
Lecserélhetetlen
Szabó Magdáról Esterházy Péterrel

„Mindenki kétségbe vonja a mestersége értelmét egyszer-kétszer
életében. Azt hiszem, aki ír, állandóan kétségbe vonja” — írja Nemes
Nagy Ágnes. Talán valóban minden szakterület sajátja ez, hisz na-
gyon emberi egyúttal, s az értelem kérdése az írással foglalkozó te-
rületek között sehol nem olyan nehezen megválaszolható, mint épp
a mai irodalomról szóló beszéd területén. A sokat idézett hölderlini
költemény a költőkkel kapcsolatban szűkös időkről szólva érkezett
el a „mi végre” kérdésfeltevéséig, s ebből a perspektívából könnyebb
rálátni, hogy az ő alkotásaikról készült szövegek értelme fokozot-
tan kérdéses. Esterházy Péterrel szólva egyenesen jól eligazodom ezen
a terepen, és nem tudván semmit, szomjasan vetem magam rá, bele.

A „mi végre” kérdés értelme: rákérdez a lecserélhetőségre. Ami
lecserélhető, az kétes értékű. Kétes, bár elhanyagolhatatlan és nagy -
ra becsült, azaz fontos és akár tisztességes babérokra tör. Nem ön-
magában talán, de ott és akkor minden bizonnyal. Hiszen ami ké-
szül a szövegen keresztül a megértés folyamatában, annak végső
értéke egyedülállósága. Ám úgy áll egyedül, hogy közben mennyi
mindent magában hordoz. Egyedüliségében áll ez a mindenség. Ha
lecserélhető — vagy ő cserél le akármikor (vagyis ha felcserélhető
bárkivel a szerző neve), már minden oda. Olyan az, mint a lecserélt
szerelem: jelenlét nélküli. Nincs. Talán nem is volt sosem, olyan, mint
„egy állítmány nélküli mondat” (Pilinszky), nem volt, hanem nincs.
Így zavarodottan ődöng még tételezett helyi értékén, vagy épp der-
medten mozdulatlan, mint Pilinszkynél a fiú az Önarckép 1944-ből
című versében, „Sírása hideg tengelyében / áll a fiú”. Pilinszkyt itt
ezerszer lehetne idézni újra és ismét. Vagyis a lecserélhető szöveg
olyan, mint a lecserélt szerelem, mely hasonlatos az állítmány nél-
küli mondathoz, melyet a fiú dermedtségével lehetne felmutatni —
nehéz hagyományok (früher fősodor).

Ebben az összefüggésben, a jelenléthiány kísértő aggodalmával
kapom Esterházy Péter ajánlatát az Ókút újraolvasásáról, mert az
irodalom folyamatosan újraolvasandó, és éppen az újraolvasás adja meg
(ki), hogy mit olvassunk újra folyamatosan. Újraolvasást említ, de több-
ről lesz szó, valójában újra beszédbe hoz, újraír. Épp ez a hatalma a
szövegekről szóló újabb szövegnek: amiről szól, annak van jelen-
léte. Az újjáteremtő szövegnek lesz esélye, hogy szóljon, hírt adjon
arról, amit a nyelv az írás közben megmutat. Amiről hallgat, kimarad
a beszédfolyamból, elfelejtjük. Ezért ennek a rövid írásnak az aján-
lata: írjuk újra Szabó Magdát Esterházy Péterrel. Esterházy esszé-
jén keresztül vált világossá számomra, mennyire fontos helye van
mindkét szövegvilágnak, ez esetben a szövegnek és a szövegről
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szóló beszédnek, vagyis mindkettő egyszerre lesz a szemünk lát-
tára lecserélhetetlenül egymásba íródó szöveggé, nem csupán, mert
pontos és lényeglátó megfigyeléseket birtokol, de értelmezése
egyúttal önértelmezés is nyelvről, szavakról, szövegről, a lecserél-
hetetlenséget megcélozva. Mert ha létrejött, az maga az üdvösség,
a szöveg üdve. Én élek-halok a szöveg üdvéért!

Úgy járt (velem, nálam), a szubjektív régiókból szólva Szabó Magda
generációs elkülönbözésekből fakadóan először kevéssé keltette fel
a figyelmem: az anyai polcon a hosszú, különböző évtizedekből
származó Szabó Magda-sor, egyfajta egyéni névsor, melyben min-
den bejegyzés ‘Szabó Magda’, s minden ‘Szabó Magda’ a letűnt
idők nyomában látszott. (Bár az Abigél nem kapcsolódott ehhez a
sorhoz, nem is szerepelt benne sokáig). Aztán megszületett nagy-
fiam (generációs ugrás), akkor még az én egyetlenem, s ez idő tájt
ajánlásra elolvastam jó néhány regényt az óhazai gyűjteményből,
kissé még mindig gyanakodva, ám fenntartásaim időszakosan fel-
függesztve. S most, ahogy az évforduló közelében feladatszerűen
ismét elővettem e köteteket, jöttem rá, mennyi minden leülepedett
ebből, a képek, alakok, egyes jelenetek önálló jelenlétre tettek szert,
élnek bennem (velem, nálam) lecserélhetetlenül.

Az Ókút beszámol az írás számtalan forrásáról, hisz semmi nincs
magától. Nincs magától szókincs, mondatfűzés, szerkezetek, figu-
rák, egyáltalán az írás, a mesélés, és főként a nagy figyelem, melyet
ez a könyörtelenül önironikus, minden hibáját bevalló ihercéler sor-
jáz. Milyen bátor emlékező! Lenyűgöz. Nem azért, mert felkoncolta
a szalont, hanem mert meg is írta. Olyan valóságközeli vele itt és
most Debrecen, mert bonyolult helyzeteket, tárgyakat, ügyeket elkép-
zelhetően ír le, s nem csak Debrecen tudja, de már mindenki. Pedig
súlyos és súlyosan belátott tévedés volt, a következményeket más
vitte el, így marad örökül a történet, a gyűrű pedig így válik meg
örökösétől, felidézve vagy újraalkotva a gyerekkori látomást egy
grandiózus temetési jelenettel: „Tudtam, hogy szereti a gyűrűjét,
játszott vele, beszélt róla, mutogatta. Leguggoltam a földre, és elta-
kartam a szememet. A kanapé és a hat szék ott volt lehunyt sze-
mem mélyén, de már temették őket, nagy üveges temetkezési ko-
csin kocogtak, és mindnek olló állt ki a szívéből, mereven feszülve
félszárán, mint a kés. A gyűrűt is temették, láttam világosan, apám
kedves, utolsó gyűrűjét.”

Szabó Magda szenvedélyesen szereti a metaforikus építkezést.
Jól ismeri a regényszerkezet babonás világát, melynek tudása az
életbe, majd vissza az irodalomba áramlott: „Még nem tudom, mi
vagy nekem, / áldás vagy büntetés. / De elfogadlak, mint erem /
e lázas lüktetést” (Elfogadlak). S hogy milyen temperamentumos ka-
rakter az Ókútban megidézett kislány, már tudjuk kíméletlen önjel-
lemzéséből: „Vézna testemben szokatlanul heves indulatok éltek, s
örökké elemző logikámat olykor különös irányba csalták a hirtelen
lobbant szenvedélyek.” Ugyanez a lobbanékonyság gyújtja lángra
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a regényvilágokat, áll ellenébe a belesimuló, gördülékeny elbeszé-
lésfolyamoknak, ami ugyancsak sajátja. A regény elején fel kell fi-
gyelnünk valamire, már a címtől vezet az elbeszélő, hamar gyana-
kodunk, rossz előérzet kísért, nem lesz ez így jó, majd beteljesülünk,
és nem leszünk boldogok tőle. Csakhogy valójában ebben a világban
tényleg minden jó, ami meg nem az, annak értelme van, aminek meg nincs,
annak majd lesz. Nem idill ez, hanem teljesség. Vagyis regény. Ide jutottam
megint. Mintha minden szereplő maga választaná meg a regényvi-
lágot, melyben élni akar. Ez az egyetlen döntésük, minden örömével
és minden következményével, melyeket a csönd és a humor fed.
Amiről nem beszél, és amiről úgy szól, hogy mást vagy mást is
mond: rokon lelkek. A rémült csönd és a kérlelhetetlen önirónia a sza-
badság szülöttei. Szólni tudnak némaságukban, mert lenne is miről,
de nem jutna el hozzánk, ha kimondaná, talán túl konkrét lenne, túl
sok: becsuknánk a könyvet. És mindent bevall, ha nem a papnak
(gyónás), hát mindenkinek, aki csak elolvassa (vallomásirodalom),
mert nincs az a hitvallás az öntudatos protestáns lelkiéletben, amely
ezt kizárná. Talán ez a különbség a tragikus arisztokratikus és a pol-
gári ironikus véna között. Szabó Magdánál ez a két szál empatikus
szerzői alkatában összekapcsolódik, világa hordozza az antik hősök
elrendelt végzetszerűségét és az én-elbeszélő fáradhatatlan vizsgá-
lódásait. Ahogy ősei, úgy regényei. Őskép és törvénykönyv: „a nyo-
mozás izgalma mögött mindig ott munkál az őskép is — mint tör-
vénykönyv —: az archetipikus példa. Ami történik: már megtörtént”
— írja Kabdebó Lóránt. A szabadság ellenében áll mindez, a babo-
nához kapcsolódik. A babona, a rossz előérzet, a metaforikus épít-
kezés a szabadság ellenében hat. Fel kellene szabadulnia a regé-
nyeknek alóla, vagy már eleve szabadok? Hisz nem egészen lehet
tudni, pontosan mi történik majd, azért is, mert Szabó szabad. Ugyanezt
példázza, ahogy az Ókút én-elbeszélője beszámol róla, mennyire ide-
gen és ellentmondásos volt számára a bűn tető gondviselés képzete.
Lelkivilága megértő gyengédségre vágyott, „valaki egyszerűbbre,
érthetőbbre, hozzám közelebb állóra volt szükségem, hogy igazán
ragaszkodhassam hozzá”, szabadon választott ragaszkodásra. Sza-
badság és játék — mintha közük volna egymáshoz.

Szabó Magda játékosan komoly költői indulását, gyermekkori
költészetét beszédesen két problémakör uralta: a politika és a sze-
relem. „Honfibánatom és vad magyarságom még csak érthető kö-
vetkezménye volt az iskolai tananyagnak, ám hogy a bánatos sze-
relmes póza honnan ragadt rám, azt utólag se tudtuk kideríteni.”
Ezek a tartományok a lélek ritka titkai, bennük, velük áthagyomá-
nyozódó epizódok elevenednek meg, s a hagyományból való to-
vábblépés kérdése már az, hogy — ismét Pilinszkyvel szólva —
Merre, hogyan? A válasz egyszerű: „Amerre a katonák. / Ahogyan a ten-
ger.” Vad eltökéltség és szelíd őserő.

Megemlítem még, hogy „Szabó Magduska úri kisleány” egy évvel
nagymamám születése előtt született. Belátom, ennek hír- és intellektuá-
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 lis értéke csekély, vagy még annál is csekélyebb. Mindez ráadásul a
reformáció négyszázadik évfordulójára esett, majdnem napra pon-
tosan, bár feltételezhetően az ünneplés egyéb teendők miatt akko-
riban háttérbe szorult. A generációk egymásra következéséről jut
azonban eszembe egy fontos lépés a nőirodalom elismerése kap-
csán, mely személy szerint hozzá is kötődött, és amellyel az Újhold
írónői még nem nézhettek szembe olyan könnyen, mint manapság.
Ha ők erről szólnak, sebek és traumák mögül beszélnek. Ma azon-
ban nők, írónők, női lényegek sorakoznak előttünk anélkül, hogy
tartanunk kellene tőle, ez valami gyenge, zagyva csacsogás — nők-
ről nőknek. Az Újhold nemzedékében, melyhez maga is tartozott,
ez a tudat még elevenen élt, valódi sértés és megbélyegzés volt ezt
megemlíteni is. Nagy lépést tett itt Szabó Magda, hogy ez már fel
sem merül, ám elhallgatni sem kell, leírni is jóleső, hogy nő, írónő,
költőnő, drámaírónő. Csak hát mondani sem muszáj, ahogy az író-
férfit sem hangsúlyozzuk (férfi, íróférfi, költőférfi, drámaíróférfi).
Mert sem nem jó ez, sem nem rossz, épp csak a helyén van, épp
csak mert lecserélhetetlenné lett az ő alakja ebben is.

A nem
középszerűekre
méretezett világról
Mi lenne, ha egyszer
nem középszerűekre
méretezett világot 
rendeznénk be?
Nem a hülyékhez
szabnánk az oktatást,
nem a jellemtelenekhez
a politikát?

A tehetségesek meg 
a jók terrorját akarom?
Dehogy! A zsenik
világmegértését.
Az okosak tudományát.
Csak könyörgök,
ne butákkal kelljen
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