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Bevezető 

 

Szabó Magda a huszadik századi magyar irodalom egyik meghatározó egyénisége volt, aki 

bár költőként indult, mégis ma elsősorban prózai alkotásairól ismert. Gintli Tibor és Schein 

Gábor Az irodalom rövid történetében azt írja róla, hogy szövegeivel azt a bizonyos irodalmi 

hagyományt követi, mely szerint a világ leírható, a nyelv nem minősül akadálynak a világ 

jelenségei és a szubjektum teljes megismerésében.
1
 Korai műveire (Freskó, Disznótor, Az őz) 

jellemző a példázatosság,
2
 ami viszont a későbbi regényekben problematikussá válik, az 

egységes erkölcsi rendszer feldarabolódik, ahogyan a külvilág érzékelhetősége is, és ez által 

minden történetet több nézőpontból ismerünk meg, így nehézkessé válik egy egységes 

értékítélet meghatározása.
3
 Alapvető viszonyítási pontokat jelent írásaiban az európai kultúra, 

a mitológia és a Biblia által képviselt gondolkodásmód. Prózájában a realisztikus ábrázolást a 

személyiség és a történelem szembesítése, az önvizsgálat, végül pedig a történelemmel való 

teljes leszámolás követi. Önéletrajzi tárgyú regényeiben is világosan megfigyelhető lesz az 

élettörténet hitelességének, elmondhatóságának folyamatos meghiúsulása, míg végül A 

pillanatban és a Für Elisében  megtörténik a végleges szakítás nemcsak a történelemmel, 

hanem az egységes személyes történettel is, így lehetővé válik egy adott történetnek, sőt akár 

magának az élettörténetnek is a végtelen számú módon való elbeszélhetősége.  

 

Dolgozatomban Szabó Magda három önéletrajzi regényét, az Ókutat, A pillanatot és a Für 

Elisét elemzem. Úgy vélem, Szabó Magda önéletrajzi írásai korrigálják, felülírják egymást, 

minden egyes alkalommal leszögezve, hogy a korábbi megnyilatkozások hiányosnak 

bizonyultak, egyes hézagok kipótolásra szorulnak. Bár a három regény három különálló 

kísérlet az elmondhatatlan élet elmondhatóságára, a szövegekhez, és a fikcióhoz való viszony 

tisztázására, ám véleményem szerint együttesen vizsgálva őket egy újfajta értelmezési 

lehetőséget kínálnak.  

 

 

 

 

                                                 
1
 SCHEIN Gábor, GINTLI Tibor: Az irodalom rövid története, Jelenkor, Pécs, 2007. 652. o.  

2
 U.o. 537. o.  

3
 ERDŐDY Edit: Szabó Magda regényei. Literatura, 2004. 3-4. sz. 314-33., 314. o.  
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 Az önéletrajz és Szabó Magda 

 

Az önéletrajz elismerése irodalmi műfajként nem régi keletű, csupán a hetvenes évektől 

kezdődött meg a róla folyó diskurzus, előtte jobbára érdekes korlenyomatnak, 

dokumentumnak számított. Séllei Nóra felhívja a figyelmet arra, mennyire ironikus ez a 

gesztus, hiszen a szerző tekintélyét pont ebben az időben ássák alá a posztstrukturalista 

elméletek,
4
 megállapítva, hogy a szubjektum nem artikulálódhat a nyelvben, a szövegbeli 

„én” nem több puszta nyelvi jelenségnél. Roland Barthes A szerző halála c. művében azt írja, 

„Végezetül, az irodalmon túl…a nyelvészet pontos elemzői eszköztárat kínált a szerző 

lerombolásához, mivel kimutatta, hogy a nyelvi megnyilatkozás a maga egészében üres 

folyamat, amely tökéletesen működik anélkül is, hogy megtöltenénk a beszélgetők 

személyével: nyelvészeti szempontból a szerző pusztán az, aki ír, (…) a nyelvnek ’alanya’, 

nem személye van, s ez az alany, amyelyben semmi sincs, pusztán az őt meghatározó nyelvi 

megnyilatkozás, egymaga is megtartja, azaz kimeríti a nyelvet”.
5
 Michel Foucault szerint 

pedig a szerző nem egy szöveg mögött álló szubjektum, amit el kell távolítani, hanem a 

szerzőt mint funkciót kell a szöveg szerves részének tekinti, olyasvalaminek, ami 

karakterizálja az adott szöveget.
6
 

 

Ezekkel az elméletekkel nehéz összeegyeztetni már maguknak az önéletrajzi szövegeknek a 

puszta létét is, viszont meg kell említeni, hogy sem Barthes, sem Foucault nem az 

önéletrajzról beszél itt, csupán a szerző-szöveg viszonyról.
7
 Az önéletrajzot és a szerzőhalál-

elméletet Paul de Man vonja össze először Az önéletrajz mint arcrongálás c. tanulmányában, 

melynek egyik fő gondolata az, hogy az önéletrajzokban nem a valóságos élet jelenik meg, 

hanem „az önéletírói vállalkozás hozza létre és határozza meg az életet”.
8
 Lényegében tehát 

minden önéletírás óhatatlanul magában rejt bizonyos szintű megcsináltságot, mivel az emberi 

elme saját élettörténetét is alapvetően egy fikcióként érzékeli. Nancy Huston írja Miért jobb, 

ha a regények hazudnak? – Valóságos fikciók és fiktív valóságok című tanulmányában, „Csak 

mi tekintjük földi létünket útnak, aminek értelme (és iránya) van. … Formának, amely az 

                                                 
4
 SÉLLEI Nóra: Tükröm, tükröm…Írónők önéletrajzai a 20.század elejéről. Kossuth Egyetemi kiadó, Debrecen, 

2001. 17. o.  
5
 Roland BARTHES: A szerző halála.  (ford.:Babarczy Eszter) in.: Roland BARTHES: A szöveg öröme, Budapest, 

Osiris, 1998. 50-55.  52. o. 
6
 Michel FOUCAULT: Mi a szerző?  in: DOBOS István (szerk): Olvasáselméletek 1, Kossuth Egyetemi kiadó, 

Debrecen, 2001. 9-26. o.  
7
 SÉLLEI Nóra: Tükröm, tükröm…Írónők önéletrajzai a 20.század elejéről, im. 24. o.  

8
 Paul DE MAN: Az önéletrajz mint arcrongálás.(ford.: Fogarasi György) Pompeji, 1997. 2-3. sz. 93-107. 94. o.   
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időben alakul ki, van kezdete, fordulatok, események sora és vége. Más szóval, 

elbeszélésnek.” 
9
   

 

Az önéletírás dekódolásában tagadhatatlanul fontos szerepet játszik a befogadó is. Ahogyan 

arra Kiss Noémi is utal a Görbe tükör-csábító önéletrajz c. szövegében az önéletrajzzal 

kapcsolatban, a halott szerzőt az olvasó támasztja fel a szövegből, maszkot ad neki, és úgy 

eleveníti fel annak életét, ahogyan azt a szerző létrehozta, nem pedig leírta.
10

 Ugyanitt 

megjegyzi, hogy az önéletrajzban már csak azért sem érdemes a referencialitást kutatni, mert 

a saját életéről még a szerző sem lehet elég hiteles tanú, még a leginkább a hitelességre 

törekvő önéletrajz is akaratlanul korrigál, felülír. 
11

 

 

Szabó Magda életművében mindig kulcsfontosságú volt a családhoz, a szülővároshoz való 

kötődés, szinte minden regényében található olyan elem, amelyet az írónő saját életéből vagy 

környezetéből merített. Ezt sokszor maga Szabó Magda erősítette meg az általa tett 

nyilatkozatokban vagy a riportokban („Azt hiszem, általános tévedés, hogy akármelyikünk is 

eredeti, soha nem látott jelenség, legfeljebb nem ismerjük az elődeinket és nem találtuk meg a 

kapcsolat dokumentációját”
12

- vallja egy helyen), gyakorta beszélt arról, melyik regényalakját 

ki ihlette. Talán pont ezek a nyilatkozatok, valamint műveinek hallatlan népszerűsége okozza 

az olvasótábor fokozott érdeklődését az önéletrajzi regényekkel szemben, amelyek 

megjelenésük óta újabb és újabb kiadásokat érnek meg. Ettől függetlenül helytelen lenne 

önéletrajzait „hitelesként” vagy „valódiként” feltüntetni, hiszen –ahogy az a további 

elemzésemben ki is derül – ezek az alkotások sokkal inkább megfelelnek egy olyan 

önéletrajz-koncepciónak, amelyet Szávai János is leír: „(az önéletrajz esetében) olyan írással 

van dolgunk, amelyben a szerző elsősorban saját életéről számol be. Nem krónikát ír tehát, 

hanem olyan elbeszélést, amelyben önmaga a főhős”.
13

  

 

                                                 
9
 Nancy HUSTON: Miért jobb, ha a regények hazudnak? – Valóságos fikciók és fiktív valóságok.(ford: Karádi 

Éva) Lettre, 2009. tavasz, 4-7.o.  4. o.  
10

 KISS Noémi: Görbe tükör – Csábító önéletrajz.  in: LÓRÁND Zsófia (szerk.): Laikus olvasók? A nem-

professzionális olvasás értelmezési lehetőségei, L’Harmattan, Budapest, 2006. 291-315. 294. o. 
11

 U.o. 292. o.  
12

  „Számomra kenyér meg víz az irodalom” KABDEBÓ Lóránt beszélgetése Szabó Magdával. Magyar Hírlap, 

1992. jún.6. 
13

 SZÁVAI János: Az önéletírás. Gondolat, Budapest, 1978., 7. o.  
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Különösen jól szemlélteti az önéletrajzok elveszett referencialitását a kötetek hátoldalán 

feltüntetett fényképek
14

 használata. A fénykép megpróbálja visszaadni azt, amit a szöveg már 

nem képes, a személy valódi létezését, megírhatóságát.
15

 Kiss Noémi megfigyelte azt is, hogy 

minél nagyobb és hivalkodóbb a kép, annál inkább rászorul a szöveg által kirajzolt arc a 

referencialitásra, annál hangsúlyosabb cél a valóságosság megerősítése. E szempontból 

érdemes megfigyelni a három Szabó Magda-köteten látható három különféle fényképet. Az 

Ókút hátoldalán a kép fekete-fehér, homályos, a még fiatal írónő nem a kamerába néz. A 

háttérben egy egyiptomi motívumokat ábrázoló faliszőnyeg látszik, ami ha gyengén is, de 

kapcsolatot teremt a kép a szöveg között, mivel a regényben egy alkalommal említésre kerül 

egy idősebb, egyiptológiával foglalkozó unokatestvér, aki megismerteti a gyermek elbeszélőt 

a hieroglifákkal. Mivel az Ókút viszonylag hagyományos önéletrajznak számít, nem szorul rá 

különösképp a fénykép bizonyítékerejére, ellenben A pillanattal és a Für Elisével. A pillanat 

hátoldalán található képen az írónő szintén nem néz ránk, balra tekint, de az arca tisztábban 

látható, és már a kép is színes. A szöveggel való közösséget itt is megteremti a környezet, az 

antik hatású ékszer és a bíborszínű, palástszerű anyag. A Für Elise portréja nagyobb is, 

direktebb is, mint az előző kettő. Szabó Magda arca teljesen a néző felé fordul, totálisan 

kitöltve a teret. Semmiféle, a szöveggel párhuzamba állítható tárgy nincs a képen, arcán kívül 

csupán egy kezében tartott könyv vagy kép látszik, ami visszatükrözi a fényképezőgép 

vakuját, az elvakítás érzését keltve ezzel a szemlélőben.  

 

E három képből leszűrhető, hogy a művek közül a Für Elise szorul rá leginkább a hitelesség 

megerősítésére (valószínűleg akarva-akaratlanul a kiadói szándék is erre irányult), mivel sem 

maga a szöveg, sem a kötethez csatolt fülszöveg nem ad kielégítő magyarázatot a regény 

bizonyos elemeire.  Összességében  elmondható, hogy míg az Ókút klasszikus 

megformáltságú önéletrajz és A pillanat kellőképpen szabálytalan, a Für Elise olyan, mintha 

az Ókút formáját ötvözné A pillanat taktikájával, és a két regény együttesen nyújt stratégiát a 

Für Elise értelmezéséhez.  

 

A Szabó Magda-i önéletrajzokra vonatkozólag fontos megállapítani, hogy kapcsolatuk 

nemcsak a tematika hasonlósága és az azonos regénybeli univerzum miatt szoros, hanem mert 

okkal feltételezhető a narrátorok azonossága is. Az Ókút és a Für Elise narrátora szinte 

                                                 
14

 A fényképeket az alábbi köteteken vizsgáltam: Szabó Magda: A pillanat. Európa, Budapest, 2008., Szabó 

Magda: Für Elise. Európa, Budapest, 2004., Szabó Magda:Ókút, Európa. Budapest, 2008. 
15

 U.o. 301. o.  
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bizonyosan ugyanaz, a különbség az elmesélt történetek perspektívájában rejlik. Ami e 

regényeket legszervesebben összekapcsolja az időnkénti közös narrátor mellett, az az 

úgynevezett önéletírói tér. Z. Varga Zoltán írja az önéletírásokkal kapcsolatban, hogy az 

önéletírói tér nem a szerző szintjén képződik, hanem az azonos névhez köthető szövegek közti 

intertextuális viszonyban mutatkozik meg.
16

  Abban a tekintetben azonban eltér a Für Elise az 

Ókúttól, hogy az előbbi struktúrájában sokkal jobban követi az emlékezés menetét. A Für 

Elisében nincs szigorúan betartott időrendiség, az elbeszélő gyakran asszociál, olykor vissza-

visszatér egy olyan eseményhez, amiről már esett szó korábban, az is előfordul, hogy utólag 

korrigálja a korábban elmondottakat, sőt, megesik, hogy hibát vét, például eltéveszt egy 

dátumot. Más kérdés, hogy mennyire reális emlékek ezek, és mennyire csupán rekonstrukciók 

vagy fikciók, hiszen főként az első fejezetekben olyan korai események jelennek meg, 

amelyek aligha rögzülnek az emlékezetben.  

 

 

Ókút – az irodalom általi meghatározottság 

 

Az 1970-ben kiadott Ókút az írónő első jelentős irodalmi sikerei után született, és ez az első 

önéletrajzi ihletésű műve is. Addigi regényei (Freskó, Disznótor) a bosszúállás és az elégtétel 

hangvételében íródtak, az Ókút ezzel szemben a megbékélés, az egység újra megtalálásának 

érzetét kelti. A regény egyik meghatározott célja visszakeresni az emlékek között azokat a 

kiemelkedő momentumokat, melyek fontos szerepet játszottak a szubjektum kialakulásában 

és az íróvá válásban. Ahogyan Földes Anna is megfogalmazza a regényről írt tanulmányában, 

a cselekményelemek inkább Dolna (édesapja így hívja a még gyermek elbeszélőt) tudatában, 

semmint a gyermek való világában játszódnak,
17

 az Ókút azt kutatja, hogyan alakul ki egy 

személyiség, és visszakereshetők-e a később megírt szövegek elemei a gyermekkori élmények 

között, e szempontból kissé emlékeztet a fejlődésregényekre. Ahogy Szabó Magda későbbi 

önéletrajzi szövegeiből is kitűnik, ez a fajta teljes feltérképezése a szubjektumnak 

problematikus, sőt lehetetlen. E műve inkább az utólagos korrekció eredménye, hiszen a leírt 

                                                 

16
 Z. VARGA Zoltán: Az önéletírás-kutatások néhány elméleti kérdése, Helikon, 2002. 3. sz., 248-257. 252. o. 

 
17

 FÖLDES Anna, „Nincs, ki utánam kiáltson” in: ACZÉL Judit (szerk.): Salve, Scriptor! Tanulmányok, esszék 

Szabó Magdáról, Griffes Grafikai Stúdió, Debrecen, 2002.14-21. 16. o.  
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kisgyerekkori élmények jelentős hányada olyan időszakból származik, amikor még nem 

származhatnak számottevő emlékek. 

 

A cím az emlékek világába való lemerülést jelképezi, visszaidézve egy gyermekkori 

alapélményt, a tilalmas, és épp ezért vonzó ókutat. A tilalom a szülőkkel együtt elveszett, a 

felnőtt elbeszélőt már senki sem óvja attól, hogy emlékei mélységébe tekintsen. A merüléskor 

gyűrűzni kezdő víz képe köszön vissza a regény felépítésében, az egymáshoz szervesen nem 

kapcsolódó fejezetek egyre nagyobb és nagyobb kört fognak be a környező világból, ahogyan 

a gyermek elbeszélő öntudatra ébred. Az egymásra következő epizódok kettesével párba 

állíthatóak mint egy-egy jelenség megismerésének szűkebb és tágabb formája (pl.: a 

„Szüleim” és a „Város” fejezetek). A külvilág lassan szivárog be és töri szét a kezdeti 

egységet, ahogyan a kislány tudata formálódik, úgy lépnek be a nyelv és a kultúra különböző 

elemei, először csak a szűk környezet és az alapvető szavak ismerete, később a vallás és a 

művészet elvontabb fogalomrendszere. Az elbeszélő hosszan foglalkozik az irodalom első 

megtapasztalásának élményével, az impulzus olyan korai, hogy még értelem csak 

kismértékben kapcsolódik hozzá, egyfajta nyelv előtti, nyelven túli gyönyört okoz a 

főszereplő kislány számára („Nem értettem a verset, hogy is érthettem volna, csak zuhogtak 

rám a sorok, egész mivoltom belerendült”).
18

 Ez a gyönyör jelöli ki az elbeszélő szerint az 

irodalom felé fordulást, ami szinte már ekkor, a szavak ismeretének hiányában megkezdődik.  

 

Az első, gyermekkori irodalmi próbálkozások egyik fontos hozadéka a saját név elnyerése és 

annak felvállalása. Az első, „Szüleim” című fejezetben az elbeszélő ugyan pontosan tisztázza 

származását, családja jelentősebb tagjait több száz évre visszamenőleg felsorolja, saját nevét 

azonban nem fedi fel. A regény 83.oldaláig semmiféle megszólítás vagy önmeghatározás nem 

segíti az olvasót az elbeszélő név szerinti megismerésében, „A tenger” című fejezet végén 

található az első néven nevezés, méghozzá az apa szájából. Dolnának
19

 hívja kislányát, majd 

később, a „Színház” című fejezetben a színházi zenekar tagjai „Szabóka Leleknek” szólítják, 

ami szintén az apához kapcsolódik, az apa elferdített nevére utal, mivel a kislány akkoriban 

azt hitte, a bemutatkozás ugyanolyan állandó formula, mint a köszönés, ezért apját utánozta, 

amikor nevét kérdezték. Az ősök felsorolása, az apától kapott becenév és az apa nevének 

használata mind azt sejtetik, hogy a gyermek még nem képes önállóan, a családtól, 

különösképpen az apától függetlenedve megnevezni magát. Az elbeszélő első, valóban a 

                                                 
18

 Szabó Magda: Ókút. Európa, Budapest, 2008, 192. o.  
19

 Uo. 83. o.  
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szerzőhöz kapcsolható megnevezése a 165. oldalon történik meg, amikor egy ismerős a 

következő kísérőszöveget mellékeli a kislánynak adott ajándékához: „Szabó Magduska úri 

kisleánynak…”.
20

 Philippe Lejeune szerint az önéletrajzban megemlített, a szerzővel azonos 

név alapján jön létre az önéletírói paktum, vagyis a nevek egyezésekor beszélhetünk igazán 

önéletírásról, hiszen így a szerző nevével szentesíti, hogy tényleg róla esik szó.
21

 Talán ezért 

lesz hangsúlyos később, hogy a Für Elisében nem kap kiemelt szerepet az elbeszélő neve 

(lényeges helyen meg sem említődik) így tulajdonképpen az életrajzi adatok bizonyítóereje 

ellenére a regény eltávolodik a szerzőtől, fikciójellege felerősödik. Az Ókútban a szerzőével 

azonos néven kívül feltűnnek az elbeszélő becenevei, illetve a saját magának adott nevek is. 

Dolna a játékok alatt ruházza fel magát különféle nevekkel, mint a Dzsingisz,
22

 vagy a Mabel 

Shanlet,
23

 ezekkel olyan identitásformákat alakít ki magának, melyeket a mesékben, 

filmekben tapasztal, és amelyekre gyermekként maga is vágyik, amely viselkedésformákat, 

kulturális mintákat követendőnek érzi. Mabel Shanletként a kislány a korabeli romantikus 

regényekhez hasonló történeteket játszik el barátnőjével, Agancsossal, a „színdarabokat” ők 

találják ki, és ők a főszereplői is a történeteknek. Ezek a játékok azért nagyon fontosak, mert a 

később megírt Für Elise is hasonló elemekből épül fel. Nagy Boglárka felhívja rá a figyelmet, 

hogy az Ókút-beli Dolna és Agancsos Cili és Textor későbbi szerelmi drámáját játssza el.
24

 A 

Für Elise ez alapján olyan regényként is felfogható, ami a kis Dolna és Agancsos 

„regényesztétikájának” felel meg.  

 

 

A pillanat – leszámolás a történelemmel és a mitológiával  

 

Az 1990-es A pillanat talán kevésbé nevezhető hagyományosan önéletrajzinak az Ókúthoz és 

a Für Eliséhez képest, már csak azért sem, mert nem egy olyan személy kerül a regény 

fókuszába, aki létezett vagy létezhetett volna, hanem az európai kultúrát meghatározó Aeneis 

egyik szereplője, Creusa. Erdődy Edit szerint a szöveg azoknak a kérdésköröknek az 

összefoglalása, melyek Szabó Magda regényírását, gondolkodását leginkább 

                                                 
20

 Uo. 165. o.  
21

 Philippe LEJEUNE, Az önéletírói paktum. (ford.: Varga Róbert) in: Z.Varga Zoltán (szerk.): Önéletírás, 

élettörténet, napló, L’Harmattan, Budapest, 2003. 32. o. 
22

 Szabó Magda: Ókút. i.m., 209. o.  
23

Szabó Magda: Ókút.  i.m. 224. o.  
24

 NAGY Boglárka, Párhuzamos életrajzok. http://jelenkor.net/main.php?disp=disp&ID=104 ( letöltés időpontja: 

2011. szeptember 6.) 

 

http://jelenkor.net/main.php?disp=disp&ID=104
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meghatározzák.
25

 Valóban, A pillanat összegző jellegű munka, amely sajátos módon 

tolmácsolja az ókori eposzon keresztül a huszadik század meghatározó eseményeit és az 

azokkal kapcsolatos reflexiókat, valamint rendkívül személyes jellegű információkat is közöl. 

Ez a fajta személyesség egyrészt nagyon nyílt, maga az elbeszélő kínálja fel rögtön a regény 

elején ezt az értelmezési módot, ugyanakkor mégis zárt, hiszen az ókori mítosz eseményei 

között nehéz dekódolni a mű valódi önéletrajziságát. A Keletkezéstörténetben azt olvashatjuk, 

hogy „Nincs az a verseskötet, amiben valamikor ifjúi közlékenységem idején ennyit 

elmondtam volna magamról”,
26

 vagyis pont ez a legkevésbé önéletrajzinak számító szöveg 

jelölődik ki egyedül relevánsként a sokkal közelebb álló másik önéletrajzzal szemben. Paul de 

Man hangsúlyozza, hogy az önéletrajz nem egy műfaji meghatározás, hanem az olvasás és 

megértés egy formája
27

, így a Keletkezéstörténet és a többi, A pillanat önéletrajziságát 

megerősítő riport után a „kinevelt” olvasó kísérletet tesz rá, hogy úgy olvassa ezt az átírt 

eposzt, ahogyan azt a Régimódi történet és az Ókút esetében tette.  

 

Hogy miért egy közösség történetét elmesélő antik eposz lesz egy huszadik századi elbeszélő 

számára saját egyéni életének rögzítéséhez az egyetlen megfelelő közeg, arra talán Jolanta 

Jastrzebska tanulmánya adja meg a megfelelő választ. Szabó Magda egy másik regényéről, Az 

ajtóról szóló tanulmányában arról ír, hogy a főszereplő írónő tragédiáját az okozza, hogy 

látásmódját túlságosan is meghatározza az elsajátított kulturális tudat.
28

 Egy helyütt ez 

olvasható Az ajtóban: „világom talapzatát könyvek alkotják”, ami ráillik az Ókút és majd 

később a Für Elise elbeszélőire is. És ha már valaki könyvek, fikciók alapján határozza meg a 

körülötte levő világot, miért ne írhatná bele magát egy fikcióba, mindegy, hogy az éppen 

eposz, vagy lányregény. Mint ahogy az előző fejezetben már említettem, a Für Elise az Ókút 

főszereplőjének, Dolnának a „regényesztétikáját” követi, de ugyanez elmondható akár A 

pillanatra is, az Ókút-beli kislány folyamatosan neki tetszően korrigálta a mitológiai és bibliai 

történeteket, mivel sokszor úgy találta, ezek a történetek „hibásak”, „nem úgy történtek meg”. 

A pillanat egyrészt átírja az Aeneist, szétfeszítve ezzel a hagyományos mitológia kereteit, 

másrészt azonban belepasszíroz egy amúgy is mitologizált életet egy másik, sokkal ismertebb 

mitológiába.  

 

                                                 
25

 ERDŐDY Edit: Szabó Magda regényei. im. 333.o.   
26

 SZABÓ Magda: A pillanat.(1990) Európa Könyvkiadó, Budapest, 2008. 32. o. 
27

 Paul DE MAN: Az önéletrajz mint arcrongálás. im. 95. o.  
28

 Jolanta JASTRZEBSKA:  Az écriture féminine jellegzetességei Szabó Magda prózájában. in: Hatalom és kultúra,  

Nemzetközi magyarságtudományi társaság, Budapest, 2004. 40. o.  
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A mű életrajzi vonatkozású értelmezésében komoly zavart okozhat a szokatlan, mindent 

átszövő irónia. Az elbeszélői hang ugyanarról szól, amiről eddig már számtalanszor, de nem 

elég, hogy más formában, hanem az eddigitől gyökeresen eltérő, más modorban is. A többi 

Szabó Magda-regényben megszokott patetikusságot, vagy idillt mindig kimozdítja egy 

disszonáns hang, amitől az egész visszássá, egyenesen groteszkké válik. Még amikor az 

Újholdasok ellehetetlenítéséről van szó, akkor is említésre kerül, hogy „étkezésünk gyér 

volt”,
29

 ami sehogyan sem illik az addig patetikusan hömpölygő múltidézésbe. Lehetetlenül 

hangzik, csakúgy, mint az, amikor az elbeszélő a Creusais megszületéséről beszél, és 

elelmélkedik azon, hogy gondoskodó feleség nélkül képtelenség elmenekülni egy ostromból. 

„Minden ábrázolása három figura: gyerek, atya, nagyatya- hát hol marad az, akinek profilja a 

meneküléskor való csomagolás, aki legjobban tudja, a kultikus tárgyak mellé mit kell még 

vinni, ha az ember kisgyerekkel fut át egy égő városon”.
30

 Ez a kijelentés mintha nem is attól 

a szerzőtől származna, akitől a közvélemény megszokta az antik művek értő olvasását, A 

pillanat elbeszélői hangja így ironizál a többi Szabó Magda-mű szerzői hangján. Azok 

számára, akik egy írói hagyomány folytatását látják a regényben, lehetetlenné teszi a korábbi 

szövegek és a mostani mögött álló azonos szubjektum felderítését, és ezzel kizökkenti az 

olvasóit saját elvárásaiból. Az eddig sosem ironizáló Szabó Magda-i önéletrajz helyett itt 

valami egészen másról van szó. Az elbeszélő ezzel a gesztussal tulajdonképpen megsemmisíti 

a közvélemény által kialakított Szabó Magda-mitológiát, és saját maga kezdi írni azt. 

Nemcsak az önmaga körül kialakult mitológia kapcsán ironizál, hanem az eposzt is lépten-

nyomon kifigurázza, a sokszor nevetségesbe hajló, groteszk elemek kiváló eszközül 

szolgálnak a hivatalos, pátoszos Aeneas-történet szétrombolásához.
31

 Az irónia kikezdi az 

eposzi eszközöket, groteszk felvonulásba fullasztja az enumerációt, az isteni közbelépés is 

sokat veszít patetikusságából, az érinthetetlenként kezelt mitológiai hősök itt nagyon is 

esendőek, nevetségesek.  

  

Paul de Man vélekedik úgy az iróniáról A temporalitás retorikája c. munkájában, hogy 

ironikus gesztusnak tekinthető, amikor a fikció közvetlenül utal saját fikció voltára és ezáltal a 

szerző is fikcionálissá válik.
32

 Szabó Magda úgy mutat rá az önéletrajz fikciójellegére, hogy 

talán az egyik leghíresebb fikcióba csomagolja be azt, saját alteregójának, Saboasnak (aki a 

                                                 
29

 SZABÓ Magda: A pillanat. i.m., 14. o.  
30

 UO. 17. o.  
31

 KABDEBÓ Lóránt, Szabó Magda, az író és irodalomtörténész. Irodalomtörténet, 1997. 3. sz. 335-351. 342. o.  
32

 Paul DE MAN, A temporalitás retorikája.(ford. Beck András)  Az irodalom elméletei 1. Jelenkor, Pécs, 1996. 

37. o.  
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kilenclyukú Chortobagos folyónál született, a szülei pedig Lencins és Alexis voltak)
33

pedig 

egy fiktív lexikonbeli szócikket ad a regény végén.  

 

A pillanatban még az is kétséges, kinek az önéletrajzáról van szó, a regény elején az 

Keletkezéstörténet elbeszélőjét és a szerzőt egységes identitásnak vélhetjük, míg az utolsó 

fejezetben az elbeszélő el nem idegeníti magától a művet, és a lexikon szócikkével a 

régmúltba nem helyezi. Az elidegenítés érthetővé válik, figyelembe véve a Keletkezéstörténet 

azon sorait, melyek szerint: „Én, költő Saboas, aki régen nem vagyok költő, akartam még egy 

legutolsó verset írni, amely részint az én hexameterben fogalmazott nekrológom, részint egy 

nemzedék sírfelirata”.
34

 A nekrológ, Saboas műve tehát szigorúan véve nem az egész regény, 

hanem csak annak hexameteres részei, melyek hol a szövegbe ágyazottak, hol különállók 

(Invocatio, Peroratio), de mindig érezhetően más hangot ütnek meg, mint a regény nem-

hexameteres részei. Nem is csoda, hiszen a hexameteres részek sokszor az eredeti Aeneis 

szöveghű műfordításai. Saboas ilyen jellegű összemosása Vergiliusszal az irodalmi művek 

áthagyományozhatóságát jelzi, ami lehetővé teszi, hogy akár ez az ókori eposz szabadon 

felhasználható legyen akár önéletrajzként is. A fiktív szerző szétdaraboltsága a fiktív 

szócikkre, miszerint a Creusais csak töredékekben maradt fenn, és megkérdőjelezi a szerzői 

hang egységességét.  

 

A Keletkezéstörténeten kívül ott van még a Creusais, Creusa története, ami szintén tere lehet 

egy rejtett önéletrajznak, amiben sokkal nagyobb szerepet kapnak az elhallgatások, mint a 

történetileg ismert tények. A Creusaisszal való közösségvállalás egyszerre emeli a privát 

sorsot egyetemessé, és teszi a mitológiát olyan tereppé, amibe bármikor beleíródhat az egyéni 

élet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33

 SZABÓ Magda: A pillanat. i.m., 35. o.  
34

 SZABÓ Magda:. A pillanat i.m., 33. o.  
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Für Elise – önéletrajz és fikció 

 

A 2002-es Für Elise realisztikusabb, mint A pillanat, és összefüggőbb, mint az Ókút, mégis 

jobban elbizonytalanítja az olvasót, mint az előző kettő, mivel folyamatosan kizökkenti az 

értelmezésre irányuló kísérleteket.
35

 Elsősorban azért is meghökkentő, mert már látszólag az 

Ókút és a Régimódi történet folytatása lenne időben és tematikájában, mégsem teljesen az. A 

legfőbb elbizonytalanodást kiváltó tényező magának a cím szerinti főszereplőnek, Cilinek a 

jelenléte, akiről a korábbi visszaemlékezések mélyen hallgattak, most mégis az önéletrajzi 

regény középpontjába kerül.
36

 Az elbeszélő Magdolna fogadott testvére és egyszersmind 

ellenpólusa rejtélyes körülmények közt kerül a családi körbe, ám a kezdeti idegenkedés 

ellenére hamarosan elválaszthatatlanok lesznek. Már-már gyanúsan elválaszthatatlanok, 

olyannyira, hogy több szakirodalom
37

 is felveti az ötletet, hogy esetleg a két testvér 

tulajdonképpen egyazon szubjektum kétfajta kivetülése. Nem tisztázott a Cili és Agancsos 

közti analógia sem, tény az, hogy az egyik jelenléte kizárja a másikét.
38

 Az elbeszélő és Cili 

tökéletesen ellentétei egymásnak, Cili szőke, Magdolna barna, Cili szelíd, Magdolna harcias, 

domináns, és így tovább. Cili tipikus romantikus regénybe illő hősnő, míg Magdolna modern, 

emancipált tehetség, ketten kétféle olvasási módot ajánlanak fel a regényhez. Ha a szöveget 

lányregényként olvassuk, Magdolna nem illeszthető bele semmiképpen a képbe, ha viszont 

önéletrajzként, akkor viszont Cili jelenléte lesz zavaró. A regény egyik epizódjában a két lány 

ellátogat Kovács nénihez, a helyi jósnőhöz, aki mindkettejük számára jövendőt mond, de míg 

Magdolnának hosszan részletezi hosszú, elismerésekben gazdag jövőjét, addig (megérezve 

Cili korai halálát) a trianoni árva sorsáról csupán néhány mondatot hajlandó ismertetni. 

Amikor a nővérek kérdőre vonják, dühösen kikel magából: „Magdolna szabálytalan sorsú 

kislány”, mire Cili így válaszol: „Én is”.
39

 Bizonyos szempontból mindkettejüknek igaza lesz, 

hiszen a két lány élete más-más aspektusból (az önéletrajz illetve a regény aspektusából) lesz 

szabályos, illetve szabálytalan. Cili sorsa a romantikus regények szerint formálódik, e műfaj 

szabályrendszere szerint meg kell halnia, míg Magdolna sorsa nyitott marad.  

                                                 
35

 STURM László: Kortárs, 2004, 3. sz. idézi: KÓNYA Judit, Ez mind én voltam. Jaffa kiadó, Budapest, 2008. 223. 

o.  
36

 TARJÁN Tamás a művet épp az efféle elemek miatt nevezte „költött önéletrajz”-nak  

A kutyás Szabó. Holmi, 2003. 6. sz.806-815.  810. o.  
37

 Pl.:VALLASEK Júlia: Bonviván és primadonna. Holmi, 2003. 6. sz. 805- 808. o. , NAGY Boglárka: Párhuzamos 

életrajzok.  i.m., 69. o., 
38

 NAGY Boglárka: Párhuzamos életrajzok. im. 67. o.  
39

 SZABÓ Magda: Für Elise, i.m., 171. o.  
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Cili sokkal inkább plasztikus figura, mint akármelyik másik szereplő. Biedermeier jelenség, 

írja róla Sturm László,
40

 ami tökéletesen kifejezi azt a nosztalgikus, naiv bájt, amit Cili 

egyénisége képvisel a műben. Cili regényfigurai jellege abból is fakad, hogy a regény 

folyamán szinte mindig csak egy nézőpontból látjuk, ritkán „halljuk”, sorsa többször is 

hangsúlyozottan „egyféle”, azaz egy romantikus hősnőhöz méltóan determinált a tragikus 

eseményekre. Kezdeti némasága és későbbi viszonylagos szótlansága azt sugallja, hogy 

kizárólag testvérén vagy a művészeten (éneken és időnként rajzokon) keresztül tud 

megnyilatkozni. Ez a művészeten keresztül történő létezés, valamint a tény, hogy szerelmét 

Textornak (utalás a „textus” szóra)
41

 hívják, mind megerősíteni látszik Cili fiktív voltát.  

 

A lányregény-szerű, romantikába hajló kerettörténet rengeteg elhallgatást, korrekciót takar. 

Habár alig kimondottan, de jelen van a szövegben a szülők elhidegülése, Cili nyugtalanító 

származása és az elbeszélő rossz lelkiismerete gőgös magatartásáért. A regényidő 

előrehaladtával folyamatosan nő az a ki nem mondott feszültség, amely az események 

elmesélése és valóságossága között húzódik, az olvasó időről-időre szembesül azzal, hogy az 

elbeszélő hol önhibáján kívül (ennek oka sokszor az információhiány), hol szándékosan 

homályban hagy bizonyos részleteket.  Kiss Noémi a női önéletrajzokkal kapcsolatban jegyzi 

meg, hogy az alkotások szelektív módon emlékeznek vissza a múltbeli eseményekre, 

folyamatosan retusálnak, így olyanokká válnak, mint egy erősen kifestett női arc.
42

 A Für 

Elisében kétszer is hangsúlyosan szerepet kap a kikészített arc, mindkét alkalommal egy-egy 

fájdalmas múltbéli esemény jelenbeli lezárásakor. Az egyik alkalommal a Kígyómarás 

(amúgy hibás adatokkal megadott)
43

 premierjén, amikor újra találkozik a már elvált, sikeres 

orvos Textorral, egyszer pedig amikor érettségi találkozóján bosszút áll az őt diákkorában 

sokat bántó Fejér tanárnőn. Mindkét találkozás olyan esemény, ami erős érzelmeket vált ki az 

elbeszélőből, és amiből hosszútávon ő került ki diadalmasan. E diadal kettősségére mutat rá 

azonban a smink megjelenése, mivel a győzelmek nem is igazi győzelmek, csak megszépített 

kegyetlenségek, hiszen a Cili halálában vétlen Textorra színdarabjában, nyilvánosan olvassa 

rá régi bűneit, a megöregedett, megszelídült Fejér tanárnőt pedig méltatlan módon megalázza. 

A kifestett arc és az ehhez kapcsolódó fokozott színpadiasság az elbeszélt események 

                                                 

40
STURM László: Szabó Magda: Für Elise, http://www.kortarsonline.hu/0403/sturm.htm (letöltés időpontja: 

2011. július 17.)  

41
 NAGY Boglárka: Párhuzamos életrajzok, i.m.  

42
 KISS Noémi: Görbe tükör – csábító önéletrajz. i.m., 296. o.  

43
 TARJÁN Tamás A kutyás Szabó. i.m., 811. o.  

http://www.kortarsonline.hu/0403/sturm.htm
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konstruáltságára utalnak, vagyis arra, hogy az, amivel az olvasó szembesül, az nem az, amit 

az elbeszélő valóban megél, hanem az, amit láttatni enged.  A Für Eliseben oly hangsúlyos 

titkokról még a következő fejezetben bővebben szólni. fogok.  

A regény több kulturális utalásrendszert is mozgat párhuzamosan, alapvetően szinte az összes 

főbb karakterhez tartozik egyfajta mikrouniverzum, ami e kulturális kódok alapján 

szerveződik. Az apához az eposzok, az anyához Chopin, Cilihez Trianon és a Für Elise-dal. E 

kódrendszerek határozzák meg az adott karakterek regénybeli sorsát, tulajdonképpen 

determinálják őket ilyen vagy olyan szerepekre. Habár az utalásrendszerek akár segíthetnének 

is dekódolni az elhallgatott „titkokat”, de a megfejtés várat magára, a nyomok nem vezetnek 

sehová. Ahogyan Sturm László is írja, „Nincs egyértelmű logikája a vezérmotívumok, 

irodalmi és mitológiai utalások, jellemzések hálózatának. A regény által folyamatosan 

felkínált értelmezési lehetőségek hol gyengítik, hol erősítik egymást, az olvasót jelentésadásra 

késztetik, de nem zárják rövidre a műben megelevenedő világ életszerűségét.” 
44

 Időnként 

maga a regény is különféle elbeszélési stílusok mintázatait veszi fel, például a Cili-Textor 

románc alternatív befejezése egészen vígjátékba vagy operettbe illő. Piroska nagynénjéről 

pedig így ír az elbeszélő: „Piroska, mióta ismertem, mindig az élet szubrettje volt, aki egy 

kicsit rá is játszik a vígjátékra”.
45

 Az ilyen mértékű tobzódás a különböző utalásrendszereken 

felteszi a kérdést, hogy vajon az élet konstruálódik a fikciós szabályoknak megfelelően, vagy 

a fikciók modellezik az élet eseményeit? A válasz valószínűleg nem is olyan egyértelmű, a 

szöveg a következő magyarázatot nyújtja: „Az élet voltaképpen mindig óvodai szinten lép, mi 

komplikálunk belőle görög sorstragédiát”.
46

 Vagyis a regény állásfoglalása szerint az 

elsajátított kulturális minták befolyásolják a megélt élet elbeszélési módját. A cselekmény 

folyamán az uralkodó kulturális tudat okozza a főbb konfliktusokat, az egész mű olvasható 

tulajdonképpen a különféle kulturális felfogások összecsapásaként is, amely szerint a 

Magdolna és a közvetlen környezet közti feszültséget az okozza, hogy alapvetően más 

kódrendszerek alapján gondolkodnak. Ez az ütközés több ízben is megjelenik, legfeltűnőbben 

talán akkor mutatkozik meg, amikor a Fejér tanárnővel és közte lezajlott konfliktusról beszél, 

de hasonló ellentétek húzódnak  

A műben szereplő családot egészen mesébe illő tulajdonságok jellemzik, Magdolna 

értékrendjét, hasonlatait is az antik mitológia, a hollywoodi filmek, és a világirodalmi 

                                                 
44
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45
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46

 SZABÓ Magda: Für Elise, i.m., 402. o.  
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klasszikusok határozzák meg, nem csoda, hogy mindent ebből az aspektusból néz, 

gyermekkori sérelmei például egyenesen sorstragédiává növekszenek, majdnem olyan 

súlyosnak érzékeli őket, mint a Cilivel történteket. Az eseményeket, ahogyan A pillanatban is, 

itt is Ananké, a mitológiai Végzet irányítja, antik végzethez azonban antik sors is járul, a 

regény kimenetele tragédiára van ítélve, mert az adott szabályrendszeren belül Cili nem 

maradhat életben, és Magdolnának egyedül kell szenvednie büntetésként mitológiai 

mértékeket öltő hübrisze miatt.  

 

 

 

Titkok és elhallgatások Szabó Magda önéletrajzaiban 

 

Utolsó fejezetemben kitérnék Szabó Magda önéletrajzi műveinek egyik állandó elemére, a 

titkok feltárására illetve elhallgatására. Mind az Ókút, mind A pillanat vagy a Für Elise esetén 

a titkok feltárása jelenik meg a visszaemlékezés fő mozgatóerejeként, az elbeszélő az 

élettörténetében fellelhető homályos epizódokat igyekszik minél teljesebb mértékben 

felderíteni, ám sokszor ő maga is elhallgat bizonyos eseményeket, átsiklik a kellemetlen vagy 

kideríthetetlen részletek fölött. Szávai János André Malraux-ra hivatkozva azt írja, hogy az 

emlékezőnek nem az a fő feladata, hogy titkokat leplezzen le, mert alapvetően nem ezek a 

később jelentőségüket vesztett titkok a lényegesek.
47

 Én viszont úgy vélem, Szabó Magda 

regényeiben fontos figyelmet fordítani ezeknek a titkoknak a funkciójára, mert sokat 

elárulnak arra, milyen utólagos korrekciók által születik meg egy önéletírás, hogyan változnak 

a valós
48

 emlékek elbeszélt történetté.  

Az Ókútban a titkok szerepe talán még annyira hangsúlyos, de olyan szinten már ebben a 

korai időszakban is jelen vannak, hogy a főszereplő kislány a kezdeti titkok megfejtésével 

kerül egyre közelebb a körülötte levő világ megismeréséhez. Ez a megismerés óhatatlanul 

együttjár az ártatlanság fokozatos elvesztésével, de szükséges feltétele a társadalomba való 

beilleszkedésnek és az íróvá válásnak.  

A pillanat már jóval összetettebb ebből a szempontból. Már maga a regény cselekménye is 

egy titok leleplezésére (Creusa maradt életben és alapította meg a Római Birodalmat) szolgál, 

                                                 
47

 André MALRAUX: Ellenemlékiratok. Magvető, Budapest, 1993. idézi: Szávai János: Irodalom, fikció, 

autofikció. in: Mekis D. János, Z.Varga Zoltán (szerk): Írott és olvasott identitás – Az önéletrajzi műfajok 

kontextusai, L’Harmattan, Budapest, 2008. 25-33,  31. o.  
48

 fontosnak érzem leszögezni ennél a pontnál, hogy itt elsősorban az elbeszélő (tehát nem a szerző) valós 

emlékeire gondolok, amelyek gyakran csak utalásszinten vannak jelen a regényben.  
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továbbá magában rejti a Keletkezéstörténet és a fülszöveg szerint a Keletkezéstörténet 

elbeszélőjének élettörténetét, amelyről mint kiderül, mostanáig hallgatni kényszerült,  

valamint megállapítható, hogy a Creusa által elbeszélt történetek is élénken mutatják az 

elhallgatás és a titkolózás mintázatait. Főként a Laviniának elbeszélt történetekből tűnik ez ki, 

amikor az elbeszélés időről-időre megakad, összezavarodik a hivatalos Aeneas-mítosz a 

Creusa által megélt valódi történettel, és így a titok (az, hogy ő mégsem Aeneas) sokszor 

megmutatkozik a zavar keltette elszólások által, amelyet azonban Creusa hallgatósága nem 

képes értelmezni.  

 

A titkok szempontjából a leghangsúlyosabb mégis Szabó Magda utolsó önéletrajzi jellegű 

könyve, a Für Elise. Elvileg pont ez a regény lenne az, amelyik lerántja a leplet  a korábbi 

önéletrajzokban elhallgatott titkokról (habár meg kell jegyezni, hogy a korábbi önéletrajzok is 

mind koherens életrajzot mutattak fel, csupán az Ókút időben viszonylag rövid időszakot ölel 

fel, A pillanat pedig túlságosan kódolt), mégis, itt lesz az értelmezés kifejezetten nehézkes az 

állandó homályosság miatt.  

 

A Für Elise első pillantásra meglehetősen szabályosnak tűnik, ám a cselekmény csakhamar 

olyan irányba mozdul el, amely már igen erősen próbára teszi az olvasó „Személyes titkaink 

elrejtése érdekében olyan hézagos, kétértelmű és a valóságra némiképp emlékeztető, azaz 

kitöltésre és értelmezésre váró, kivetítésre vagy applikációra is alkalmas történeteket 

gyártunk, amelyek nagyban emlékeztetnek a szépirodalmi elbeszélésekre.”
49

 Benyovszky 

Krisztián megállapítása rávilágít arra, hogy regény homályos elbeszélésmódjának, a folytonos 

hangsúlyeltolódásoknak mi a jelentősége a regényszerkezet szempontjából. Habár minden jel 

arra mutat, hogy a Für Elise a titkok megfejtésére irányul, valójában bizonyos titkok továbbra 

is elmondhatatlanok maradnak, és a zavaros narráció mögé rejtőznek. Az elbeszélő gyakran 

ugyanazt a fikciós tevékenységet alkalmazza, mint egy önéletrajz megírása esetén, de mintáit 

fokozottan az irodalom és a filmek világából szerzi. A Magdolna életét meghatározó 

kudarcok, „előhalálok” részint a titkokból és elhallgatásokból fakadnak, melyek körülveszik a 

felnőtté válás során. A hittételek pontos magyarázata, a cserkészmozgalom tulajdonképpeni 

értelme és Ágoston titkos viszonya mind olyan titkok, melyeket a környezet nem hajlandó 

feloldani, így Magdolnának magának kell jelentéssel feltöltenie azokat. Több kulcsfontosságú 
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esemény is szóbeszédek, pletykák útján jut el Magdolnához, és a hiányos információkat saját 

következtetéseivel, fantáziájának termékeivel igyekszik érthető formába önteni.   

 

A cselekmény szempontjából kiemelkedően fontosak azon tárgyak és jelenségek, amelyeknek 

jelentős szerepük van, de nincs meghatározott, körülírható jelentésük. Ilyenek például Cili 

visszatérő titokzatos szavai, a Jadrán és Dánica, vagy Magdolna és barátnői titkos társasága, a 

Vértorony szövetsége. E kategóriába tartozik véleményem szerint a szövegben sokszor 

kitüntetett Für Elise-dal is, aminek nincs ismert szövege, de a két lány megpróbálja jelentéssel 

felruházni. Ilyen értelemben a regény, ami a zenemű címét viseli, szintén nem hordoz konkrét 

jelentést, hanem, ahogy a fülszöveg is rámutat, az olvasónak kell kiszűrnie a dallamból az 

üzenetet.
50

 Az ilyen jelentés nélkül hagyott elemek a regényben hasonlóak a Wolfgang Iser 

által leírt üres helyekhez, amelyek az olvasót arra késztetik, hogy saját maga töltse fel 

tartalommal a keletkezett hézagokat.
51

 Az elhallgatott információ mindig többletértékkel bír, 

sokkal nagyobb jelenőséget tulajdonítunk neki, mint amivel (talán) rendelkezik. 

Megállapítható, hogy az üres helyek olvasása a Füre Elise esetén kettőzött jelentőségű, hiszen 

egyrészt Magdolna igyekszik saját életét valamilyen módon értelmezni, másrészt az olvasó az 

így nyert információt próbálja meg feldolgozni abból a célból, hogy megfejtse, mi is történ 

valójában.  

 

Látható, hogy a három regény közül a Für Elise az, amelyik a legmarkánsabban működteti a 

titkok által elleplezett valóság valóságkén való ábrázolását, egy olyan többrétegű fikciót 

hozva ezzel létre, ami rávilágít arra, milyen utólagos munkával alakítják át az önéletírások a 

megélt emlékeket egészen addig, amíg a valóságos helyett egy fikciót hoznak létre, ami 

azonban ugyanúgy tükrözhet valamit a megéltből és abból, ahogyan az önéletíró saját életére 

emlékezik. Szávai János írja: „az elérendő célhoz, az igazsághoz vezető út nem mindig a 

realisztikus ábrázolás, előfordul, hogy a fantasztikum adja a megoldást”.
52
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Összegzés 

 

Szabó Magda önéletrajzi regényeiben a szubjektum elsődleges célja beleilleszkedni egy-egy 

irodalmi rendszerbe, melyen keresztül saját életének eseményei körvonalat kaphatnak, 

elbeszélhetőekké válhatnak. Míg az Ókútban a gyermek elbeszélő még csak ismerkedik a 

fikciókkal, identitását egyre-másra azokhoz igazítva, addig A pillanat és a Für Elise egy-egy 

kísérletet jelenít meg a személyes történet beleírására bizonyos szövegrendszerekbe, és a 

kísérletek bukását igazolja, hogy egyik stratégia sem megfelelő az életesemények megfelelő 

kimondására, így azok elhallgatásra, elleplezésre vannak ítélve. Az igazság keresése végül 

elvész a különböző szövegek egymásra íródása közt, rávilágítva arra, hogy tulajdonképpen 

nincs is igazság, egy élet nem foglalható bele egy szövegbe, csak a szövegek vannak, melyek 

alapján az élet konstruálódik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

Bibliográfia  

 

Roland BARTHES: A szerző halála.(ford.:Babarczy Eszter) in: A szöveg öröme, Budapest, 

Osiris, 1998. 50-55. o.  

BENYOVSZKY Krisztián: Kriptománia – Titok és elbeszélés. Kalligram, Pozsony, 2008. 

Paul DE MAN: A temporalitás retorikája.(ford.:Beck András) Az irodalom elméletei 1. 

Jelenkor, Pécs, 1996. 1-61. o.  

Paul DE MAN: Az önéletrajz mint arcrongálás.(ford.:Fogarasi György) Pompeji, 1997. 2-3. sz. 

92-107. 94. o.   

ERDŐDY Edit: Szabó Magda regényei. Literatura, 2004, 3-4. sz. 324-333. o.  

Michel FOUCAULT: Mi a szerző? (ford.: Erős Ferenc és Kicsák Lóránt) in: DOBOS István 

(szerk): Olvasáselméletek 1, Kossuth egyetemi kiadó, 2001. 9-26. o.  

FÖLDES Anna: „Nincs, ki utánam kiáltson”. Salve, Scriptor! Tanulmányok, esszék Szabó 

Magdáról, Debrecen, Griffes Grafikai Stúdió, 2002.16. o.  

Nancy HUSTON: Miért jobb, ha a regények hazudnak? – Valóságos fikciók és fiktív 

valóságok.(ford: Karádi Éva) Lettre, 2009. tavasz, 4-7.o.   

Wolfgang ISER: Az olvasás aktusa. Az esztétikai hatás elmélete (ford.:Hárs Endre) in: KISS 

Attila Attila, KOVÁCS Sándor, ODORICS Ferenc (szerk.): Testes könyv I, Ictus, Szeged, 1996., 

241-265. 

Jolanta JASTRZEBSKA: Az écriture féminine jellegzetességei Szabó Magda prózájában. in: 

Hatalom és kultúra, Nemzetközi magyarságtudományi társaság, Budapest, 2004. 37-43. o.  

KABDEBÓ Lóránt: Szabó Magda, az író és irodalomtörténész. Irodalomtörténet, 1997. 3. sz. 

335-344.o.  

„Számomra kenyér meg víz az irodalom” KABDEBÓ Lóránt beszélgetése Szabó Magdával. 

Magyar Hírlap, 1992. jún.6. 

 

KISS Noémi: Görbe tükör – Csábító önéletrajz, in: LÓRÁND Zsófia (szerk.): Laikus olvasók? A 

nem-professzionális olvasás értelmezési lehetőségei, Budapest, L’Harmattan, 2006. 291-315. 

o.  

KÓNYA Judit: Ez mind én voltam. Jaffa kiadó, Budapest, 2008.  

Philippe LEJEUNE, Az önéletírói paktum. (ford.: Varga Róbert) in: Z. VARGA Zoltán (szerk.): 

Önéletírás, élettörténet, napló, L’Harmattan, Budapest, 2003. 32. o. 

 



 21 

André MALRAUX: Ellenemlékiratok. Magvető, Budapest, 1993. idézi: Szávai János: Irodalom, 

fikció, autofikció. in: Mekis D. János, Z.Varga Zoltán (szerk): Írott és olvasott identitás – Az 

önéletrajzi műfajok kontextusai, L’Harmattan, Budapest, 2008. 25-33,  31. o.  

 

NAGY Boglárka, Párhuzamos életrajzok. http://jelenkor.net/main.php?disp=disp&ID=104         

( letöltés időpontja: 2011. szeptember 6.) 

SCHEIN Gábor: GINTLI Tibor: Az irodalom rövid története. Jelenkor, Pécs,2007. 537. o.  

SÉLLEI Nóra: Tükröm, tükröm…Írónők önéletrajzai a 20.század elejéről, Kossuth Egyetemi 

kiadó, Debrecen, 2001. 17. o. 

STURM László: Szabó Magda: Für Elise. http://www.kortarsonline.hu/0403/sturm.htm 

(letöltés időpontja: 2011. július 17.)  

SZABÓ Magda: A pillanat. Európa, Budapest, 2008. 

SZABÓ Magda: Für Elise. Európa, Budapest, 2004. 

SZABÓ Magda: Ókút, Európa. Budapest, 2008. 

SZÁVAI János: Az önéletírás. Gondolat, Budapest, 1978., 7. o. 

SZÁVAI János: Irodalom, fikció, autofikció. in: Mekis D. János, Z.Varga Zoltán (szerk): Írott 

és olvasott identitás – Az önéletrajzi műfajok kontextusai, L’Harmattan, Budapest, 2008. 25-

33, 

TARJÁN Tamás: A kutyás Szabó. Holmi, 2003. 6. sz.808-815. o.  

VALLASEK Júlia: Bonviván és primadonna. Holmi, 2003. 6. sz. 805- 808. o. 

Z. VARGA Zoltán: Az önéletírás-kutatások néhány elméleti kérdése, Helikon, 2002. 3. sz.  

248-257.  

 

 

 

http://jelenkor.net/main.php?disp=disp&ID=104
http://www.kortarsonline.hu/0403/sturm.htm

