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Történelmi nagyregény Szilágyi 
István (portrénkon) Kossuth-dí-
jas kolozsvári író új regénye, a 
Messze túl a láthatáron, amely 
a Magyar Művészeti Akadémia 
kiadójánál látott napvilágot. A 
Rákóczi-szabadságharc korát 
bámulatos érzékkel megidéző 
író képes egyetemes szinten 
megfogalmazni az önmagával 
számot vető ember tragikumát.

 » KISS JUDIT

M egjelent Szilágyi István Kos-
suth-díjas és József Attila-dí-
jas kolozsvári író új regénye, 

a Messze túl a láthatáron – közölte 
a Magyar Művészeti Akadémia ki-
adója. A MMA Kiadó Nonprofi t Kft . 
gondozásában napvilágot látott re-
gény volumenében és szerkezetében 
az író korábban megjelent, Hollóidő 
című művét idézi, és méltó folytatása 
a korábbi nagy műveknek. Amint a 
kiadó honlapján olvasható, Tompay 
Wajtha Mátyás visszaemlékezéseire 
építő első rész a kuruc „zajdulás” 
végnapjait beszéli el. A rejtélyektől 
és személyes tragédiáktól sem men-
tes szakaszt Tompay harminc évvel 
későbbi alakja köti át, amint – im-

már főbíróként – babonás, hiedel-
mes, boszorkányos perekben hozott 
ítéleteire tekint vissza. A kort bá-
mulatos érzékkel megidéző Szilágyi 
képes egyetemes szinten megfogal-
mazni az önmagával számot vető em-
ber tragikumát.

Meghökkentően izgalmas
prózakísérlet
A Magyar Művészeti Akadémia hon-
lapjára videó is felkerült, amelyben 
Pécsi Györgyi irodalomtörténész mu-
tatja be a könyvet. „Szilágy István 
arisztokratikus író, várat magára, 
hiszen erre a könyvre közel húsz évig 
vártunk. Történelmi nagyregény, 
benne vannak azok a tipikus szil-
ágyis prózaírói és bölcseleti erények, 
amelyek korábbi könyveit is jellem-
zik” – mondja az irodalomtörténész. 
Kifejti, az egyik meglepetés a könyv 
szerkezete, szerkesztése: a mű két 
egységből áll, mint a Hollóidő, egy 
kisebb, epikusabb és egy nagyobb 
részből. Az első részt memoárnak ne-
vezi az író, a Rákóczi szabadságharc 
utolsó éveiről szól, itt hagyományos 
elbeszélő formát alkalmaz Szilágyi 
István. A főhős Rákóczi diploma-
tájaként szolgál, közben a felesége 
tragikus módon eltűnik. „Egészen 
más képet találunk a könyvben a Rá-
kóczi-szabadságharcról, mint amit 
megszoktunk történelemből. A má-
sodik rész meghökkentően izgalmas 
prózakísérlet, dialógus formában 
íródott. Nincs szabályos cselekmény, 
történet, nem lineárisan halad elő-
re, hanem a párbeszédekben jelenik 
meg egyfajta világértelmezés. Körül-
belül 3-4 évtizeddel a szabadságharc 
után vagyunk, de nem annak követ-
kezményeit, nem a kor társadalmát, 
történelmét jeleníti meg Szilágyi, 
hanem elkanyarodik és a szegedi 

boszorkánypereknek a világát idézi 
föl” – mondja Pécsi Györgyi. Mi a 
bűn, mi a bűnhődés, van-e bünte-
tés, jogosult-e az ember ítélni máso-
kat? – ezek a kérdések tevődnek fel 
a regényben. „A legfontosabb, hogy 
számtalan titok veszi körül az éle-
tünket, és vajon tudjuk-e értelmezni 
ezeket a titkokat? A végkonklúzió, 
hogy részigazságokat, részvalósá-
gokat ismerhetünk meg, és a részek 
megismeréséből viszont nem követ-
kezhet ítéletalkotás az egészről. Ez az 
ítéletalkotás egyedül a Teremtőé” – 

MEGJELENT SZILÁGYI ISTVÁN KOSSUTH-DÍJAS KOLOZSVÁRI ÍRÓ ÚJ NAGYREGÉNYE, A MESSZE TÚL A LÁTHATÁRON

Boszorkányperek, párbeszédes világértelmezés
fogalmaz az irodalomtörténész. Az 
MMA kiadó tavaly jelentette meg 
Katlanváros címmel Szilágyi Ist-
vánnak az 1960-as, 1970-es évek-
ben írt esszéit, visszaemlékezéseit, 
személyes vallomásait.

Korántsem lezárt út az életmű
Az író idén januárban vette át a 
kincses városban az Erdélyért élet-
műdíjat az RMDSZ Erdélyi Magyar 
Kortárs Kultúráért díjátadó gálá-
ján. „Szilágyi István műveiben a 
lélek megmaradása a kérdés, az 
író újra és újra azokat a kérdéseket 
járja körül, amelyek időkön, em-
beréleteken túliak” – hangzott el 
a méltatásban. Karácsonyi Zsolt, 
a Helikon folyóirat főszerkesztője, 
az erdélyi Magyar Írók Ligájának 
elnöke úgy fogalmazott, az élet-
mű már most is kerek egész, de 
korántsem lezárt út. „Az újabb 
mű, az újabb, életre szóló monda-
tok sora már felsejlik a lápon túli 
ködök sűrűjéből” – mondta az író 
életművéről. Szilágyi István 1938. 
október 10-én született Kolozsvá-
ron. Mint korábban nyilatkozta, 
származása tájának a Szilágyságot 
tekinti, a felmenői innen származ-
nak, és bár ő maga Kolozsvárott 
született, a bécsi döntést követően 
szülei Zilahra költöztek, így ő ott 
töltötte gyermekkorát. 1956-ban 
érettségizett Szatmáron, kitanul-
ta a mozdonyszerelő géplakatos 
szakmát. 1958-tól a kolozsvári 
egyetem jogi karán tanult, 1963-
ban nyert jogi diplomát. Az Utunk 
munkatársa, majd 1968–1989 kö-
zött főszerkesztő-helyettese. 1990-
től a Helikon főszerkesztője 2012 
végéig. Fontosabb regényei: Kő 
hull apadó kútba (1975), Agancsbo-
zót (1990), Hollóidő (2001).

 » Történelmi 
nagyregény, ben-
ne vannak azok a 
tipikus szilágyis 
prózaírói és böl-
cseleti erények, 
amelyek korábbi 
könyveit is jel-
lemzik.

A szegedi boszorkányperek világát is idézi a Szilágyi-regény
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 » KRÓNIKA

Szabadtéri színpadi előadásként, 
jelentősen átalakítva mutatja be 

Paravarieté című produkcióját a szat-
márnémeti Harag György Társulat 
szombaton 21 órától az Északi Szín-
ház udvarán. Tasnádi István drámáját 
felolvasószínházi kísérletként a Ha-
rag György Társulat alapításának 65. 
évfordulója alkalmából megrendezett 
ünnepi hétvégén mutatta be a társu-
lat. „A Paravarieté egy modern »freak 
show«, bizarr cirkuszi tessék-lássék, 
ahol a szakállas nő és a kétfejű gyer-
mek vagy az üveget rágicsáló nye-
lőművész helyett valami sokkal 
megdöbbentőbb mutatványorgiával 
örvendeztetjük meg a nagyérdeműt: 
a zenés varietéest során hétköznap-
jainkból ismert fi gurák kelnek életre 
a porondon, hogy cirkuszi számmá 
tökéletesítve létezésüket, a maguk 
teljes abszurditásában kiteljesedve 
kápráztassák el önöket! Figyelem: 
a produkció során látott mutatvá-
nyokat ne próbálják ki otthon, fel-
lépőink képzett szemfényvesztők és 
artisták a szomszédból!” – olvasható 
az1 előadás ismertetőjében. A Tasná-

di István drámája alapján színpadra 
vitt produkció szereplői: Bodea-Gál 
Tibor, Bogár Barbara, Diószegi Attila, 
Frumen Gergő, Méhes Kati, Moldo-
ván Blanka, Péter Attila Zsolt és Rap-
pert-Vencz Stella. A zenekar tagjai: 
Manfrédi Annamária (zongora, zene-

karvezető), Anderco Péter (szólógi-
tár), Cserey Csaba (dob), Sabo Marcel 
(basszusgitár) és Zágoni Mihály (fú-
vós hangszerek). Az előadás rende-
zője Balázs Attila, a Temesvári Állami 
Magyar Színház igazgatója, zeneszer-
zője Cári Tibor, a díszletet Cristian 

Gătină, a jelmezeket Szabó Anna ál-
lította össze. Az előadást a nagyvára-
di közönség is láthatja nemsokára: a 
Harag György Társulat július 2-án, 3-án 
és 4-én vendégszerepel a városban, 
minden alkalommal este fél kilenctől a 
nagyváradi vár nyári színpadán.

Paravarieté – szabadtéri színházi előadás Szatmárnémetiben

 » A Paravarieté 
című előadás 
„bizarr cirkuszi 
tessék-lássék”.  

 Modern freak show. A szatmári Harag György Társulat zenés varietéestjén hétköznapjainkból ismert fi gurák kelnek életre a porondon




