
Lapozza fel hajnaltól-hajnalig
emelve és ledöntve lapjait?

Az ismeretlen tűzvészébe nyúlni
ki merészel közülünk? S ki merészel
a csukott könyv leveles sürüjében,
ki mer kutatni? S hogy mer puszta kézzel?

És ki nem fél közülünk? Ki ne félne,
midőn szemét az Isten is lehúnyja,
és leborúlnak minden angyalok,
és elsötétűl minden kreatúra?

A bárány az, ki nem fél közülünk,
egyedül ő, a bárány, kit megöltek.
Végigkocog az üvegtengeren
és trónra száll. És megnyitja a könyvet.

(Introitusz)

RÓNAY LÁSZLÓ

SZILASI LÁSZLÓ: 
AMÍG MÁSOKKAL VOLTUNK

Megválaszolhatatlannak látszik a kérdés: regény -
nek vagy három kisregénynek olvassuk Szilasi
László új kötetét, az Amíg másokkal voltunkat. Ha-
gyományosnak tekinthető olvasói alapállásból
inkább az utóbbi következik, ám egy ennél sza-
badabb felfogásban egy regény három fejezete-
ként is tekinthetünk a Babits Mihály, Jókai Mór
és Bessenyei György életének egy-egy szakaszát
felvillantó prózára.

Szilasi témaválasztásának szokatlanságával
(is) felhívja magára a figyelmet. A kortárs és az
elmúlt száz év hazai elbeszélés-hagyományában
alig találunk arra példát, hogy írók szépirodalmi
igénnyel nyúljanak más írói életutak, életszaka-
szok megörökítéséhez. Ez az előzmény nélküli-
ség kockázatokat tartogat az alkotó számára. Az
írás tétjét fokozza, hogy Szilasi László esetében
profi irodalomtörténésszel állunk szembe, aki-
nek eredeti szakmája zátonyait is fel kellett mér-
nie, így ügyelve arra, hogy a szépírás ne váljon
az esztétizáló irodalomértelmezés foglyává.

Míves irodalmi alkotás került ki a harmadik
kötetes író műhelyéből, ebben az értelemben
két ség sem férhet a szöveg primer jellegéhez. Ez
még akkor is így van, ha a regény (vagy elbe-
szélésfüzér) némileg az irodalomtörténet ólom-
lábain lépked. Egyfelől igaz, hogy pompázatos
tudásanyagot görgetnek az írói portrék (inkább
krétarajzok), másfelől túlzottan sok lexikális
anyagot épít a szövegbe, amely így némileg ne-
hézkessé, tudálékossá válik. Mintha nem tudna
valódi megálljt parancsolni az összegyűjtött in-
formációknak az író, aki nem akarva elveszejteni

tudományos előtanulmányaiból semmit, a szö-
veg építőkockájává alakítja az írói arcélekhez
tartozó tudásanyagát. A sok cédula nem mindig
előny.

Nem feltétlenül beavató jellegű Szilasi pró-
zája. Belső utalásai — nyilván az olvasói isme-
retek hiánya és/vagy felkészületlenség miatt —
több alkalommal nehezen vagy egyáltalán nem
követhetőek. Csupán egy kiragadott példa. Az
[1850 nyara] című, Jókai Mórról szóló szöveg-
részben — [Temetési dicséret] (MITOLÓGIA) elne-
vezés alatt fut a kötet középső fejezete — egy
abban az évben tokba került borotváról olvas-
hatunk, amelyről évekkel később a nagy elbe-
szélő regényt írt. Nem tudom követni. Könnyen
lehet, hogy az írót az a meggondolás vezeti,
hogy ki- és megválogatja olvasóit, így és ilyen
értelemben teljesül a magas irodalommal szem-
ben támasztott követelmény(rendszer).

Mindennek ellentmond, hogy egészen kivé-
teles beleérző-képességgel megírt portrék sora-
koznak a tavalyi év második felében megjelent
kötetben, amelynek alakválasztásai valamilyen
módon magáról a szerzőről is „árulkodnak”. Ha
másként nem, áttételeken keresztül. Babits sze-
gedi időszaka (1906) valóban a készülődés évei-
 hez sorolható („Hosszú, lassú, óvatos folyamat
volt az ő megérkezése” — írja erről összegző
módon Szilasi a prózájában), ám aligha tekint-
hetünk el attól a ténytől, hogy ő évtizedek óta
ugyanebben a városban él és dolgozik. Okada-
tolhatóan foglalkoztatja a huszadik század első
évtizede óta jelentőségében megnagyobbodott,
de kontinentális összevetésben a periférikus jel-
legét nem teljesen maga mögött hagyó urbanitás
múltja és jelene, az itteni egzisztálás minőségi le-
hetőségei. Valamilyen módon ezek részben Ba-
bits dilemmái is.

Ahogyan szakmai körökben ismeretes —
ugyanez az interneten két kattintással kiderít-
hető — Szilasi László Jókai egyik legavatottabb
kutatója (volt), az életmű egészének felmérésére
vállalkozott az elmúlt évtizedekben. Bizonyára
ez is közrejátszhatott abban, hogy a magyar iro-
dalom arcképcsarnokából éppen a 19. század
legnagyobb elbeszélőjéről gondolta, hogy pél-
dáján keresztül látni és láttatni szeretné az íróvá
érés és válás legkritikusabb életszakaszát. A tel-
jes képhez tartozik, hogy Bessenyei Györggyel
eddig tudományos igénnyel nem foglalkozott.

Nem nevelődési, és nem fejlődésregény az
Amíg másokkal voltunk, legalábbis szigorú érte-
lemben semmiképpen. Babits és Jókai esetében a
pályakezdés előtti — kiterjesztett — pillanatok
tanúi vagyunk, amikor még csak maguk az al-
kotók tudták, ki és mi készülődik bennük a jövő
irodalma számára. A Szegeden élő Babits maga
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előtt látja az érvényesülés két különböző, de lé-
tező módját, Adyét és Kosztolányiét, akikhez ké-
pest a megkésettség érzése kínozza. Jókai a le-
vert szabadságharc után — történelmi és emberi
vonatkozásokban tragikus mérleget készítve —
a feladatra gyorsan rátalál: regényekben megírni
az elbukott forradalom és szabadságharc való-
ságát mint nemzeti mitológiát. Az erre vonat-
kozó kijelentés variálódik a szövegben, legtö-
mörebben így fogalmazódik meg: „A munka
nem ment, de egyre világosabb lett a feladat.”
Egy leendő életmű alapvetése.

A Bessenyei Györgyről szóló szövegrész ellen-
tétes mozgású a megelőző kettővel. A centrum-
periféria kettősében a tiszaberceli és a pusztako-
vácsi magányból és kietlenségből tekint vissza
élete origójára, Bécsre, az ott eltöltött közel húsz
évre, míg Babits és Jókai a perifériából igyekez-
nek, és találják meg az utat a centrumba. A „bi-
hari remetét” élete alkonyán látjuk, míg Babitsot
és Jókait alkotói élete hajnalán. Kezdet és vég így
olvasható és olvasódik egybe térben és időben
egyaránt. (Magvető, Budapest, 2016)

BOD PÉTER

RADU TUCULESCU: 
ÖREGMAMA TÖRTÉNETEI

Ketten mesélnek: az eldugott kalotaszegi falu,
Petra egyik utolsó, még élő lakója, s az író (alter -
egója), aki időnként visszajár a tűnőfélben lévő
világ romjait megnézni. Öregmamáról az odalá-
togató fiatal író mesél, egy valaha igencsak eleven
falu mindennapjai pedig Öregmama elbeszélései-
 ben kelnek újra életre. Ismerős és szomorú falu-
kép, roskatag öregek és házak, magukra maradt
lelkek és terek. Lézengenek még néhányan a falu
utcáin, túlélés van már csak, valamiféle várako-
zás, lassú elmúlás a kiürült, elárvult díszletben.
Öregmama a látogatóba érkező unokájának, de
leginkább az ő író párjának mesél: felderülve,
felélénkülve hívja életre a falu lakóit, mindenki
által ismert és használt nevükön, akárha jelzős
szerkezetekkel (Burdazoli, Nánapéter) szólítja
elő őket a névtelen-történettelen-arctalan isme-
retlenből. Mindenkinek teljes története van:
sorsa van, melyet mindenki, s így Öregmama is
jól ismer, ő pedig a mesélés révén újra- vagy
megalkotja a közösség eleven történetét. 

Öregmama a (szinte) mindentudó Kreátor: a
történetek kerekké formálásában minden tudá-
sát latba veti, emlékeiben a megélt és olvasott
történetek összekeveredtek, a valóságos és az
áhított világok határai elmosódtak. Mintegy vé-
letlenszerűen, a találkozások vagy az emlékezet
felvillanásai diktálják, hogy kinek a sorsát hall-

juk éppen: mindegy is lenne a sorrend, mert a
mozaikkockák végül teljes képet alkotnak, kiraj-
zolódik a falu érzelmi-hatalmi-szociális viszony -
rendszere. Öregmama az eltűnt múlt és a létező
világ között közvetít, történetei úgy és annyira
anekdotikusak, ahogy és amennyire elmesélhető
és elviselhető az élettörténetekben rejlő tragi-
kum. Nem valamiféle történeti igazságra, nem a
tényekkel való megfeleltethetőségre törekszik,
hanem arra, hogy elbeszélésében hitelesen kel-
jen életre a megrajzolt alak a sorsával együtt.
Rettenetes családi poklokat, magányos vívódá-
sokat, alkoholba fojtott és kitörő agressziót lá-
tunk, bántalmazó férjet, gőgös, kikapós asszo-
nyokat, alkohollal elbódított kisgyereket: nem
idillikus falukép ez. Öregmama nem kívülről
ítélkezik: sommás véleménye van az egyes ma-
gatartásokról, de megértéssel és olthatatlan de-
rűvel figyeli falustársai vívódásait, boldogulá-
sért való küszködését. Kombinál, de nem szépít:
egyfajta etikai-esztétikai program ez: „A követ
úgy kell hagyni, ahogy találtad, (…) ha belefa-
ragsz, elkorcsosul.” (70.) Mesélése önterápia,
életerő-forrás, s azzal, hogy vállaltan belefonja
olvasmányaiból szerzett emlékeit, önmagát is a
„hivatalos” mesélők sorába emeli.

Öregmamát viszont a regényben előlépő író
írja. Inkább interpretátora, mintsem narrátora az
elbeszélt történeteknek, kibont, hasonlítgat, ma-
gyaráz. Különös módon meg kell állapítani,
hogy Öregmama jobban mesél: az író jóval kö-
rülményesebb, részleteket, okokat szálazgat,
környezetet-hátteret fest, elmélkedik, elemez,
úgyszólván botorkál a szövegben, akár a városi
úrféle a falusiak között.

A falu mindennapjait misztikus-démoni jele-
netek, történések tartják feszes keretben. Mági-
kus erejű asszonyok fürdenek az erdei hold-
fényben, Bulgakov fekete macskája megjelenik
egy lakodalom sokaságában és rejtélyes módon
eltűnik a falu démoni szépsége: ezek lesznek a
kollektív emlékezés támpontjai, a boldog révület
megfogott pillanatai.

Radu Tuculescu román író különös és olykor
egyenetlen, de rabul ejtő könyvet írt. Történetei-
 ben egyidőben rajzolódik ki hitelesen a kihaló-
félben lévő kisfalu és bontakozik ki lakóinak
képzeletvilága a mágikus realista képeken ke-
resztül. Érdekes adalék a regény keletkezéséhez:
Öregmama valóban élt, valóban sokat mesélt az
írónak, s a kalotaszegi öregasszony magyarul
beszélt, aminek az író jelentős részét bevallottan
nem értette. Amit pótolni kellett, azt odaálmod -
ta. (Ford. Szőcs Imre; Tarandus, Győr, 2016)

BENKŐ GITTA
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