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A magyar romlás virágai 
Szabó Magda: Régimódi történet 

Régi ismerősökhöz megyünk vendégségbe. Esik az eső, monoton és egyhangú 
minden, gyakran elakad a meg sem kezdett beszélgetés - rejtelmes csöndütem-
ben. De akkor a házigazdák közül valakinek váratlan mentőötlete támad - néz-
zünk fényképeket! Három családi album is előkerül, s ahogy előtámolyog a 
molyos múlt idő, lassan mindenki kapcsolatban lát valakivel egy másikat, s a 
hasonlítgatások érveivel egy-egy epizód is előbukkan a homályból, amit más 
színez majd tovább, míg egyszer csak ott is vagyunk a mítosz közepében, s 
mint valami agyonfacsart, „főnevesült" létigét, ki-ki a m a g a módján ragozza 
tovább a bűvös szót: CSALÁD. 

A föl-fölrobajló nevetés földrengésként hat, sírjaikból fényképarccal kilökőd-
nek a halottak. És amikor a fiatalabbakat is elkapja a fölszabadító roham, s 
egy-egy sikamlósabb vagy rejtettebb motívumot, tényecskét is belekottyantanak 
a szerintük erre is zöldet jelző derűbe, akkor utoléri őket a fenyítő matrónapil-
lantás vagy az inkvizítor atyai tekintet. S elhangzik a családi elhárító osztály 
két legősibb jelmondata: „Halottról jót vagy semmit!"; „Az ember nem piszkít 
a saját fészkébe!" Talán ezért is történhetett, hogy a több milliós ősi csapat egyik 
szerény tagjaként, tízévesen, újdonsült voltaire-iánusságomban magam ilyenkor 
nem az egyházra, hanem a családra alkalmaztam megtiport méltóságom gyilkos 
dühében a híres mondatot: „TAPOSSÁTOK EL A GYALÁZATOST!" 

És most megérkezett kései szövetségesként millió önmagunkhoz Szabó Mag-
da, s kezében a gyönyörű vádirat. Vagy inkább tervrajz a családmítosz temp-
lomához, melyet együtt építünk föl, hogy aztán láthassuk romba dőlni. S a 
bejárat fölött is ott az elmaradhatatlan felirat: „ERŐS VÁRUNK A KÉPMUTA-
TÁS!" ' 

„Ez a könyv azért íródott, mert pár esztendővel ezelőtt egy régiségkereske-
désben megvettem egy arasznyi, széles szájú, kék porcelánkannát, amelyen ló-
tuszok között kék hattyú tollászkodott." A giccses kép legfeljebb úgy jellemez-
hető, íme, a múlt habcsókja - kinek kell ez? Csakhamar kiderül, legkevésbé az 
írónak, ő is megfogalmazhatatlan belső kényszerűségből cselekszik. Már-már 
action gratuite-szerű, ahogy a kasszához megy és fizet. Az előbbi fölémelyedés 
nyomán most tompa döbbenet. Az agy hányingere már gondolati ajzottságot 
jelent. S megint beletaszítódunk a tudat mögöt t zajló folyamatok közepébe. Mert 
valamennyien úgy érezzük, amikor a századvégre gondolunk, amikor ez az 
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annyiban legközelebbi, hogy leginkább megrögzült múltkorszak - hiszen m á r 
a filmszalag is őrzi! - valamilyen archív anyagával reánk tekint, hogy benne 
nem is emberszerű emberek éltek, hiszen annyira átfest, fölhígít lényegéből min-
dent a hártyavékony érzelgősség, a szirupos negédesség, a tejszínhabhavas ku-
lisszatömeg, az édeskés dallamocskák idillzsongása vagy a kackiás idétlenség 
panoptikuma! Hegyes bajszú hontaták, snájdig tiszti patkányok, illemmosolyú 
szüzecskék, bonvivánléptű, pökhendi lakkcipők, nyikorgó nevetésű tántik, to-
lókocsis grószik és stüszivadász hetykeségű önkiik rémítő operettlibrettóját lát-
juk - arcokba, mozdulatokba, alakokba írtán, tüntető feleslegességükbe festve. 
Pedig ez a világ valamikor - és nagyon-nagyon is nem régen! - volt, s idül t 
freskója épp azért ilyen dermesztő hülyén komikus, mert gőggel és a legönhit-
tebb öntudattal látta és láthatta magát másnak, mint ami. De az olcsóbb meg-
oldást választja, aki beéri az így hiteles első impresszióval, aki beéri az öncsalás 
hibátlan fátyoltáncával, s nem tekint a kulisszák mögé. Akit valamilyen érte-
lemben mégiscsak becsap és megbűvöl ez a látvány, mert elbénítja a ma m á r 
nyilvánvaló feleslegességével: igen, valahogy mégiscsak győz azon ez a hazug, 
hattyútavas idill, akit kivisz a d ü h az elképzelt teremből, mer t soha nem ismeri 
meg a romlás egyenletét - a végeredmény az övé csak, viheti magával, s csak 
később döbben rá, a puszta számmal annyit sem kezdhet, m in t egy bután pus-
kázó diák. Mert mindenben, ami történelem, csak a folyamatszerűség, a tendencia 
megfejtése jelenthet eredményt és sikert, s a társadalom nyelvére fordítva ez 
úgy szól, hogy csak az azonosulás mélysége szerint lehetséges különbözni is 
valamitől, hogy bele kell hasonulni előbb abba, amiből kiválni akarunk, hogy 
a múltat nem lehet megkerülni, csak belőle kibontakozni. S ha így, a teljesebb 
megértés igényével, s az önadaptálás viviszekciós bátorságával lépünk a ku-
lisszák fojtó terébe, egyszer csak megfejtődik a rejtély is: igen, nagyon is em-
berszerű, nagyon is emberformájú emberek éltek akkor, vágyaikban, jobbat só-
várgó belső ösztönükben ugyanolyanok, mint magunk is vagyunk, csak éppen 
másokká váltak, mert csak mások lehettek, hiszen másféle determináció erő-
terében kellett létezniük. És a jelenségről lassan a lényeg felé mozdul a tekintet, 
a puszta látványillúziótól végre a gyökerek közelébe ér, immár nem a felszínes 
egyéni megrögzöttségek alakítják az ítéletet, hanem a hirtelen kibomló történel-
mi távlat - előttünk a századfordulós Magyarország infernója, aminek valami-
lyen cipollai rontás bűvereje alatt az volt a magyar polgárság és „úri kiválóság" 
tudatában a neve: Paradicsom. 

Arcok, arcok, arcok, arcok. Képek televénye. Megsárgult, kicserepesedett szélű 
fényképmúltidő. Az első émelyroham balgasága után tompa csönd. Vétózó te-
kintetek, s egy-egy fagyott mozdulattal ágáló szelíd vagy d ü h ö d t kísértet. Csont-
vázak párbeszéde emlékfalakon át. A lélek exhumálása. Virrasztás a múltban, 
néma ajkú halottfaggatás. A köröttünk és bennünk tenyésző, nyitott temető. 
Sírhalmok. Csöndhalmok. S mint teleírt szemfedők: levelek rengetege. A tömeg-
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bői kiválik sorsa, önnön drámája narrátoraként három alak. Apa, anya és leg-
zordabb sorsú, mert elajándékozott gyermekük. Jablonczay Kálmán, Gacsáry Em-
ma, Jablonczay Lenke. „Dramatis personae." Megkezdődik az előadás. Melo-
drámának indul, fanyar reáliákba torkoll, hogy ami közben történt, csak annak 
ítélődhessék, ami volt: tragédiának. 

Kalandtól kalandig suhan egy hintó, utasa szép, vonzó tekintetű, szőke fia-
talúr, aki Mikszáthnak úgy mutatkozna be, mint Feri, az öreg Noszty selyma 
fia, Szabó Magda már más néven, Jablonczay Kálmán Iuniorként ismeri, de 
azért ő is selyma fia valakinek - J. K. Seniornak. Igaz, némi eltérés v a n azért 
ezenkívül is közöttük, Kálmán mindenesetre műveltebb Noszty Ferinél, б már 
verselgető kisvidéki Don Juan; ha lehet így mondani, még „szívdöglesztőbb" 
lélekvadász, mint alakmása - egyszerűbb szóval s kevésbé körmönfontan persze 
ő is csak közönséges Csábító, semmi több. Élete végső konklúzióját keresve 
viszont már két szóra is szükség van a jellemzéshez - áldozat is, gazember is. 
Ha csak saját maga felől ítéljük meg, inkább az első, ha onnan, hogy mi történt 
általa másokkal, kizárólag a második fogalom hiteles. 

Aligha kell folytatnunk a jellemzést ahhoz; hogy hamarost kiderüljön: ez a 
hígan élő, foszlatag jellemű fiatalember nemsokára olyan szituációba kerül, ame-
lyik döntő hatással van egész életútjára, s hogy ez a helyzet megint csak a 
széptevéssel és a seregével imádott hölgyek egyikével lesz kapcsolatos. Mert 
valamilyen sorsdetermináció mindenkire érvényes; a forrás a jellem: Kálmánról 
pedig tudjuk, hogy ő úgy szerelmes, „ahogy valaki fehér bőrűnek vagy szőkének 
született, természetes hajlammal, ál landóan.. ." És most ne várjon senki valami-
lyen véres drámát, semmi kreált bonyodalmat, a tényregényben az életmenet 
szokványos formái irányíthatják csak a történést, éppen ezért a beígért helyzeti 
tetőpont is végtelenül banális eseményhez kötődik - a millió imádott múzsa 
közül az egyik teherbe esik. Hősünk még föl sem ocsúdhat az első bajból, máris 
egy másik követi, ha lehet, mélyebb, mert mítoszibb, babonásabb. Ugyanis az 
egyébként minden tekintetben végtelenül vonzó Sorscsapása Hajadon régi kál-
vinista családból származik, szemben a tősgyökeres katolikus Jablonczayakkal. 
S e ponttól kezdve az iménti mégiscsak kedélyeskedőn századvégies, a kalandon 
itt-ott humorral is elmerengő hangulat végérvényesen kifoszlik a történetből, 
amit most már ördögi démónia kormányoz tovább: a délibábos millenniumi 
díszletezés mögött ott ég a középkor pokla. Jablonczay Kálmán anyjának, Rickl 
Máriának alakja pedig váratlanul központivá emelkedik. Valami megfogalmaz-
hatatlan jellegű és irányú hiibrisz hajszolja ezt az asszonyt, amit pontosan látunk, 
az csak ennek a gőgbe szorult erőnek a mértéke. S mennyi kiéletlenség, mennyi 
belső téveszme, mennyi lélekúrhatnámság lobog máglyázó düheiben! Alakmása 
pedig máris ágaskodik felénk - az Özvegy és leánya Tarnóczynéjának alkati utó-
képe ő: az élő, valóságos személy! És Szabó Magda regénye megint új küldetés 
és jelentés sugallatával gazdagodik, mert a megidézett tényszerű múlt idő most 
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sugárzóan bizonyítja nekünk egy régi tétel érvényességét: azt, hogy az igazán 
klasszikus értékű, a balzaci mértékkel realista alkotások jellem- és alakarzenálja 
a valóságos, létező élet pontos mása; hogy lényegében az sem merő romantiz-
mus vagy a tú l fű tődő fantázia öncsaló játéka, ha Balzac az utcán saját hőseit 
véli köszönthetni, mert hiszen megteheti, sokszoros hitellel teheti meg ezt -
különbség, ha van illúzió és valóság között, akkor ott és az ő esetében legfeljebb 
csak a nevekben! A már-már mellőzhetően fölöslegesben. A legesendőbb eset-
legesben. Igen, Szabó Magda regényének kettős és kétféle hitele abból fakad, 
hogy nem pusztán saját történetére szorítkozó érvénye keletkezik okfaggató 
szemléjének a megélni próbált múltdarab fölött, hanem kisugárzik társadalom-
történeti tudatunk egészére, mindenekelőtt az adott kort kortársi szinten ábrá-
zoló művekre. 

így egyszerre lehet mérlege és igazolása ebben a hangsúlyosan történeti ér-
telemben a „fiction"-nek a „non fiction". De hát miért is az ütközet, mi az, ami 
a gyűlölet ösztönét állandóan újraedzi a személyes elvakultságban, kik az el-
lenfelek, s célja valamelyikük diadalának vajon mi lehetne? A válasz megint 
csak az összjelentés felől ragadható meg, mert a részletekben - a tényregény 
műfaji természetéből következően - menthetetlenül elsikkad, rejtve marad ku-
tató akaratunk előtt. Ez az összjelentés pedig a bomló, végnapjait vergődő fél-
feudális ország szerkezetrajzában mutatható meg; csak történelmünk megannyi, 
jól ismert különcségéből hámozható ki. Nálunk n e m egyszerűen az történt, hogy 
az éppen hibrid voltában, nemesi, polgári kétéltűségében, kétszeresen is halálra 
ítélt „úri osztály" képtelenné vált az autentikus polgári modell megalkotására 
a társadalmi formációban, hanem még az is, hogy a tudathasadásos állapotot 
fémjelző hiátus idült mítoszok prédaterepévé vált a gondolatban. Önkéntelenül 
és megválthatatlanul. A mítoszteremtés pedig minden mozgósítható lelki és 
tudati tartományt igénybe vett elvakult önnemző akarata továbbvadítására: így 
mitizálódott a „faj", a felekezet, maga az ország, aztán a szűkebb földrajzi kör-
nyezet, s persze az összeacsarkodott vagy megörökölt saját birtok is; hasonlóan 
a ki tudja hányadízigleni családfa, majd a konkrét élő család s annak feje: egy 
matróna-nagyasszony vagy valami atya-oligarcha személyében. Es ami a kép-
letet igazán tragikussá (enyhébb nézőpontból groteszkül tragikomikussá) alakí-
totta: - hogy ez az eleve téveseszmés, magjában hazug hierarchia még egyszer 
a feje tetejére állítódott, s innen, a vége felől kezdett el funkcionálni. A kiindu-
lásában, ha hamisan is, de azért még valami társadalmi vetületet is hordozni 
akaró, eredeti hierarchia a legelképesztőbb énmítoszokká fajzott, s most már az 
én holdudvaraként létezhetett csak vagy mint az uraskodó gőg hátországa. Egy 
réteg végérvényesen elvesztette bázisát, de megőrizte, sőt, tébolyig fokozta ma-
gát akaró akaratát. S mint valami fojtó bura ma jd egy évszázadig az országra 
zárult ez a felhőkakukkvár-lelkűség, ez a tengelytörő tébolyultság. Mert az időt 
másképp megállítani nem tudták már, csak ha hitték, hogy tengelyét törhetik. 
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S ha akaratukon múlik, beletörik történelmünk egészét is, mindent, ami volt, 
van vagy lehetne még, hogy lehessenek csak ők maguk: akart jövőtlenségben. 
De az idő tengelytörésében két részre szakadt maga az úri világ is. Akikben 
csak a sivár, magaőrző ösztön munkált, földek és lelkek hűbéruraivá váltak, 
akikben erősebb volt vagy egyáltalán megvolt még az életre tekintő nosztalgia, 
akik valamilyen értelemben mégiscsak emberek maradtak, ha másban nem, hát 
legalább csonkolt vágyaikban, azok pedig fokozatosan elzüllöttek, lealjasodtak. 
Elnyelte őket az országos mocsár. Az így kialakult helyzetben mégis az volt a 
legabszurdabb, hogy végül még erkölcsi értelemben is valahogy azok kerekedtek 
fölül, akikben az egyetlen tartalmat már csak a szikár indulat jelentette, akikből 
az érdes józanság rég kifoszlatta csíráját is annak, aminek az érzelmekhez s a 
lélekhez még köze lehet. A Bányay Rákhelek, Rickl Máriák. Mert ők mégiscsak 
lassabban süllyedtek, épp a könyörtelenség, a minden irányú érzéketlenség ré-
vén, hogy végül az akaratuk igája alatt összeroppanóknak szemébe vághassák 
- lám, hova vezetett a szakadárságuk! Ördögi kör ez, s nincs belőle kilépés -
Jablonczay Kálmán és Gacsáry Emma sorsa bizonyítja. És ismét az a mindenben 
jelentkező, valamilyen hatását mindenben mutató skizofrénia: hiszen Kálmán 
és Emma csakazértis-ében kezdetben azért megfénylik valami szép ihletés, bár 
halványdad erővel, de mégiscsak ott a szembeszegülő akarat, a belső megvál-
tódás, az igazi egymásért-lét vágya, s mégis, a radikális szakításhoz, mely egye-
dül vihetne célba, túlságosan is sok bennük, különösen Kálmánban a rontó 
vonzás, a visszakötő, meghátráltató nosztalgia. A körmönfont mégis-ek köntör-
falazása, az ide-oda kapkodó kompromisszumosság, a renyhe békülékenység. 
Viaszlelkű, viaszakaratú ember Jablonczay Kálmán - minden választásába, hely-
zetébe úgy dermed bele, ahogy éppen beléje csöppent. Gacsáry Emmában más 
alkatú a romlatagság. Az erőből feltétlenül több jutott neki, s ezért hitben, büsz-
keségben is gazdagabb a tartaléka, de az ő szembeszegülő vágya is inkább 
szeszély, mint konstruktív újra törés. És ezért túlteng benne, sőt, végül egyedüli 
mozgatójává válik az attraktivitás, a lázadásban beéri a dafké-val. Fölbolygató, 
magával ragadó persze ez a negédes ledérség s a fölizzó hiénadüh, mellyel 
anyósa praktikáit fogadja, vagy ahogy tromfolni tud asszonyként a másfajta 
asszonyi gőgre, de a puszta dafkedac a tett állóháborúja csak. 

Figyeljük meg az elemzett erők és akarati frontok valóságos harcának formáit 
és menetét, a benne érvényesülő s még oly sokáig életképes elvi tendenciát. Az 
öncsalás bonyolult mechanizmusát, sorvasztó „vis vitálisát". Mert az a mód, 
ahogyan Rickl Mária valami újkori vallásháború jegyében akarja megvívni a 
maga egészen más gyökerű harcát a menyjelölttel, olyan kórság jele, mely 
messze túlmutat ezen az egyedi eseményen, s túlnő magukon a küzdő feleken 
is. Annak a belső mérgezettségnek, tudati megmételyezettségnek egyik szimp-
tómája, amelyikről szó volt már korábban. Hiszen azonnal kiderül; hogy az 
irgalom és részvét vallásának, a kereszténységnek valódi szelleméből semmi 
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sem maradt m á r a Rickl Máriák és Bányay Rákhelek lelkében, s a fennen hir-
detett és mindenre végső érvnek jó vallási meggyőződés a brutálisan világi 
érdekharc nyomorult fegyvertárát gazdagítja csak. „A nászasszonyok találkozá-
sának nincs m á r élő tanúja, de a jelenet rekonstruálható. Két élet hite, vágya, 
célja, eredménye omlott össze egyazon pillanatban, Bányay Rákhel éppolyan 
gyűlölettel nézhette Jablonczay Kálmán anyját, mint Rickl Mária azt, aki a Ga-
csáry lányt felnevelte. Egy fejletlen ítélőképességű, rajongó csitri elrabolta a fiát 
s a fiával együtt minden további reménységét, Iunior most majd elemében lesz, 
szórhatja a pénzt két marokkal, prédálhat, amíg van miből. Tanulni nyilván 
nem fog soha többé, dolgozni hasonlóképpen nem, legalább púpos volna a 
Gacsáry lány, aki szorítaná a pénzesláda kulcsát, hogy a forintok fogytán ott 
ne maradjon egyedül, de szép, olyan szép, hogy az külön sértés, a három Párka 
olyan lesz mellette, mint há rom molypillangó. Senior, aki a Sárréten kezd el 
betegeskedni, majdnem olyan undorító a Rickl Mária szemének, mint a fia, akit 
elveszített; halott Senior, halott Iunior is, és bár halott lenne a lány, aki mindezt 
rájuk idézte, aki engedett a hazug kölyök könyörgésének, a kálvinista próféta 
céda unokája." Jól sejtetik ezek a mondatok s főleg a gondolatmenet a készülő 
poklot, de megint egy beszédesen sokjelentésű késleltetés a cselekményben -
pontosabban: magában a valóságban - , mert látszatra felhőtlen, boldog időszak 
következik, pénz egyelőre van, a költekező kedvben pedig eddig se volt soha 
hiány, a duzzogok meg duzzogjanak csak, míg bele nem unnak: lám, milyen 
igazságos is az élet, s milyen koboldos kedélyű csínytevő eközben, mindenkinek 
mindenből épp annyit juttat, amennyi a lelke térfogata hozzá. Csoda, ha nekik 
az örömből, amazoknak meg a gyűlölködésből jutott nagyobb adag? Aligha! -
s a millennium előtti, bár most mámorba kaptató fővárosban megkezdődik a 
gyönyörhajsza: üzletekben, utcán, kártyaasztalnál, zsúrokon, bálokban, lóverse-
nyen vagy akármi alkalmi összejövetelen - egyre megy! S hogy a pénzből így 
mégse futhatja örök időkig, a meglobosodott virtus azzal most mit se törődik, 
hiszen ehhez a sajátos eleganciához az a nagyvonalúság is feltétlenül hozzátar-
tozik, hogy amit számolatlanul kapott, hasonlóan adjon túl is rajta - utána meg 
majd csak lesz valahogy. De ez a mondat még ilyen hányaveti magabiztosan 
se hangzik el tulajdonképpen, mert a Kálmán-forma emberek életélvező meg-
rögzöttségükben valahogy mindig inkább előtte vannak valaminek, semhogy 
„utána" lennének bárminek is. Az „utánam az özönvíz" mentalitása olyannyira 
vérükké vált a Jablonczayaknak, hogy szinte kegyeletsértés lenne etikai síkon 
valamit is számon kérni rajtuk. Szabó Magda f inom írásművészete többszörösen 
is érzékelteti, kiemeli, hogy most neuralgikus ponthoz érkeztünk az esemény-
menetben, mert mielőtt az elkerülhetetlen leépülés, a legalább ilyen látványos 
tönkremenés kálváriájának meséjébe belekezdene, elénk fest egy idilli képet -
a mulandó öröm s a még mulandóbb szépség könnyed, de balsejtelmú akva-
relljét. „Mindenki boldog, mmdenki jól mulat, kellemesen él, még a dajka is, 
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aki nélkül Emma sosem utazik, de akire azért nem hagy semmi fontos tennivalót, 
Emma maga szoptat, maga étet is, legyen akármilyen álmos, ha valamelyik 
gyereket betegen kell otthon hagynia, megszökik a színházból, a kártyaasztal 
mellől, s hazaoson, vidám lepkeéletéhez úgy hozzátartozik kisfia és lánya, mint 
haja szálló fürtjei." 

A tünékeny képet pedig csakhamar a legzordabb valóság váltja föl: egy 
négyéves kisgyermek, Jablonczay Lenke életére zuhan mindannak terhe, amiért 
ezt a sokjelentésűen idilli pillanatot végleg száműzöttnek kell éreznünk. Rickl 
Mária inkvizíciós logikájú bosszúja, a szituatív gyermekrablás, mindenfélekép-
pen eldöntő esemény Jablonczay Lenke sorsútjában, mert nincs későbbi életének 
olyan konfliktusa, aminek gyökereit keresve ne idáig, a harmóniából kifosztott 
gyermekségig kellene leásnunk a múltban. „A kétségbeeséstől szinte ellenállás 
nélkülire kimerült" kicsi, mire fölocsúdik, az idegenség, a szoborarcú közöny 
sorvasztó otthontalanságában találja magát , de még csak mi sejtjük, hogy meg-
válthatatlanul. Hiszen csak az irgalom vagy szülei anyagi helyzetének jobbra 
fordulása segíthetne, de az egyikre éppúgy hiába vár, mint a másikra. Nincs 
más menekvése - alkalmazkodnia kell, s a maga kis gyermekagyával megpró-
bálja kiismerni a templomrideg falak közötti puszta vegetálásában is agresszív 
„családi" együttes idült szokásrendszerét. Arról pedig fogalma sem lehet, hogy 
az őt körülvevő lélekidomárok szemében lénye nem is magával azonos, hanem 
anyjáéval, a gyűlölt Gacsáry Emmáéval, aki egy életre odahajította ezeknek a 
lélekre sújtva érkező, húsklopfoló pillantásoknak s a régi gyűlölet igazoló al-
kalmait most rajta újrakereső nősténytigrisbosszúnak. Mert monomániás el-
vakultságában már nem tudja senki, valójában mit is tesz, amikor a kislányt 
választja a mítoszi harag médiumául. 

Minden kisgyerek vonzódik az állatokhoz - megfejthetetlen ösztön vezeti 
őket ehhez a hozzájuk hasonlóan titokzatos világhoz, melynek nincsenek szavai 
a panaszra vagy az örömre, s ezért önmegnyilvánítása egésze a teste gesztus-
nyelvére kell hogy hagyatkozzék. Nehéz lenne pontosan megrajzolni a folya-
matot, melyben a gyerekek ötletei keletkeznek, de amit például a kis Lenke 
most elkövet, annak oly egyszerű lehetne még a legzordabb felnőttszemmel is 
a megfejtése, hogy csak eldermedünk a tortúrán, amit a gyilkos értetlenség 
végbevisz vele válaszul. Az egyik macska megkölykedzik, és Lenke ámulva a 
látványon, a maga gyér eszközeivel mindjárt részt is venne a csodában, „meg-
fürdeti, azaz szépen az esővizes hordóba ereszti a magatehetetlen apróságokat. 
Amikor rabtartói észreveszik, mit cselekedett, „kis gyilkosnak" s „az anyja lá-
nyának" nevezik, majd végső megtorlásul ágya elé rakják „a sajátságosan meg-
nyúlt, sima holttesteket". „Klári néni aznap kivételesen a lámpát is égve hagyta 
a szobában, hadd nézze, mit csinált, míg a család hazajön a színházból." A 
teremtett gyermeki iszonynak s a „szülői" könyörtelenségnek még pontosabb, 
még naturálisabban viszolyogtató leírását csak Dosztojevszkijnél találhatjuk 
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meg, a kisfiú alakjának rajzában, akit szülei, mivel nadrágjába piszkított, bün-
tetésből saját ürülékével kennek be az arcán, s így zárják be a vécébe éjszakára. 
És ezekben a regénytérbeli pillanatokban elfogynak a szavak mindkét író ajkán, 
csak a vákuum szívóerejét érezzük, a semmit, fojtó önmagában, ahogy mocskos 
üvegburaként rázárul a tisztaságra. S ha az apró áldozatok kibírják, csak azért, 
mert nem is sejthetik, valójában mit is tettek velük! 

De dosztojevszkiji kisugárzású az a rejtett monda t is, hogy a gépies, monoton 
félelemmel tiszta öntudatlanságban imádkozó s az egészből mit sem értő Lenke 
még Krisztust is irigyelte, mert annak legalább volt anyja, apja. És ha árvaságnak 
tudott helyzetében valami igazán pokoli, az éppen a társak, bármiféle lehetséges 
társ, pajtás, barát hiánya. Nincs, aki értse, s ezért a környező világ egésze el-
lenséges kozmosszá alakul, melynek a szédültető félelem a keringése. Mindentől 
és mindenkitől reszketnie kell, a tárgyak vagy a személyek azonos súllyal esnek 
eltorzult élményében latba, sőt, az emberektől kevésbé is fél talán, a szavaik 
által ők a kiismerhetőbbek. Ebben az elképzelt Mindent a szorongással helyet-
tesítő Hiányban Kislenke számára olyan a két öreg Jablonczay, a nagyapa és 
dédapa a maga furfangos különcségeivel, mint valami messze tűnt, de inkább 
sosem volt oázis álmodott emléke. A túl-felnőtt Idegenekkel szemben a két öreg 
mégis hordoz valami megközelíthetőt is magában, ha egyebet nem, hát a más-
fajta, de mégis az övére emlékeztető magányosságot, s néha beszökő boldog 
pillanatokban még arra is képes, hogy hozzágyermekesedjék az ő rabszíjon tar-
tott kíváncsiságához vagy hirtelen előmerészkedő derűjéhez. Velük, ha nem is 
túl sokat és túl sok mindenről, de beszélgethet, játszadozhat legalább. Igaz, a 
két öreg részéről se valami önzetlen a vonzalom, de arra, ami némely játékaikban 
történik, szerencsére az apróságnak még nem lehet jelzőrendszere. Mert a két 
megfakult, egykor bezzeg duhaj, vad csábító - egyikük tábeszes, a másikban 
pedig őrjöngésrohamokat diktál a most már csak befelé habzó szenvedély - , ez 
a két egyformán vonzó és egyformán ördögi öreg, pici hálóingében táncoltatja 
a lánykát, majd, ha elégedettek a produkcióval, cukorkát vetnek neki, s ilyenkor 
ő, mint valami kiéhezett állatka, négykézláb s az igyekvésben megpucéruló 
testtel csúszik-mászik az örömalamizsnáért előttük. S hogy ez a tánc mégse 
pusztán a gyermeki szépségen és koboldos életkedven elmerengő szeplőtelen 
aggkori tűnődések előhívó alkalma volt, az mutat ja , hogy amikor már csak a 
dédapa él, s a beszélgetések a kicsivel szinte teljesen abbamaradtak, egyszer-
egyszer dührohamai üresjárataiban bekéri azért m é g magához a most már na-
gyobbacska ingyen táncosnőt is - de csak a táncra. A meghökkentő játék színtere 
korábban az éjszaka volt, a napszakról most nem történik már említés. 

íme a gyermekkor, melynek egyetlen színfoltja is hord magában valami alak-
talan disszonanciát. Milyen kamaszkor várhat Lenkére, milyen fiatalság?! Pedig 
már kora gyermekségében is jelentkező tehetségének, egyre nyilvánvalóbb rend-
kívüliségének most már mind több a tanújele; gyönyörűen zongorázik, jól tanul, 
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szorgalmas és tehetséges mindenben, amibe belefog, de még abban is, amibe 
belekényszerítik. A szépsége pedig egyre áttörőbb, a sok elmondhatatlan szen-
vedés, a világát pasztellszínekbe vonó magány vagy belső száműzöttsége föl-
fölizzó lángjai, mind-mind beleégnek arca életébe, és az ilyesmire avatott tekin-
tet, ha csak egyetlen pillanat törésében látja is alakját, egyhamar aligha feledheti. 
De nehezebb feladat, mint bűvköréből a szabadulás, csak az lehetne, ha meg 
kellene fogalmaznia, mi is hát, ami gondolatát a különös lány körül raboskod-
tatja? Mindez mégis, csak mellékmotívum, csupán komplementer hangzatok 
sora a regény reája szerkesztett összhangzattanában, mert a róla szóló műben 
igazi jelentéshez csak az juthat, ami közvetítések nélkül benne zajlik: az ő ma-
gaeszmélése mind tágasabb udvarában. Ő pedig, ahogy pajtáskodó kedvvel s 
hiábavalóan már a gyermekkorban is, mindenkiben a Társat keresi - általa: 
először feltétlenül csak önmagát - , a kapcsolatban pedig „új", de inkább első 
életét. Élménye mégis rejtőzködve keletkezik, megannyi fényszűrő mögül pillant 
majd ki kutató arcaiból - a legfelszabadultabb akkor, ha nagyobb társaság övezi, 
zsúrokon, a táncban s persze fellépteikor. Szükség van arra, hogy ne maradjon 
kettesben az Elképzelttel, a gondolatban kiválasztottal; ennek a még mindig 
csak sejtelmi vágyakozásnak tágas térre és rendkívüli miliők színpadára van 
szüksége. Hogy legyen mindig, ami a saját én s a másik közé könnyed, de 
egyelőre győzhetetlen gátakat emel; hogy az ő másokhoz kérezkedő ösztönének 
még sokáig csak az lehessen a felszabadítója, ha tudja, látja, a „másik" övéhez 
hasonló akarata hozzája el még úgysem érhet. A mitizálódás immár elkerülhe-
tetlen. Puszta nyelvtani hangulatában a szerelem pozitív fogalom, s ezért amikor 
a tudatba érkezik, nem tartóztatja fel semmi tiltás, sőt, magán a szón - csak 
úgy hangzat-önmagában - még elmerengeni is jóleső, érdekes. Mindez semmit 
sem változtathat azon az egyszerű tényen, amit a legmagábazártabb kislány-
gondolat sem kerülhet meg, hogy a bárképp is elképzelt beteljesülés tárgya 
mégis a „másik nemből" lehet valaki, csak ő. De ki? S a lelken hamar átnövő 
fogalmi titokzatosság, már most, a legelső kezdetekben szimbolizálja, anyagta-
lanná szűri az élményt. Az olvasmányok pedig csak fölerősítik, néha egyenesen 
hisztérikusra ajzzák ezt a rossz iránytűvel közelítő (mert a másik vélt helyén is 
csak magunkat jelző) élménytájékozódást. Szabó Magda bámulatos érzékkel je-
lenít meg egy törvényszerű folyamatot, amit legegyértelműbben a lélek elgics-
csesedésének nevezhetnénk. Ez így még nem is volna igazán fölkavaró, azzá csak 
a történés konklúziója teszi: mert látnunk kell, hogy ez a csak a tisztákat meg-
fertőzni tudó kórság, következményeit tekintve fölér egy halálos betegséggel. 
Megjelenik Angliában egy könyv, Mathers Helén Jön a rozson át című regénye, 
mely „mint valami gonosz varázslat" mindjárt kesergő sírverssel kezdődik, s 
az abban megütött báva, bágyadt hangocska végül tragédiává selypeg és szen-
veleg mindent, ami a magas lelki érzelmek fennköltségén kívül került - démoni 
rosszként - a világba. „író a legritkább esetben tudja lemérni, mit épít, mit 
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rombol: Mathers Helen, aki csak harminc esztendővel volt idősebb anyámnál, 
nyilván elképed, ha közlik vele, hogy a magyarországi Debrecenben örökre 
megtanított egy fiatal lányt arra, hogy boldog szerelme beteljesülését ne várja 
a földi léttől, leszoktatott arról, hogy azt képzelje, a remények teljesülhetnek is, 
természetessé, a szerelem nevében bocsánatos bűnné szuggerált a tudatában 
minden hűtlenséget, férfidurvaságot, megtanította arra, hogy a becstelenség, a 
csalás ellen nem érdemes küzdeni, s hogy a büszkeség jégre és boldogtalanságba 
vihet ugyan, ám sárba soha, amellett azt is tudatosította benne, hogy az ember 
igazán aktív csak a rossz elkövetésében lehet, a jó az mind ügyetlen, gyanútlan, 
sebezhető." 

És most következzék merész vágással néhány idézet a Kommunista Kiáltvány-
ból, még ha picivel hamarabb íródott is, mint a Mathers-regény: „A burzsoázia, 
ahol uralomra jutott, elpusztított minden hűbéri, patriarchális, idillikus állapotot. 
Könyörtelenül széttépte a tarkabarka hűbéri kötelékeket, melyek az embert ter-
mészetes feljebbvalójához fűzték, és nem hagyott meg más kapcsolatot ember 
és ember között, mint a meztelen érdeket, az érzéketlen »készpénzfizetést«. A 
jámbor rajongás, a lovagias lelkesedés, a nyárspolgári búbánat szent borzongását 
az önző számítás jéghideg vizébe fojtotta. A személyes méltóságot csereértékké 
oldotta fel és a számtalan sok, oklevelekben biztosított és nehezen szerzett sza-
badságjog helyébe az egy lelkiismeretlen kereskedelmi szabadságot iktatta. Szó-
val: a vallási és politikai illúziókba burkolt kizsákmányolás helyébe a nyílt, 
szemérmetlen, közvetlen, sivár kizsákmányolást tette." „Vajon a ti nevelésteket 
nem a társadalom szabja-e meg? N e m szabják-e meg azok a társadalmi viszo-
nyok, amelyek közt a nevelés végbemegy, a társadalomnak az iskola révén 
történő közvetlen vagy közvetett beavatkozása stb.?" „A kommunistáknak nem 
kell a nőközösséget bevezetniök, mert ez majdnem mindenkor megvolt. Bur-
zsoáink nem elégednek meg azzal, hogy proletárjaik felesége és leánya rendel-
kezésükre áll, a hivatalos prostitúcióról nem is beszélve, fő gyönyörűségük, 
hogy egymás feleségét kölcsönösen elcsábítják." „A polgári társadalomban a 
múlt uralkodik a jelenen." Hát még a magyar feudálkapitalizmusban! A Marx-
Engels-idézetek mindegyike korbácsütés a mathersi szenvelgések hazug és ko-
rántsem „érdek nélküli", hanem nagyon is manipulált és manipuláló életájta-
tosságán. S minden mathersi tézisnek itt a valóságantitézise, megvétózhatatlan 
cáfolata. Hiszen éppen azért kell a rózsaszín vagy limonádéhíg idilliség, mert 
ami valaha idilli volt vagy annak látszhatott, létalapját vesztette el - és örökre. 
És íme a szenvedésmorál magyarázata: épp azért szükséges, hogy az „új" tár-
sadalom asszonyai a vélt és hazudott „régi" eszmények szerint éljenek - vagyis 
tűrjék a rájuk zsolozsmázott gályarabságot egy életen át! - , mert az őket övező 
világ valódi urai fenn akarják tartani azokat a kiváltságaikat, amelyeket olyan 
látnoki dühösséggel szaggat ízekre a marxi elemzés. Mert ez a gőgös, szemfor-
gató s mindenben erkölcsprédikátorkodó úri pimaszság életek, sorsok rabtartója 
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volt ezzel a számukra oly tágas morállal, hogy tabernákuluma egyik szegletében 
még egy bordélyház is meghúzódhatott. De hát mit is tehetett volna egy éretlen, 
romlatlan, tiszta akaratú kamaszlány az akkori Magyarországon, Mathers köny-
vével a kezében?! Honnan kapta volna az alapot ahhoz, hogy fölmérje és meg-
értse a körében megszerezhetetlen marxi vádirat igazságát; hogy látni kezdje: 
az ilyen Mathers-féle fércművek ópiuma csak azt szolgálja; hogy a mozgó időben 
némelyek, amíg lehet, és életük, boldogságuk, emberi kiteljesedésük árán is, meg-
állva maradjanak: szobraként a múltnak, de tartóoszlopaként a sorvasztó jelennek! 
Mert amíg nem fordulnak szembe lelkük hűbéreseivel, amíg nem ismerik föl a 
szerepet, amit titkon eljátszatnak velük a hatalmasok, addig társadalmi és tör-
ténelmi értelemben mégiscsak fenntartó erőnek számítanak, még ha maguk ellen 
cselekszenek is eközben, még ha a legtisztább emberség bástyájaként teszik is 
ezt! Hívén, hogy közben másokért élnek; holott az idő s benne a Minden ellen 
élnek csak. Ez sorsuk legmélyebb tragédiája, ez az ördögi becsapottság, önma-
guk ellen fordítottság: a tény, hogy tudattalanul birtokolhatták őket - egy életen 
át, de még hitük kínzókamráiban is! 

A lélek érző felének elgiccsesedése pedig annyit jelent; hogy mivel ártatlan 
nyitottságában és emléknélküliségében bármivel megtölthető, teleáramoltatható, 
ami igéző arcot mutat feléje a közeledésben, ugyanilyen tárt a kapuja az agyafúrt 
mételyre vagy a mathersi sokkra is. Ami hódoltatja, annak nincs valósága, a 
világnak, melyből a hódítás érkezik, szintén hazug az önértékelése - így a kétféle 
semmi pólusai között vergődő belső, egyéni igazság a hiteles valóságot el sosem 
érheti. S az illúziók teljes egészében erre a hatalmas senki földjére szabadulnak, 
melynek sugaras és távlatnyugalmú az égboltja, de talaján csak a semmi vet, 
és a semmi arat. Ez a minden tartalmától megfosztott, napra nap újrasóvárgott, 
sehová se köthető, leágazni sehová sem képes idilltudatúság az, ami elgiccsesíti 
a lelket, legalábbis azt a tartományát, mely még mindig a megváltást keresné 
az otthontalanságban. Ennek az érzelmi-tudati skizofréniának újabb következ-
ménye, hogy az így szenvedők - a hamis alapozású gondolatmenet szükségszerű 
záróakkordjaként - valami végzetes erő hatalmának tulajdonítják balsorsukat. 
Hiszen a semmi pólusai között nem lehet katarzishoz érkezni, ahhoz az egyik 
pólusnak mindenképpen a valóságot kellene megtenni, de erre a műveletre a 
Jablonczay Lenkék „a körülmények hatalma" folytán eleve képtelenek. És ezért 
történhet meg, hogy nincs tudatos katarzisuk, pedig születésük óta katartikus 
erők szervezik sorsukat - katartikus társadalmi mozgások, válságok és lelki 
helyzetsorok láthatatlan láncszemeiben. Igen, amikor e rabságukat mutató lánc-
ban valami megszakad, akkor csak az ilyen mathersi sugallatú mondatok hív-
hatók elő a megbabonázott tudat homályaiból: „Nem küzdhetek a végzetem 
ellen." Régi képlet ez: a társadalmi determináció a valóságtól elbarikádozott 
szemléletben egyéni sorsdeterminációként értékelődik. Rejtve marad mindvégig, 
a legsüllyesztőbb undorban is, a társadalmi szerkezet, a történelmi törvény. 
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Hiszen minden, a lelket torz pályára kényszerítő külső és belső erő a múl t felé 
gravitálna: ez itt a megfejtés! És újra a marxi krédó: „A polgári társadalomban 
a múlt uralkodik a jelenen." Magunkból kell először kilépnünk, hogy a lényeg-
hez eljuthassunk, de többszörösen is bebizonyítódik, hogy a Jablonczay Len-
kéknek nincs belső képességük erre az illúzióromboló önmeghaladásra. Amikor 
a Grál-lovaggá hazudott Jóska attól teszi függővé a boldogító igent, hogy Lenke 
megtagadja-e első házasságából származó kisfiát, akkor a gyermekét választó 
asszony helyesen cselekszik ugyan, de az interpretáció már megint hamis vagy 
legfeljebb félig igaz csak, mert kimarad belőle minden, ami saját személyén és 
anyai kötelességén túlmutatna, és szó sem esik arról, hogy Jóska valójában kö-
zönséges gazember. Ebben a tébolyító magára hagyatottságban még egy ellent-
mondás is megfogalmazódik. Ősi törvény, hogy változni és változtatni a jó 
irányába csak az akarhat sikerrel, aki még tiszta maradt, de a Jablonczay Lenkére 
jellemző premisszák között épp ez a tisztaság lesz gátja magának a változásnak 
is, mert most például Jóska feltételhez kötött igenjével ugyanolyan di lemma élé 
került, mint amelyiknek a Gacsáry Emma-féle megoldása őt is árvaságra kár-
hoztatta. A tűrés síkjából csak úgy léphetne át a vélt örömébe - valójában a 
másik, még rosszabb hazugságéba persze! - , ha megöli magában az erőt, mely 
valami féligazságú felismerésig mégis elvezette, de amelyik talán épp emiatt 
kétszeresen is szenvedteti. Hogy házassága rossz, tudja már, be is meri vallani 
magának, akárcsak azt, hogy ebben megannyi külső körülmény is vétkes lehet. 
Tisztasága nem engedi meg, hogy boldogságáért mást boldogtalanná tegyen -
itt is világos az ítélet s gyémántkemény a vállalásban. De a mégiscsak legfon-
tosabb ponton, ahol az illúzióteremtő hamissággal, a szép, de álnok babonával 
kellene leszámolnia, megtorpan, elfélszegedik, majd nem haragvó, csak tűrő 
töredelmességgel visszazárul önmagába. Vissza a lányság óvó burkaiba, melyek 
mögött fényevesztetten is bevilágítja magát a merengés. 

A regény legnagyobb művészi erénye, hogy millió vetületben s végtelen sok 
motívumában képes ábrázolni ezt a szuggerált lemondáspszichózist, melynek 
egyetlen hiteles magyarázata csak magából a korból s a tisztaságot bekerítő 
gyűlöletes társadalmi viszonyokból hámozható ki. Ezek az életellenes erők szö-
vevényében is széppé sarjadó lányok szinte mind úgy léptek be a házasság s 
az eddig minden momentumában tilos, sőt, ha lehet, csak gyalázkodva emle-
getett testi kapcsolat szövetségébe, hogy ennek az életvérszerződésnek a rítu-
sáról fogalmuk sem volt. Csak módszeresen beléjük táplált téves eszméik lehet-
tek, de voltak olyanok is közöttük, akiknek, mint Jablonczay Lenkének is, csak 
valami megbotránkoztató emlékük maradt arról, mit is jelenthet a testi vágy 
kiélése. Ennek a régi sokknak is Rickl Mária volt a médiuma. Egy ártatlan 
diákcsíny után, melyet azonban 6, a maga mindig rosszban hívő meteoroló-
giájával olyan jelzésnek tekintett, amelyet csak a zsigerek orgiája követhet, a 
megszeppent Lenkét odavonszolta acsarogva párzó macskáihoz, mondván, íme, 
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lássa csak, mi is az, aminek a gondolatával az a Gacsáry Emmásan buja vére 
már most kacérkodna! S ha mitikus érvényű Lenke életében a látvány sokkja, 
legalább ilyen mitikus távlatű a rontásban a Rickl Máriák megkövesedett szigora 
is. Ez a rosszban végleg megcsökött, szuvas szemérmű ridegség, mely rçiôgôtt 
élő, mozgó halálábrákkal fest át mindent az érdek! Ezek a emberek huszadízig-
len érdekből házasodtak - vagy ha nem, hát meg is bánták hamar - , hogy 
félrelépjenek, azt meg az erkölcs tiltotta. Ezért az erogén zónákat éltető nedveik 
már időtlen idők óta csak a szerzés ösztönét hajszoló központba szivároghatnak 
át. S hiába minden szemforgató mesterkedés, mert nincs az a rózsafüzér-áhítat, 
melyből szoborként felénk dermedő arcuk el ne árulná: ezeknek a nemzete, 
vallása, hite, istene, tűrése és hűsége: egyformán és egyedül - a juss! Ahhoz 
pedig, hogy valakit majdani hű alattvalóként lelkéből kifosszanak, mindenek-
előtt a testéből kell kiforgatni - testestül, lelkestül csak így lesz végleg az övék. 
Életmódjuké, a teljes társadalmat áthálózó hazugságmítoszaiké s fennen hirde-
tett moráltanuké, melynek minden passzusa mögött ott lapul a zsákmányleső 
érdek. 

S a képlet, a törvény attól nem lesz kevésbé taszító, hogy ezek a romlást 
hordó gének sok-sok metamorfózison mennek át az időben, mert való igaz 
ugyan, hogy más az a Rickl Mária, aki „befogadja" Jablonczay Lenkét, mint aki 
az utolsó stádiumban, fordítva egyet lelke kormánykerekén, még meg is szereti, 
és szép hozománnyal adja férjhez a világszépe unokáját. Mert a romboló ten-
dencia, melynek mégis eszköze, sőt, talán leggazdagabb részvényese volt, ettől 
már nem fordul vissza tehetetlenül önmagába, hanem messzi időkig pusztít 
még azokban, akik legtöbbször a sejtelem függőhídjáról tekintenek csak a vi-
lágba. Mert újra előttünk a tengernyi kép legszebbike, Jablonczay Lenke legön-
feledtebb fiatalságának életigenlő alakjával: „Fiatal lány anyám élő virágból ko-
szorút fon magának, fejébe teszi, és a nagyerdőn nekifut a tisztásnak..." S hogy 
ebből az erdei idillből szinte semmit nem tudott átlopni magvasabb életébe, 
abban nem ő, hanem egy egész kor lelkülete s hivatalos morálja a vétkes. Maga 
a magyar romlás, melynek áthatolhatatlan tenyészetében a tisztáknak csak a 
vergődés lehetett sorsa, s ha ahhoz akartak magasodni, ami igazi küldetésüket 
jelentette, ha legalább valamit a szépből is elnyerni próbáltak, akkor ez csak 
úgy történhetett meg, hogy eközben valahol és valamiben végleg vesztesnek 
kellett maradniuk. Szabó Magda drámai hitelű könyve azoknak állít emléket, 
azoknak suhogó árnyalakjaival folytat igazoló és szépért acsargó párbeszédet, 
akiket már-már végérvényesen maga alá temetett a millenniumi magyar mocsár, 
de akikben ott élt az az időkön túlmutató, emberségért sóvárgó alázat is, amelyik 
magáénak tudja hinni azt is, amit kínjaival már csak másoknak teremthet meg. 
Jablonczay Lenke mégsem volt boldogtalan, s korlátozott lázadása se lehetett 
teljesen hiábavaló. Igaz, amikor a regényidőben búcsút veszünk fáradt moso-
lyában is szinte csak szorongó arcától, az a még talán elérhető maradék har-
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mónia is végtelen messzeségben látszik tőle. De karján mégis ott pihen egy 
darab belőle keletkezett mulandóság, amiért neki, az anyának, most újra élnie, 
halnia érdemes. S kaphatna-e ez a meghazudtolt élet most már máshonnan, 
mint magából, biztatást a jövőhöz, s lehetne-e akkor más képe a boldogságról, 
mint az arcocskáé, amelyik önfeledten alszik szíve fölé egy tisztább emberiséget? 
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