkritikusok figyelmét. Valójában arra ke-
reste a választ, hogy egy bűntelen emberpár mit tud kezdeni gonosz
tapasztalataival egy olyan világban, amelynek erkölcseit a háborús
pusztítás alakította ki. Soron következő Jámbor vadak című novellás-
kötete pedig azon túl, hogy összegezte a korábbiak szemléleti és re-
génypoétikai eredményeit, új írói megoldásokhoz keresett utat.

Ennek az útkeresésnek volt első nagy eredménye az 1975-ben az
olvasók elé került Kő hull apadó kútba című regény: egyszerre lélektani
elemzés, szociográfiai rekonstrukció és történelmi példázat. Ez az
összetett ábrázolás, amit a tágas írói perspektíva eredményezett, a
regényvilág alakításának fontos tényezője volt. Bretter György, a ki-
váló kolozsvári teoretikus, „gondolati regényként” határozta meg a
mű karakterét, mint kifejtette: „Szilágyi írt nálunk először »gondo-
lati« regényt. Nem abban az értelemben, mintha elvont gondolatokat
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közölnének egymással hősei, avagy velünk az író — amikor így tesz,
akkor ezt szintén lazaságnak érezzük —, hanem a megszerkesztett-
ség, a végiggondolt szerkezet teszi regényét példaadóan egyedülál-
lóvá nálunk. A forma itt végre teljesen tartalmi, s csak ott válik vala-
milyen külső burokká, ahol a szerző nem vállalja — merészségén
megriadva — a hősök funkciókká való »lefokozását«.”

A regény központi szereplője, Szendy Ilka valódi emberi szörnye-
teg, egyszersmind tragikus jellem: iszonyú magánya következtében egy
napszámost választ szeretőjének, aki teljes mértékben ki van neki szol-
gáltatva, aztán mikor a napszámos, Gönczi Dénes menekülne tőle, le-
szúrja a férfit, testét egy apadó kútba veti, s kövekkel temeti be. A bűn
és lelki kényszer személyiségromboló világában él, egyéniségétől még-
sem lehet megtagadni a rokonszenvet. Sorsában van vala mi tragikus,
már csak azért is, mert az erőszakos halált ő sem kerüli el, sőt mintha
keresné és elébe menne. Alakjában is van valami tisztaság, valami „ar-
temiszi” jelleg, mint Né meth László rideg és kegyetlen nőalakjaiban,
Kurátor Zsófiban és Kárász Nelliben. Szi  lá gyi István hitele sen és ár-
nyaltan ábrázolta azt a lelki mechanizmust, amely az erede tileg jóra-
való leányt szörnyeteggé tette. Arra is rávilágít, hogy a szörnyeteg sors
nem pusztán a személyiség belső logikájából fakad, hanem az Ilkát kö-
rülvevő szociális környezet természetéből, a konzervatív szoká sok és
erkölcsök hazug világában élő kisváros jellemtorzító viszonyaiból.

A regény szociográfikus rétege a századforduló partiumi kisvá-
rosának társadalmát idézi fel, a történet színhelye, Jajdon városa a régi
Zilahhal azonos. Jellegzetes magyar kisváros a tizenkilencedik és hu-
szadik század fordulóján: megyei urak, parasztpolgárok, iparosok és
kereskedők lakják, akik többnyire kisnemesi családok leszármazottai,
hagyományos „úri” öntudattal tekintenek szét maguk körül. Szendy
Ilka családja és emberi környezete is ezt az utóbbi rétegek képviseli.
E történelmi hagyományokat ápoló, függetlenségi szellemű, vagyo-
nos és öntudatos társadalmi réteg már széthullóban van: képtelen al-
kalmazkodni a korszerű városi fejlődés követelményeihez, szinte ve-
getatív életet él. A töltött káposztán és a fanyar borokon kívül alig
érdekli más, már az iparral is alig foglalkozik, a mesterek nem nevel-
nek inasokat, nehogy azok rövidesen versenyre keljenek velük a vá-
sárokon. Idegen számukra a nagyvilág, közönyösek az ország sorsa
iránt, pedig zajlik köröttük a történelem. Csupán sodortatják magu-
kat az események hullámaival, megtörténik velük születés, élet és
halál, anélkül hogy változtatni akarnának sorsukon. „Jajdon például
— olvassuk — ez idő tájt még nem »látja«, csupán — pillanatok lán-
co latába foglalva — »éli« önmaga idejét. Az emberek születnek —
gondjuk tovább a fönnmaradás. Meghalnak — s ezzel megszűnnek a
fönnmaradás gondjai.” Pedig ennek a hagyományos iparos rétegnek,
ahogy Ilkának is, vannak erényei: szakértelme, ügyessége, a mester-
ség iránt érzett szeretete ellenpontozza közönyét, gőgösségét, azt,
hogy tétlenül nézi saját pusztulását, és nem érez semmi felelősséget a
kivándorlásba kényszerülő földnélküli parasztok — az ország sorsa
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iránt. A mesteri tudást, a tehetséget agyonnyomja, felemészti a zsíros
jólét és a nehéz közöny. Jajdon is „elefánttemető”, ahogy Németh
László Csomorkánya; jobbra való, magasabbra hivatott emberi sor-
sok sírja. Akár jelképes lehet az, hogy Gönczi Dénes igyekvő akarata,
dolgos karja is egy „apadó kút” martaléka lett, a város és annak tár-
sa dalma mindenképpen a végső bomlás és pusztulás felé halad.

Valóban „apadó kút” a jajdoni világ s vele együtt a századforduló
magyar és erdélyi kisvárosának élete. Sötét végzetében történelmi pél-
dázat rejlik: Szilágyi István a magyar társadalmi fejlődés megrekedé-
sére, az erdélyi magyar polgárság szerepvesztésére, lassú pusztulására
utal. A történet ily módon a századforduló — a millenniumi korszak
— magyar társadalmának belső szétesését, tehetetlenségét mutatja be,
azt, hogy egy ország miként indult el komor végzete felé. A példáza-
tos jelentés ugyanakkor semmivel sem csorbítja a regényvilág auto-
nómiáját: a lélektani, a szociológiai és a történelmi jelentésrétegek szer-
ves epikus egységet alkotnak. Olyan „rendszert”, amelyben minden
összefügg, minden kölcsönös, amelyben a lélektan, a szociológia és a
történelem egymást magyarázza, egymást egészíti ki. Ez a belső egy-
ség, a regényvilágnak ez a szerves és ökonomikus rend je ad Szilágyi
művének kivételes esztétikai erőt. Figyelemre méltó a regény nyelve-
zete is, amely eredeti kifejezőkész séggel, pontos fogalmazással, ugyan-
 akkor látomásos képzelettel és elégikus zengéssel beszéli el a történetet,
idézi fel az emberalakok belső világát, s érzékelteti az árnyalatokat.

A modern irodalom részben elutasította, részben megőrizte a korábbi
korok hagyományait: a korábbi történetmondásnak, a korábbi ábrá-
zoló technikának, a korábbi regénypoétikának újszerű értelmet adott.
Ennek az átalakuló regénypoétikának volt az egyik fontos eszköze a
mitologikus ábrázolás, amely a társadalmi, történelmi és lelki valósá-
got rajzolta át és emelte meg, valamilyen mélyebb jelentést adva az epi-
ka hagyományos elemeinek. A köznapi tapasztalattal nem azonosít-
ható történetek és emberalakok megjelenítése a modern regényírásban
széles körben vált használatossá — éppen annak a szellemi stratégiá -
nak a következményeként, miszerint pontosabban és teljesebben kell
megismernünk és megértenünk a körülöttünk élő világ jelenségeit és
törvényeit. Szilágyi István hosszú időn át az íróasztalfiókban pihenő
regénye: az Agancsbozót (1990) is ilyen mitikus-mitologikus regény.
Megírása és megjelenése között hosszú évek teltek el, ez is azok közé
a művek közé tartozik, amelyek csak a bukaresti zsarnokság buká-
sa után kerülhettek az olvasók kezébe. Mindez valamennyire meg-
szabta a könyv sorsát, a regényre viszonylag szegényes kritikai vissz-
hang érkezett, jóllehet annak a végsőkig magába forduló, a külső
vi lággal szinte semmiféle kapcsolatot nem tartó, ugyanakkor ennek
a külső világnak végletesen kiszolgáltatott emberi létnek az elemző
ábrázolása volt, amelyet a zsarnokság kényszerített rá a társadalomra.

A regény hőse, aki a Deres nevet viseli, valamilyen megmagyaráz-
hatatlan esemény folytán egy tökéletesen abszurd világban találja
magát: egy megközelíthetetlen sziklavár tetején, egy kovácsműhely-
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ben, ahol három kovácsmester egy ismeretlen hatalom számára fegy-
vereket készít, hozzájuk kell csatlakoznia. A mitologikus magaslaton
elhelyezkedő kovácsműhely munkásai inkább rabszolgák, mint al-
kotó emberek, valamilyen ismeretlen hatalom kényszerítése nyomán
végzik nehéz munkájukat, mit sem tudva arról, hogy milyen célok
szolgálatában veszik igénybe képességeiket és munkaerejüket. A szik-
lahámor lakói teljes kiszolgáltatottságban élnek, sorsukat a velük ren-
delkező ismeretlen hatalom szabja meg — nem ismerik ennek ma-
gyarázatát, már nem is törekszenek arra, hogy megismerjék ezt a
magyarázatot. Szinte személyiségükről lemondva tesznek eleget a fö-
léjük növekedett hatalom rendelkezéseinek. Görömbei András ta-
nulmánya, összevetve az előző regénnyel, minderről a következőket
állapította meg: „Az Agancsbozót totális kiszolgáltatottsággal szem-
besít. A Kő hull apadó kútba főszereplői teljes jellemek, akik küzdelmet
vívnak sorsuk kényszerűségeivel, s elbuknak ebben a küzdelemben.
Az Agancsbozót figurái az elbeszélő főhős kivételével jórészt szemé-
lyiségüktől megfosztott emberek. Semmit sem tudnak életük előz-
ményeiről, emberi kapcsolataikról, nevük sincs. (…) Soha nem derül
ki, hogyan kerültek ide, ki irányítja és ki táplálja őket, kitől kapják
munkájukhoz az utasításokat, s az sem, hogy mi az értelme, egyálta-
lán van-e értelme munkájuknak. Zárt világuk csupa titok.”

Deres, midőn, nem tudni hogyan, a sziklahámorba érkezett, egy
teljességgel abszurd világban találta magát, ebben az elemi emberi
érzéseknek és igényeknek (például a szabadság vágyának) nem volt
helye. „Csak egy az aggasztó uraim — próbálja ellenállásra bíztatni
társait a szinte véletlenül közéjük keveredett Deres —: ez a mi hihe-
tetlen, megmagyarázhatatlan engedelmességünk. Mert ha nem is
visszük túlzásba, azért tél-túl egy keveset továbbra is dolgozunk.
Csendben teljesítjük agybajosék meghagyásait… Ha nem vigyá-
zunk, kiderül, mi már rég a Velünk Rendelkező Szándék inkarná-
ciói vagyunk. Így nem vicc mindent végrehajtatni velünk.” A regény
főhőse azt is megfogalmazza, hogy az önvédelemnek, egyáltalán:
az emberi személyiség megőrzésének egyetlen lehetősége van: a
szembefordulás, a lázadás, aminek ugyanakkor vajmi gyengék az
esélyei, a kilátástalan végzetszerűség minden kezdeményezést,
szembeszegülést, reményt eleve ellehetetlenít vagy éppen megtorol.

A regény, igen könnyű belátni, a romániai diktatúra embertelen vi-
lágának epikai parafrázisa: a személyiség sérülése, már-már elvesz-
tése azt az infernális társadalmat jeleníti meg, amelyet a zsarnokság
létrehozott. Ezen túl, ahogy annak idején elemzői rámutattak, az el-
beszélő az alávetett és elidegenedett, mondhatni: „dehumanizálódott”
emberi létezés metaforáját hozta létre, akár Samuel Beckett Godot-ra
várva, Dürrenmatt Fizikusok és Kodolányi János Zárt tárgyalás, vagy
(ahogy erre ugyancsak Görömbei András figyelmeztetett) Sütő And -
rás Álomkommandó című műve. A huszadik század második felének
világirodalmában nem volt ismeretlen ez a metafora, az európai és
különösen a kelet-közép-európai értelmiség, amely a legkevésbé sem
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számított a zsarnoki rendszerek bukására, nem egyszer érezte vagy
vizionálta az emberi létezés méltó feltételeinek kegyetlen hiányát, és
köznapi tapasztalatai nyomán minden remény nélkül vette tudo-
másul a humánus értékek pusztulását, a ránehezedő diktatúrák
érinthetetlen hatalmának következményeit. Igen, az Agancsbozót az
embersé gét és reményeit vesztett emberi lét, egy „Isten-nélküli”,
megválthatatlan létezés metaforája — túl azon, hogy azokkal a köz-
napi tapasztalatokkal és szorongásokkal viaskodik, amelyeket a ro-
mániai zsarnokság kényszerített rá egy egész társadalomra.

A harmadik „nagy epikai” teljesítmény a Hollóidő (2001) című tör-
ténelmi regény a jelentékeny örökséget őrző erdélyi történelmi re-
gényirodalom újjáéledésének tanúsítványa. A két világháború után
kibontakozó erdélyi magyar elbeszélő irodalomnak a történelmi
műfaj volt az egyik legnagyobb eredménye: a múltba tekintő írók, így
Kós Károly, Makkai Sándor, Nyírő József, Gyallaí Domokos, Wass
Al bert és mások a történelemben keresték az eligazítást saját koruk
szövevényei között, vagy éppen a múltat idézve kívánták megfogal-
mazni a közösségi helytállás és önvédelem stratégiai elveit. A mö-
göttünk lévő évtizedek erdélyi magyar irodalmában ismét fontos sze-
repet kapott a történelem tanúságát (és tanulságát) felmutatni kívánó
írói igény. Talán elegendő, ha Szabó Gyula és Pusztai János történelmi
regényeire vagy (egy másik műfajban) Sütő András, Székely János,
Páskándi Géza történelmi drámáira hivatkozom. A Hollóidő írója jó-
formán a tudós történész, művelődéstörténész, néprajztudós alapos-
ságával idézte fel a tizenhatodik század végének három részre szakí-
tott Magyarországát, az első részben a Reveknek nevezett Duna-menti
település (sokak szerint Ráckeve) kisvilágát, a második részben egy
tágasabb magyar világot, ezen belül az akkori erdélyi életet. Gaz-
dálkodást, iskolát, kultúrát, politikát — az I. Rudolf császár, Báthori
Zsig mond fejedelem és a török porta hatalma között megosztott
Ma gyar ország egyéni és közösségi tragédiáit. A történelmi időt a régi
erdélyi történelmi regényekből (közelebbről Kemény Zsigmond mű-
veiből) ismerős sötét atmoszféra hatja át, háborúk, gyilkosságok,
rablás, a történet végeztével pedig gúlákba rakott koponyák jelzik
az általános pusztulás és pusztítás mindent lebíró hatalmát.

A három regény nemcsak Szilágyi István írói világának és mun-
kásságának karakterét (és ennek többszöri átalakulását, egyszersmind
az életmű egységének megőrzését) mutatja, hanem korunk magyar re-
gényirodalmának útkeresését is. A lélektani elemzésekben gazdag és
társadalmi „mikrotérben” játszódó történet mellett a mitikus-szim -
bolikus konstrukciót, majd a klasszikus történelmi regény megújítá-
sát célzó „posztmodern” nagyepikát. Ebben a többszörös írói tükör-
ben ott van az erdélyi magyar társadalom múltja és közelmúltja, és ott
vannak azok a szorongások, amelyeket a közelmúlt keltett. Mindez
együtt: erdélyi magyar krónika, mondhatnám így is: erdélyi magyar
„lelki krónika”.
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