
Kossuth-díjas magyar írónő, műfordító.
Szülővárosában tanult, itt érettségizett, itt kapott latin-magyar szakos tanári és böl-
csészdoktori diplomát. A helyi Református Leányiskolában, majd Hódmezővásárhe-
lyen tanított, volt a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium munkatársa. Az irodalom 
szinte minden területén alkotott, indulásakor verseskötetekkel jelentkezett, később re-
gényeivel vált híressé, de színpadi művei is sikereket arattak. 1958 után szabadfoglal-
kozású íróként élt. Számos önéletrajzi ihletésű regényt írt, ezekben saját és szülei gyer-
mekkorát valamint a 20. század elejének Debrecenjét mutatja be. 1992-ben a Széchenyi 
Irodalmi és Művészeti Akadémia alapító tagja és az irodalmi osztály rendes tagja lett.
Az egyik legtöbbet fordított magyar író, regényei számos országban és nyelven meg-
jelentek. 
Kilencvenedik születésnapján rengetegen ünnepelték, szülővárosában könyvesbol-
tot neveztek el róla.

„A Sziget-kéket nem én találtam ki, 
hanem az anyám. Anyám, aki sokkal 
jobb író lenne, hogyha teljesen csak író 
volna, és nem lett volna anya és feleség. 
Anyám sokkal tehetségesebb, mint ami-
lyen én az életben lehettem volna. Az 
első emlékeim azok, hogy anyám me-
sél. És azon csodálkoztam, hogy mi-
lyen hosszú történeteket tud elmondani 
úgy, hogy közben főz, vagy takarít, vagy 
a vendéget kikísérte, vagy valami dolga 
volt a kertben. Kérdeztem, ezt hogy csi-
nálod? Azt mondta, ezt nem lehet más-
képpen. Ezen egy kicsit elcsodálkoztam, 
aztán rájöttem arra, hogyha beteg va-
gyok, akkor nekem nagyon jó dolgom 
van, mert anyám leül az ágyam mellé, 
és mesél, és akkor a betegséget nem tu-
dom komolyan venni. Mesél, mesél, és 
nem előre gondolja el, hanem akkor ta-
lálja ki. Nézi az én beteg arcomat, és me-
sél. Anyám rendkívüli, csodálatos em-
ber volt, rajta kívül soha nem találkoz-
tam ilyen különleges tulajdonságok-
kal felruházott emberrel. Nagyon jó vi-
szonyban voltunk egymással, anyám és 
én. Akik olvasták a Régimódi történetet, 
tudják, nem volt könnyű élete. De ebből 
én gyerekként semmit nem érzékeltem, 
mert nem akarta, hogy észrevegyem. 
Anyám mindig közém és a valóság közé 
állt, hogy lehetőleg ne sértsen meg, amit 
lehetett, azt mindig kivédte. Sokkal job-
ban beszélt bármiről, mint ahogy én va-
laha beszélni tudok.”

Valentinnak földbe gyökeredzett a lába. Eddig a 
csendben csak az eső suhogása hallatszott, most valaki 
tocsogni kezdett a híg sárban, egyenesen őfelé. A lámpa 
közeledett. Elfusson? Megrezzent a lába, aztán megszé-
gyellte magát. Akinek rossz szándéka van, az nem in-
teget lámpával, hanem elbújik a fák között. Ha ismerős 
– ó bár Hubert lenne! –, talán még el is kíséri egy da-
rabon. Ha ismeretlen, akkor meg mindegy. Igazán szé-
gyen, hogy annyira megijedt. Persze, az erdőben, azért 
nem valami jó. Éjfél régen elmúlt már, ilyen sokáig nem 
is volt még ébren.

Tocs-tocs-tocs. Közeledtek a léptek. Nagyon pici 
léptek voltak, a lámpa is alacsonyan világított. Nem le-
het magas ember, aki lóbálja. Ki járhat ilyenkor az erdő-
ben? Csak nem egy másik kisfiú? Most már jobban lát-
ta az idegen alakját: bizony, nagyon kicsike volt. Sötét-
zöld esőköpeny fedte, a csuklya eltakarta az arcát. Rég-
óta járhatott már ő is az esőben, mert az esőköpeny rán-
cainak csatornáiban csak úgy állt a víz. Valentin udvari-
asan jó estét kívánt neki.

Az idegen megállt egy fa széles ernyője alatt, lejjebb 
eresztette a lámpát. Arany ragyogás áradt köröttük. Va-
lentin szíve nagyot lódult, mert most végre meglátta, ki 
integetett neki. A zöld esőköpenyben egy mókus volt, 
aki hátravetette a csuklyáját, s pici zsebkendőjével tö-
rölgetni kezdte a homlokát. Rámosolygott Valentinra.

– Nagyon elfáradtál? – kérdezte nyájasan.
Valentin hebegett valamit. A mókus megnézte a ka-

róráját.
– Valamit pihenned kell – mondta –, mielőtt tovább-

megyünk. Nem adhatok sok időt, csak egypár percet, 
hogy mégis ülj egy cseppet.

Valentin a nedves földre pillantott; úgy esett, hogy 
még a fák között is vizes volt a fű.

– Persze, nem itt – rázta meg a fejét a mókus –, ha-
nem idebenn.

Megkopogtatta a fa törzsét. Valentin csak állt. Nem 
történt semmi. A mókus most újra dörömbölt, egy kis 
kapukulccsal ütötte a fatörzset.

– Ki van itt? – dünnyögött ki valaki.
– János vagyok, a Szigetről. Adj szállást nekünk egy 

negyedórára, Tölgy Tamás! A barátom nagyon megázott.
Válasz nem jött, csak valami morgás, de a fa olda-

la felpündörödött, mint a boltosredőny, a mókus elő-
relépett, be a fába, s a lámpát egy gömbölyű asztalkára 
állította. Tölgy Tamás ágyban feküdt, zöld levélerekből 
szőtt paplan alatt. Nagyon öreg volt már, fehér szakállá-
ban kis makkok lógtak, a fején taplóból volt a házisipka. 
Bent a padlón óriási gombák állottak az asztal körül, a 
mókus helyet mutatott Valentinnak.

– Csak csendesen! – mondta, s kis karmos ujját ke-
resztbetette a száján. – Hadd aludjék. Az idén lesz 197 
esztendős.

A kéregredőnyhöz lépett, hogy újból leeressze, de 
aztán mégse tette. Mert az erdei úton ismét hallatszott a 
lépések tocsogása: egy gyorsabb meg egy lassabb tocs-
tocs közeledett. A mókus kiintegetett a lámpával, s csak 
amikor Kandúrka és Harisnyás is belül voltak, eresztet-
te vissza ismét a fa kérgét.
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Szabó Magda (Debrecen, 1917 – Kerepes, 2007)
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Sziget-kék
(részlet)

„A Sziget-kék egy olyan történet, amely 
megkísérli-megkísérti a lehetetlent: a 
gyermeki logika és igazságérzet alapján 
állítja helyre a világ rendjét. […] A «le-
fordíthatatlanság» a tökéletes történet-
mesélés sajátja: amikor minden «klap-
pol», nincs egy fals hang sem, minden 
szavát azonnal elhisszük, és a könyvet 
letéve nemcsak «felébredni nincs ked-
vünk», de nem is tűnik olyan lehetetlen-
nek bizonyos dolgokon változtatni.”

(Frey Ágnes)

„Szabó Magda nagyon rafináltan, bo-
nyolultan, észrevétlen áttűnésekkel há-
rom világot kapcsol egybe. A Sziget-kék 
valóságszintjén egy társadalmi regény 
(gyermektörténet), egy utópia és egy 
mese történetsémái vannak. […] Hol a 
valóság keveredik a mesével, hol a mese 
a valósággal. És szinte kibogozhatatlan, 
hol kezdődik az egyik, hol végződik a 
másik. A «minden megtörténhet» va-
rázslatos világában vagyunk.”

(Komáromi Gabriella)
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Kandúrka és Harisnyás. No, most látta volna 
Ginevra! Mit is mondott ma délután? Hogy miért nem 
vesz a cicának sárcipőt? Kell is annak, mikor van! Két 
pici sárcipő van a hátsó lábán, a mellsőn meg kesztyű. 
Kis nadrágja meggypiros, akár a Valentiné, a pulóvere 
is majdnem olyan, csak éppen az esőkabátja van nylon-
ból. Harisnyáson fűzős csizma volt és terepszínű köpe-
nyeg. A mellén zseblámpa lógott. Kandúrkának nem 
volt lámpája, minek az neki. Ő lát a sötétben is.

Hogy beléptek, Harisnyás nem szólt, csak mosoly-
gott, de Kandúrka odasietett Valentinhoz, nem ugrott 
az ölébe, nem törleszkedett a lábához, mint szokott, ha-
nem megállt előtte, sóhajtott egy nagyot, mint aki már 
régen készül erre az egy szóra, s nagyon komolyan azt 
mondta, hogy „Szervusz!”

„Szervusz!”– mondta Valentin is, és ettől az egyet-
len szótól egyszerre felriadt abból a kellemes kábulatból, 
ami percek óta elborította. Hallotta a saját hangja csengé-
sét, s egyszerre tudomásul kellett vennie, hogy éjnek ide-
jén a kiserdőben, egy tölgyfa belsejében ül egy mókussal, 
Kandúrkával és Harisnyással, a házigazda csendesen hor-
kol mögötte az ágyban, és ő érti az állatok beszédét. […]

– Én János vagyok, a Szigetről – mondta a mókus. – 
Azt az utasítást kaptam, hogy siessek egy szerencsétle-
nül járt, Cocó nevű ló segítségére. Ma este érkezett a hír 
a balesetről, s ahogy kaptam egy üres járművet, azonnal 
indultam is. Én az Elnök titkára vagyok. Útközben kap-
tam az értesítést a távolbahallón, hogy te is nekiindul-
tál, és hogy ma megszerezted a képességet. 

Valentin csak nézett. János megint elmosolyodott.
– Mi így nevezzük azt, ha valakinek megnyílik a füle 

meg a szája. Képességnek nevezzük, ha közületek, em-
berek közül valaki egyszer csak érti a szavunkat, és fe-
lelni tud rá. A képességet se tanulni, sem adományozni 
nem lehet, azt csak meg tudjátok szerezni.

Valentin tulajdonképpen már tudta is, mivel szerez-
te meg a képességet, de azért jólesett hallania.

– Ma téged megütöttek – mondta a mókus. – Az ütés 
csattanását felvette a lehallgató ügyeletes, és megőriz-
te a Tükör.

– Majd megérted később – suttogta Kandúrka –, a 
Szigeten.

– És éjjel, egészen egyedül, nekivágtál az esőnek, a 
nehéz útnak, hogy segíts valakin, aki nem tud segítsé-
gért kiáltani, mint ti, emberek, ha baj éri. Most aztán ér-
tesz bennünket. Ez a képesség.

Harisnyás most szólalt meg először.
– Te már a második vagy a családból, aki megszerezted.
Valentin lehajtotta a fejét. Tudta, jaj, nagyon is tudta, 

ki az, aki már őelőtte megszerezte a képességet, s akire 
most nem világít a János lámpája ilyen barátságos fény-
nyel. Harisnyás nem nyalta meg a kezét, hanem meg-
szorította.

– Ne félj – szikráztatta rá Kandúrka gyönyörű drága-
kő szemét –, nem lesz semmi baj. Harisnyás mindennap 
eljött érdeklődni, s most visszatér Jánossal, hogy beszél-
jen a szigeti professzorokkal. Odaát is vannak orvosok.

Hány hete, hogy Mamit elvitték? Éppen kilenc. Va-
lentin most először érezte könnyűnek a szívét.

„Nem tudok szenvedő állatot az utcán hagyni. Ahány állatom van, azt mind magam hoztam, és nagyon boldog állatok lettek.”

173172


