
SZABÓ MAGDA:

FFüürr  EElliissee

Elsõ rész: Cili

Szabó Magda legújabb mûve regény
is meg nem is, a mesebeli �okos
lány� (és valóságos kulturális nagy-
asszony) ezúttal 1917 és 1935 kö-
zötti életének rajzát adja elénk regé-
nyesített formában, és amennyi-
ben/ahol a munka éppen nem regény,
úgy/ott � némi poétikai, technikai
fenntartások elõhívásán, helyenként
felfeslõ, �felfáradó� fogalmazásmód
kínálásán túl � azért nem, mert a
benne foglalt tartalom maga (a)
�kész regény�� Folytatása is készül
� ennek a mostaninak a címadó Cili-
je a kis, barna Magdolna szõke mos-
tohatestvére, afféle ikre és pandantja,
vetélytársa és barátnõje (egy �triano-
ni árva�) �, és azzal talán összenõ
majd végre az Abigél, a Régimódi tör-
ténet, a Megmaradt Szobotkának cí-
mû (fél)önéletrajzi, családrajzi mun-
kák terrénuma. Az olvasók örömére
és várakozásának beteljesüléseként.
Nem ironizálok.

Pedig megvan rá bennem az in-
gerencia általában is, a vizsgált mûvel
kapcsolatban is. �[J]ó keresztyény

honleány történelemfordító felada-
tának öntudatos felismerése� � mor-
molok magam elé egy jellemzõ rész-
mondatot, és igazán nem kell válasz-
tanom, hanyatt vágjam-e magam
az ipszilon kulturálfelekezeti hun-
cutkodásának eme félreismerhetet-
len jelentkezésétõl, vagy inkább a
(pre/poszt-)posztmodern vitriolos-
ságának és játékosságának tudjam be
a szöveghelyet. Amint azt a tényt
ugyancsak igyekszem a maga árfo-
lyamán értékelni, hogy a �Tiszántúli
Ref. Egyházker.� egykori (elsõ nõi!)
fõgondnoka és zsinati világi alelnö-
ke többször tanúságot tesz a Trianon
utáni évtized Magyarországán dívó
vallásos-hazafias nevelés bizonnyal
embertelen drillje iránti ellenszenvé-
rõl, továbbá elégszer igyekszik le-
szögezni, ha még nem tudnánk
(mert alighanem tényleg van, aki
nem tudja!), hogy a Hitleráj valami-
képpen nem volt az igazi. Mindez
többek között a szerzõ végtelen ta-
nulékonyságára vall, a valahai emi-
nens latinista mindenkor éber szi-
matára arra vonatkozólag, hogy mi
a trendi. Szabó ugyanis, ha talán
1949-ig, 1956-ig nem tudta, és indi-
vidualistaként falakba ütközött,
vagy az újholdas csoportfegyelem
nem mûködtethette együtt az iro-
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dalmi rákosizmussal, utána annál
jobban ráérzett a teendõre. Itt látha-
tólag nem lehet játszani, élni, érvénye-
sülni meg csak kell. Mûvelõdési koro-
kon, politikai korszakokon, kormá-
nyokon töretlenül átívelõ karrierjére
ad részleges, de nem elhanyagolható
magyarázatot ez a habitus, arra az
elánra, amely ûzi-hajtja áldozatát a
Baumgarten-jutalomtól a József Atti-
la- és Kossuth-díjon át egészen a Cor-
vin-lánc talán személye által meg-
adott értelméig, és tovább, legutóbb
a Prima Primissima-elismerésig. Majd
� valószínûleg az eddigi legfrissebb
lecke sikeres elsajátításaként � az át-
tételességig (?), a szarkazmusig (?):
�részletesen leírtam erõs vonakodás
után lefejtett hálóingét is ilyen jelle-
gû együttlétük elsõ éjszakáján�. Jól-
lehet az idõs emlékezõ meglehetõ-
sen derûs öniróniával idézi fel e
ponton érettségizõként tervezett re-
génye cselekményének döntõ jelene-
tét, annyi biztos: ha csupán egyetlen
hasonló stiláris gyöngyszem is be-
csúszna valamelyik közönséges lite-
rátor halandó kéziratába, akár fi-
gyelmetlenségbõl, akár szándéko-
san, nemigen számíthatna komoly
kiadó hajlandóságára az opusz kap-
csán. De hát ez az elvi, közönséges
literátor halandó nem Szabó Mag-
da, amibõl minimum annyi követke-
zik, és nem csak logikailag, hogy
Szabó Magda korántsem közönsé-
ges literátor halandó. Tehát: �Quod
licet Jovi � feministáknak Jovae? � ,
non licet bovi!�

Nos, vannak disszonáns, vissza-
tetszõ dolgai is Szabó Magdának,
fõleg mérhetetlen öntudata zavaró
néha. Egyvalamit viszont elfelejtet-
tem mondani eddig: a könyv letehe-
tetlen. Most sem ironizálok. És nem
viccelek. Debrecennel nem is volna
ajánlatos. Bele lehet szédülni itt ab-
ba, hogy mi történelmileg ez a vá-
ros. Tudás, szorgalom, teljesítmény,
meg fájdalom, keménység és �hazafi-
úság�. És malomalja, és �durva ke-
zek�. És örüljünk, hogy Szabó Mag-
da személyében ilyen felkészült diplo-
matája akadt országosan, európailag.

KOLLÁTH BARNABÁS

(Európa Könyvkiadó, Budapest, 2003, 
417 oldal, 1800 Ft)

FALUDI ÁDÁM: 

AAnnggyyaallbbéérrllõõ  ppaattaakkoott
kkeerreess

Angyalként zuhanórepülésben ér-
kezni a századba (�rossz röppálya,
téves paraméterek�), megérteni, s
ebben a megértésben megformálód-
ni: errõl szól Faludi Ádám kötete.
Azután a megértés, önmegértés fo-
lyamatában folyton akadályt jelentõ
világ helyett belefordulni, belebonyo-
lódni a már-megélt nosztalgikus
visszajátszásaiba: errõl is szól.

Az identitáskeresés, a helyet nem
találás, a (szövegszerû) én megte-


