
Egy prózaíró
dallamos versei
Száz éve született Szabó Magda

Idén lenne száz esztendős Szabó Magda, a Régimódi történet, az Abigél,
Az ajtó, a Für Elise és számos más, ma már a klasszikus irodalom kin-
csestárába tartozó regény szerzője. Egyáltalán nem tekinthető ritka je-
lenségnek az, hogy egy ízig-vérig prózaíró lírikusként kezdi irodalmi
pályáját. Ha jeles költőnőket, — akarom mondani — írónőket kellene
említeni, a kortársak közül eszembe jut Tóth Krisztina, Rakovszky
Zsuzsa, Karafiáth Orsolya, Gergely Ágnes és sokan mások. Nem arról
van szó, hogy a fent említett szerzőkből az idők során kihunyt volna
a lírikus, hisz továbbra is jelennek meg versköteteik, ám életműveik-
ben líra és próza arányai módosultak, némelyiküknél a próza javára.
Simon Zoltán ezt írja az Egy város bűvöletében (Szabó Magda születés-
napja) című esszéjében: „Nem ritka, sőt majdhogynem szabály: az
epikus is költői műfajokkal kísérletezik előbb, s ha mégoly figyelmet
érdemlő is próbálkozása, idővel az életműnek csupán függeléke,
átlapozható előszava lesz a verses beszéd.”1

Szabó Magda egyfelől még szinte kortárs, de mindenképp a fél-
múlthoz tartozik, hisz 2007-ben hunyt el, másfelől viszont örökbe-
csű regényei és novellái révén már vitán felül a klasszikusok között
a helye a magyar irodalmi emlékezetben és kánonban. Arról nem is
beszélve, hogy az idegen nyelvekre leggyakrabban fordított magyar
írók közé tartozik. Az ő írói alakulásába groteszk módon az ötvenes
évek politikai légkörváltozása is belejátszott, hisz a Bárány (1947) és
a Vissza az emberig (1949) című köteteivel költőként sikeresen bemu-
tatkozó2 Szabó Magdát 1958-ig hallgatásra kényszerítették. Tíz évig
nem jelent meg a neve nyomtatásban. Ezt írja A hanghoz című versé-
ben: „Mit mondjak? Hol a szó? Hol vagyok én? / Költő vagyok? Ki
emlékszik reám?” Ám a hallgatás időszakában is termékeny volt. Írt
egyebek közt négy regényt, Shakespeare-t és másokat fordított. Meg
kell jegyezni, hogy az ominózus tíz esztendő az egész magyar iro-
dalom „tíz szűk esztendeje” volt, hisz míg legjelesebbjeink legfeljebb
műfordításaikkal lehettek jelen, a dilettáns „pártírók” konjunktúrája
volt ez az időszak. Szabó Magda „bűne” az volt, hogy a Nyugat fo-
lyóirat polgárias hagyományait követő Újhold köréhez tartozott.

Valóban, ahol a nyugatosok leteszik a tollat, Szabó Magda ott veszi
fel. Klasszikus formákban, igen gyakran időmértékben, esetenként
szonettekben, kötötten ír, de korának nyelvén szólal meg: „Vers
neked is? Csobogó fecsegés? Tovagördül a csengőm. / Én dobom,
én, aki úgy / játszom a rímmel, az égre gurítom a sort, hogy a forma
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/ könnyed igámba törik” (Vedret a kút). Az újholdasok törzs helyének
megválasztása, a Centrál kávéház is a nyugatos hagyományokat
követi. A Centrál aziluma, utolsó mentsvára lett a háború után a
szétlőtt Budapest íróinak. Itt találkozik először a két fiatal költőnő,
Nemes Nagy Ágnes és Szabó Magda. Kettőjüket tartotta a legígére-
tesebb pályakezdő költőnőknek a korabeli irodalmi közvélemény.
A találkozás emlékét Szabó Magda a Sztélé című emlékiratában
idézte fel: „Mi együtt katonáskodtunk, nem csak barátom, bajtársam
voltál abban a tárgyilagos cinizmussal halálra ítélt csapatban, ahová
tartoztunk, szőke sörényedet ott fújta a szél az annyiszor reményte-
lennek tűnő, de soha fel nem adott küzdelemben, ami a magyar iro-
dalom tisztességéért folyt. (…) Legutolsó találkozásainkig megtar-
tottuk a szertartást, mint a névjegycserélő államférfiak, egymás sorait
idéztük köszönésül. Jó fülünk volt mindkettőnknek, költő fülünk,
ismertük egymás műveit, sose tévesztettük el az idézeteket.”3

Amikor az enyhülés időszakában ismét publikálhatott, immár pró-
zai írásokkal jelentkezett elsősorban, noha 1958-ban még megjelent a
Bárány Boldizsár című verses meséje. Legkivált a Freskó (1958) és az Őz
(1959) című regényei irányították ismét rá a megérdemelt figyelmet,
olyannyira, hogy 1959-ben már József Attila-díjat is kapott. A hetve-
nes években már minden kétséget kizáróan ő volt a legnépszerűbb
magyar prózaíró. A Kossuth-díjat 1978-ban kapta meg. A Szüret című,
összegyűjtött verseit (1935–1967) tartalmazó kötethez maga Szabó
Magda fűzi az alábbi megjegyzést: „Elmondtam prózában is, amit a
kiadóm vállalhatott, mire szabadon szárnyalhatott volna a líra gyé-
mántmadara, elmúlt aktualitása, próza- és színdarabíró lett belőlem,
így ismert meg a világ is. De soha senki meg nem érti a próza- vagy
színdarabíró Szabó Magdát, aki nem ismerte meg költőnek.”

Az első, szintetizáló igénnyel összeállított, összegyűjtött verseket
tartalmazó, Szilfán halat (1975) című kötet előszavában Kardos Tibor
így ír: „Szabó Magda eredetileg lírikusnak indult, de a prózára tért át,
mert mondanivalóinak ereje és a történeti atmoszféra súlya együttes
erővel erre közösen kényszerítette. Mégis lírikus maradt prózájában
is. Innen a belső kitörések, a reflexív líra prózában írt lapjai a regé-
nyekben. (…) Tudjuk, lírája önmagában is megáll, s ha megmaradt
volna a vers mellett, mint az önkifejezés egyetlen eszköze mellett, ha
folytatta volna, nagy gyűjteményes kötete után is, akkor is úgy tar-
tanánk számon, mint az összeomlás és újratámadás évtizedeinek egyik
jellegzetes, erőteljes lírikusát.” A Szüret című elbeszélő költemény
(vagy verses önéletrajzi regény?) abból a szempontból kuriózum, hogy
benne tökéletesen harmonizál a lírikus és az epikus Szabó Magda.

Szabó Magda verseit ezúttal tartalmi és stiláris szempontból nem
vizsgálom. A formához való viszonyának ambivalens sajátosságai-
 ra figyelek. Az irodalmi köztudat Weöres Sándort tekinti a nagy for-
makísérletező és formateremtő, dallamos, ritmikus költőnek. Szabó
Magda verseinek könnyed futamai, játékos zenéi kevésbé szerepelnek
a köztudatban. Lengyel Balázs így fogalmaz a Szabó Magda, a lírikus
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című írásában: „Szabó Magda csaknem kész hangon (ami az évek
alatt alig-alig modulálódott), érett formakultúrával kezdett írni. Amit
csak olvasóként el lehet lesni a tehetséges utódnak a lefogott, sima
előadásmódtól a formai bravúrokon át a rafinált rímhatásokig, min-
dent ellesett a nagy Nyugat-nemzedéktől.”4 Kónya Judit ezt írja a Sza-
bó Magda (Ez mind én voltam…) című vallomásos életrajzban: „Az in-
duló költő verseit — akárcsak a későbbieket is — a forma tökéletes
ismerete, a játékos-könnyed rím, a vérbe felszívódott lüktető met-
rum, a sorok, a strófák változatossága jellemzi.”5 Megfigyelhető, hogy
még az oldottabb versei alatt is gyakorta lazán fércelt jambusok hú-
zódnak. Olyan érzés támad az olvasóban, hogy a hagyományos met-
rikán iskolázott költő ambivalens viszonyban van a formákkal, sze-
reti is, de lazítana is rajtuk, ám mintha nem merne igazán elszakadni
a biztonságos öntőformáktól. Kardos László így ír a Neszek (1958) című
kötet kapcsán Szabó Magda jambikus költészetéről: „Ez a költő is jam-
busokban ír. Nem mindig, de csaknem mindig. Jambusa újra eszünk-
 be juttatja: mennyire magyarrá lett ez az óklasszikai vers-elem. En-
nek a kötetnek a költője is anyanyelvi biztonsággal, anyanyelvi
spontaneitással használja. Az antik versláb nem jelent számára sem-
mi kényszert, — ellenkezőleg: medrében teljes, ihletett otthonossággal
kígyózik-habzik-hömpölyög érzés, hangulat, gondolat.”6

Fentebb idéztem már Szabó Magda egy dallamos versét. Most lás-
sunk más példákat is: „csak dúdolok: / la-la-la-la-la-la / (…) fúvom
isteni árvája én, / s az Isten madara” (Válasz helyett). Gyakran fog-
lalkoztatja kötött és szabad vers feszültségének, a kétféle megszóla-
lás viszonyának kérdése is. Főként a rím és rímnélküliség kérdése.7

Kardos László, a már idézett Kortárs-beli kritikában kitér a rímhasz-
nálat lazaságára is. Túl tompának, lazának érzi a rímeket, de nem ma-
rasztalja el emiatt, sőt, inkább üdvözli a rímtechnikai újításait. Szabó
Magda ezt írja A fiatal költőknek című versében: „Védelmezni az újszülött
/ mondatot útjain, / villog rozsdátlan pallosunk, / a rím.” Mintha en-
nek direkt kontrasztjaként írná a Tanár című vers megfáradt emberének
rímtelen, dísztelen életérzését: „Csak öljetek meg, hisz zúgó fülem /
nem hallja már, mi a rím, / nincs pánt körötte, széthullik a sor, / ide-
ges ütemeim / botladoznak, mint kimerült bokám.” Félrímes strófá-
ba szedi a rímekkel való viaskodását a Formátlanul című versében:
„A szók szövetjét feltépem körömmel, / a rím ma botlik, ferdül és sü-
ket, / az égre szórom — pukkanó rakéták — / és gőggel nézem messzi
fényüket.” Nem tudom, szándékos költői fogás-e, de a Szelíden és szi-
lárdan című, szintén a rím kérdésével küzdő, egyébiránt rímtelen, rit-
mustalan versének a címe jambikus. Idézet a versből: „Ezt most olyan
szavakkal, úgy szeretném / elmondani, ahogy fákhoz beszélek, / egy-
szerűen, rím nélkül, elhajítva / minden feleslegest.” Van egy hagya-
tékból előkerült, elhallgatott különös verse az ötvenes évek elejéről,
amelyben kifejezi, hogy nem szeretne beállni a „szocialista fejlődést”
harsogó pártírók kórusába. Szempontunkból különös, hogy itt is elő-
kerül a rímmel való küzdelem kérdése, témája: „Verset kívántok tő-
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