
SZABÓ MAGDA: FÜR ELISE

A Für Elise című regény egy kétkötetes életrajzi
mű első részeként, az írónő 85. születésnapjára
jelent meg. "Azt ígértem ebben a könyvben, nem
őrzök többé semmi titkot, és nem szégyellek
megvallani olyasmit, amiről magamban csak
bűnvallomáskor szólok Istennek." A vallomás
szerű hangvétel eddig sem volt idegen Szabó
Magdától, korábbi műveiben is vallott gyermek
koráról, kutatta élete gyökereit. A Für Elise azon
ban életének döntő, eddig csak utalásokkal jel
~ett időszakát tárja elénk, a tanú felelősségével.

Elete már nemcsak személyes ügye, hanem az
olvasónak felajánlott lehetőség a saját sorsa és le
hetőségei átgondolására. Szabó Magda megszen
vedett bölcsességét, hitét nyújtja át az olvasónak.

Igazi remekművet,mely valójában rekviem a
szeretett családért, a jobb sorsra érdemesekért.
akiket elsodort a történelem, s főleg a korán el
veszített testvérért, Ciliért. Egy különleges csa
lád biztonságában, és a nagyszerű, de szigorú
iskola, a debreceni Dóczy falai között, a Trianon
okozta bénultság atmoszférájában nő fel és kere
si helyét az emberi kapcsolatok útvesztőiben két
teljesen más sorsú és egyéniségű lány. Magdolna
a mesék, a maga alkotta mítoszok, a fantázia vi
lágában teljes szabadságban nő fel. Ezt az idillt
Cili, a trianoni árva bontja meg, aki bekerülvén a
családba, a kislány életébe könyörtelenül elhoz
za a valóságot, ugyanakkor életre szóló testvéri
kapcsolattal ajándékozza meg. A fantázia és kép
zelet felhőtlen világában élő lány számára mind
végig Cili sorsa és jelzései közvetítik az élet való
di kérdéseit. Cili méltósággal játssza a történe
lem neki juttatott szerepét, hordozza a Trianon
okozta sebeket. melyek korán érzékennyé tették
mások fájdalmaira. és megtanították tájékozódni
a hétköznapok útvesztőiben. Igy könnyebben
kapja meg környezete elismerő szeretetét, mint
Magdolna. De személyisége mindvégíg az idő és
a történelem hálójában marad. On magáról, fáj
dalmairól csak a zene felszabadító világában
vallhatott. Magdolna a maga alkotta világban
szabadabban élhetett. A valódi világot csak las
san, elsősorban a "falakon" keresztül érzékeli,
melyekbe állandóan beleütközött kimagasló te
hetségével, szuverén egyéniségével.

Cili éli meg a valódi szerelmet is. Ez volt az
egyetlen lehetőség arra, hogy kiszabaduljon a
rákényszerített szerepböl, hogy visszakaphassa
szuverenitását. Ezért reménykedik a realitáso
kon túl is: "Nem volt jobb az a mese, amiben él
tünk, az amit én tálaltam? Neked ez a megidé
zett valódi szenvedés kellett te, boldogtalan,
nem, amit mesterségesen és valódi tapasztalat
nélkül pártoltunk ki magunknak a valódi élet-
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ből... te mindvégig reménykedtél, asszonyko
rodban is reménykedtél. Persze, hogy eltaposott
az élet, gyöngy voltál a kerekek alatt." Ma már
Szabó Magda is tudja, amit Cili tudott: bár a szo
ros emberi kapcsolatok kiszolgáltatottá, sebezhe
tővé tesznek bennünket, nélkülük csak árnyék
lehet az életünk. Ezért vállalta, hogy a regény
ben újraéli fájdalmait, megidézi mindazokat, akik
fontosak voltak és maradtak számára, s akiknek
élete kitörölhetetlenül egybefonódott az övével.

Átgondolva a múltat, újra és újra felmerül a
kérdés: vajon szükségszerű volt-e a sok fájda
lom, lehetett volna-e másképp? Meddig terjed az
ember szabadsága, hogyan maradhat önmaga a
történelem, a család, az iskola kényszerítő szorí
tásában? Magdolna a képzelet világában, Cili a
zenében, az anya is csak a költészet és a mesék
dimenziójában lehetett szabad, de ez valójában
egyiküknek sem volt elegendő, hiszen a művé

szet nem pótolhatja, csak szolgálhatja az életet.
A regény szereplői még az idő foglyai, de az

írónak már megadatott, hogy lássa az életét a
maga teljességében, szomorú gazdagságában.
Szabó Magda elbeszélője és hőse is regényének,
s ez különös feszültséget ad a műnek: az emléke
zés belső törvénye szerint nemcsak újraéli gyer
mekkorát, de elemzi, értelmezi is önmaga és hő

sei életét. A személyes hang mindvégig meghatá
rozó marad, belső monológok, lírai vallomások,
esszé-szerű betétek törik meg az epikus időt.

no' .ne reméljen az, aki a könyvet kezébe veszi
Beethoven-történetet vagy zenei motivációt,
egyen kívül: a Für Elise csak dallam, nincs szöve
ge. Nekem üzent valamit ez a dallam, és ha fi
gyelsz, neked is üzen a néhány hang, amely ne
kem azt adta feladatul: Mit felelsz, ha kérdeznek,
tanú? Egy életművel feleltem. Nincs lehetőségem

a hallgatásra, mert a történelem megtanított a
tanú felelősségére."Ez a kötelezettség és elkötele
zettség adja Szabó Magda új regényének aranyfe
dezetét. (Európa Könyvkiadó, Budapest, 2002)
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MARIO VARGAS LLOSA KÉT REGÉNYE

Egy történet, két regény, három szereplő - az
idén jelent meg a nemrégiben nálunk járt Mario
Vargas Llosa két regénye, a Szeretem a mostohá
mat és a 0011 Rigoberto feljegyzései. A két részes
mű az elválás és kibékülés története, a testi-lelki
szerelem dicsőítése, sok pikáns adalékkal.

Adott egy nagy fülű, álmodozó biztosítási
igazgató, egy telt idomú, buja feleség és egy an
gyalarcú, ördögien ravasz kiskamasz - és már
is megvan a bonyodalom. Don Rigoberto első

házasságából született fia, Fonchito bűbájos



módon behálózza és elcsábítja mostohaanyját,
dona Lucreciát, bár az asszonyaférjébe szerel
mes. Amikor fény derül a történtekre, a pár el
válik. Itt ér véget az első regény. Tudjuk azonban,
hogya szerelem győz mindenek felett - úgy
hogy szükségeltetett egy folytatás. Fonchito nem
bírja elviselni apja és rnostohája szenvedését, és
hihetetlen fondorlatokkal újra összebékíti őket.

A pajkos, fülledt erotikájú mesében három
figura összetett alakja rajzolódik ki. Don Rigo
berto a limai felső tízezer megszokott életét éli
napközben, éjjelente azonban csodás kalando
kat él át feleségével. Szerelmi életüket túlfűtött

fantáziával teszik gazdagabbá. Különös mono
gámia szemtanúi vagyunk - két test összetarto
zása a képzeletbeli megcsalások által erősödik.

Don Rigoberto és dona Lucrecia történeteket ját
szanak el, képzőművészeti alkotásokból és alvi
lági históriákból nyernek hozzá ihletet. A felesé
get számtalan szerepben ismerjük meg.

Néha Tiziano csábító Vénusza, máskor Fra
Angelico Angyali üdvözletének érintetlen Mári
ája, vagy az Egon Schiele képein szereplő pros
tituált, később egy korzikai maffia-vezér alkal
mi szeretője. Fonchito, aki előbb szétválasztja,
majd újra összehozza a párt, maga Amor, a fel
sóbbrendű hatalom, "a rózsás gyermek, akit a
reneszánsz festők oly szívesen ábrázoltak a sze
relmi jeleneteikben. hogy tisztasága még inkább
kiemelje a szerelmi párviadalt". Ugyanakkor
Egon Schiele reinkarnációjának tartja magát, és
a borult elméjű festőhöz illő módon rendezi
nemcsak élőképeit. hanem a közelállók életét is.

A mesteri szerkesztés különleges olvas
mánnyá varázsolja a két regényt. A történetfo
lyamot minduntalan megakasztják az elmélke
dések. Természetesen az erotika elméletének ju
tott a főszerep. "Az erotika kreatív és individu
ális", mondja don Rigoberto, aki ennek a kreati
vitásnak köszönhetően látja és elemzi a világot.
Az örömszerzés a kiindulópontja, akár a folya
matosan megújított, de állandóan 4000 kötetből

és 100 festményből álló gyűjteménye régi da
rabjait égeti el, akár a feminizmusról. a társada
lom felépítéséről nyilvánít véleményt, vagy a
"Mens sana in corpore sano" kijelentés kapcsán
becsmérli a sportos életet.

Az erotika itt nemcsak a szeretkezés művé

szete, hanem a test minden részének szokatlan
felmagasztalása. "A boldogság most íme, a fül
kagylóm mélyén lapul" - Don Rigoberto az ol
vasó számára meghökkentőörömforrásokat ta
lál. A valós, világ és a képzelgések világa össze
mosódik. Abrándozások és "igaz" történetek
kavarognak, szinte krimiszerű fordulatokból.
lassan áll össze a történet. Komolyan vett játék
ká válik az erotika, a művészetek, az élet, az
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írás. A két regény pedig egy agyafúrt író meg
mosolyogtató és elgondolkodtató, csalafinta já
téka. (Európa Könyvkiadó, Budapest, 2003)

pAP VERA-ÁGNES

MODERN SORSOK ÉS KÉSŐ
MODERN POÉTIKÁK

Az angol/amerikai irodalmi köztudatban aligha
találunk ismertebb szerzőpárost, mint Sylvia
Plath és Ted Hughes. Eletük és költészetük oly
annyira összefonódó és egymás létébó1 építkező,

hogy felrúgva a recepcióesztétika minden szabá
lyát, kijelenthetjük, élet és irodalom, alkotás és
személyes történéseink szorosan összefüggnek.
Elettörténetük mítosszá fejlődött az utóbbi évti
zedek során, az olvasói érdeklődés pedig egyre
csak fokozódik. Feszült érdeklődéssel várjuk,
mit rejtenek Plath 2025-ben felnyitandó. a
Hughes-archívumban őrzött naplójegyzetei, s
vajon mennyiben igaz, hogy Hughes öntörvé
nyűen cenzúrázta a Plath-hagyatékot?

Ha kétségeink támadnának Sylvia Plath köl
tői-írói nagyságával kapcsolatosan. érdemes el
olvasni a Rácz István és Bókay Antal által szer
kesztett tanulmánykötetet. A Tanulmányok Sylvia
Plaihrol és Ted HugJzesról alcímet viselő kötet írá
sai a budapesti British Council szervezte kerek
asztal-beszélgetésen hangoztak el először.

A kötet tematikailag két jól elkülöníthető

részből áll. A két bevezető tanulmány közül a
Bókay Antal által írott elsősorban poétikaelmé
leti kérdésekkel, a 20. század húszas éveitől je
lentkező tárgyias költészet romantikába nyúló
előzményeiről,hasonlóságairól és kűlőnbőzösé

geiről értekezik. Rácz István az 1945 utáni angol
költői nemzedék csoportosulásairól. elsősorban

a Movement-csoportról közöl beszámolót. A kötet
Platli és Hughes nevével jelzett második része ti
zenkét tanulmányt tartalmaz. John Drew Ted
Hughes és Sylvia Plath: egy bukolikus mítosz című

írása az egyedüli, amely a két költő művészetét

együttesen próbálja értelmezni. Tanulmányának
kiindulópontja Plath 1956-1957-ben írott versei,
valamint Hughes későbbi, a Birthday Letters-ben
közölt reflexiói. Drew Plath-képe az ifjúság köl
tőjét ragadja meg, azt a Platht, akinek költészeté
ben még csak látensen van jelen a halálfélelem.

A következő hat tanulmány tárgya Plath köl
tészete, illetve prózája. Donald E. Morse a "se
bezhetőség költői képét", Plath és a halál ternati
kájának viszonyát követi nyomon a költőnő

utolsó alkotói korszakában. Míg Morse Plath
elődeit Theodore Roethke és Lowell költészeté
ben véli felfedezni, Bollobás Enikő Plath költésze
tét a feminista olvasatok csapdáit kikerülve helye-


