
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


