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„EGYETLEN TÖRTÉNETNEK SINCS IGAZÁN VÉGE”

Nos, ez a vonulat valamelyest a 
harmadik könyvére (Rövidzár-
lat az alvilágban) is kitart, gya-
korta köszönnek vissza szubjek-
tíven értelmezett, újragondolt 
olvasmányélmények (Homérosztól 
Dan téig, Cervantestől Proustig 
és Borgesig). Magyary él és visz-
szaél velük, nagy műveltséggel, 
könnyedén mozog a különböző 
szövegregiszterek között, újra-
értelmezi azokat, hogy végül sa-
ját újraértelmezését is elvesse. 
A narráció tehát csak lehetőség 
egy történetre, de történet több-
nyire nincs, vagy csak fragmen-
tumokban. Az intertextualitás 
nem csupán különféle vendég-
szövegek beemelését jelenti Ma-
gyarynál, hanem a saját szövegek 
dialógusba helyezését is. A görög 
mitológia (és mindenféle magán-
mitológia) szintén vesszőparipája 

Magyarynak, természetesen itt is 
újraértelmezésekről van szó.

Ugyanakkor már az első kötet-
ben is van néhány olyan törté-
net (és a későbbiekben ezek még 
hangsúlyosabbá válnak), amely 
a kommunista rezsimnek tart 
görbe tükröt. Érezhetően ebben 
a témakörben mozog a legottho-
nosabban a szerző, a mesélés itt a 
leggördülékenyebb, legfeszesebb. 
Mert itt jön be az élményfaktor. 
Magyary Ágnes Kolozsváron szü-
letett 1975-ben, 1989-ig Kolozsvá-
ron élt, aztán Budapestre költö-
zött. Gyermek- és ifjúkorát tehát a 
(román) kommunizmus abszurdi-
tása határozza meg. Meglátásom 
szerint azok a legjobb szövegei, 
melyekben ebből a személyes él-
ményanyagból szublimál valami 
általánosat. Számomra a negye-
dik kötete, a Víziló a Szamosban 

a legfontosabb olvasmányélmény: 
fő sodrában egy kolozsvári ma-
gyar család négygenerációs tör-
ténetét kapjuk, mely a 20. század 
elején indul, és az 1980-as évek 
derekán ér véget. Háborúk, im-
périum- és rendszerváltozások 
közepette próbál élni és túlélni 
ez a család, mondhatni ösztöntől 
vezérelve. Természetesen itt is 
vannak jelképes fi gurák, abszurd 
jelenetek, metaforikus mozzana-
tok (elég, ha csak a Szamosból ki-
fogott kövér vízilóra gondolunk), 
itt is van játék idővel és térrel, de 
mértékletesebben adagolva: tör-
ténetszerűség és szövegszerűség 
egyensúlyba kerül. 

Az elmúlt években Magyary 
Ágnes egyértelműen bizonyítot-
ta, hogy sokoldalú alkotó, próza-
kötetei mellett dramaturgként, 
drámaíróként is tevékenykedik, 
spanyol nyelvből fordít, legújab-
ban útinaplóesszéivel hívta fel 
magára a fi gyelmet. 

Egyik novellájának narrátora 
kijelenti, hogy „egyetlen törté-
netnek sincs igazán vége”. Nos, 
úgy vélem, Magyary Ágnes írói 
története is számos izgalommal 
kecsegtet még.
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jával 1989-ben telepedett ki Magyarországra. Kötetei: Periton 
(2004), Az ördög operába készül és más történetek (2013), Rö-
vidzárlat az alvilágban (2016), Víziló a Szamosban (2018). Fonto-
sabb díjai: az Erdélyi Magyar Írók Ligájának Méhes György-de-
bütdíja (2004), Mikó András-díj (Brassó, 2007), Látó-nívódíj 
(2019), József Attila-díj (2021).

14

2013-ban, második önálló kötete, Az ördög operába ké-
szül megjelenésekor valami olyasmit írtam Magyary Ág-
nesről, hogy módfelett érdeklik az irodalmi kuriózumok, 
az intertextuális játékok, az újraértelmezések, paratext-
usok. A posztmodern. És persze történetei is vannak, de 
szinte csak mellékesen. Megállapítottam, hogy e kötet 
egyik fő motívuma maga az írás, az alkotás folyamatára 
való refl ektálás, bár ez legtöbbször (ön)ironikus.

Sokan költöztek el az idén, 
esett is rengeteget. Meg-
fagytak a harangok a város
fölött, és láttam, hogy néhány
gyerek leverte a madárfészkeket.

Munkácson, a Latorca fölött,
ahol a híd áll,
ott kelnek át a púpos asszonyok,
oda mennek, ahol a madár se jár,
ahol a híd áll.
Mikor a vizén az emberek látszanak,
idegeneket mosdat le a Nap.
Munkácson, a Latorca alatt,
ahol a híd áll.

Mind megöregszünk. Egyszer a lépcsőkön,
Budapesten.
  Mind megöregszünk. Síneket bámulva
a vasútállomáson.
  Mind megöregszünk. Nyaranta az idegen
tengerarcokban.
Mind megöregszünk. A bevakolt falaknál,
a templomban.
Mind megöregszünk. Míg szüleink fogjuk,
a temetőben.
  Mind megöregszünk. Az Istent keresve,
imádságban.
megöregszünk
mind.

Tarpai Zsófi a

Munkács

Mind megöregszünk

MMXX
A papok morogtak, 
idén sok halottat temettek. 
Ott lenn, a 
lábnyomok alatt valaki alulról 
visszafelé tapossa a sírokat.

TARPAI ZSÓFIA 2005. február 6-án 
született Ungváron. Jelenleg a nyír-
egyházi Szent Imre Katolikus Gimnázi-
um tanulója. Közel négy éve ír, az Iro-
dalmi Jelenben jelentek meg versei.




