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A CSALÁDREG{i;NY Új LEHETÖS{i;GEI*

A magyar családregénynek izgalmas
története van. Fejlődését - legalábbis
századunkban - hosszú ideig végérvé
nyesen látszott meghatározni Thomas
Mann hatalmas regénye, a Buddenbrook
ház és a Forsyte Saga. Az irodalomtör
ténetek és lexikonok Márai Sándor Egy
polgár vallomásai című könyvét emlege
tik a huszadik századi hazai családre
gény legizgalmasabb, leghitelesebb pél
dájaként. Valójában persze ennél sokkal
nagyobb az a vonulat, mely az életfor
maváltás nyomán széthulló családokat
ábrázolja, rendszerint sok fájdalommal,
nosztalgiával, a soha vissza nem térő

gyermekkor igézetében. (Thurzó Gábor
például egy-két kivétellel egész életútján
ezt a regényt írja sokféle változatban,
de majdnem mindegyik művében feltű

nik az öreg belvárosi ház, melyből éj
szaka is a frissen sült kenyér szaga
áradt. Rónay György A nábob halála és
a Képek és képzelgések lapjain ábrá
zolja egy dzsentri család lassú széthullá
sát és az új nemzedék törekvéseit, s csa
ládregény a maga módján Sőtér István
Elveszett báránya és annak folytatása, a
most megjelent Budai Oroszlán is. Ezek
be a regényekbe azonban a már említett
ösztönző minták mellett sok egyéb hatás
belejátszott, például a Thibault-család
torkot szorító látomása is.)

Lehet-e, érdemes-e ma családregényt ír
ni? Ezzel a kérdéssel veszi kezébe az ol
vasó Szabó Magda új regényét. S a könyv
első része mintha ezeket az aggályokat
igazolná. Az írónó elmondja, hogyan vált
színte kényszerítő kötelességévé a regény
megírása, hogyan gyűjtötte össze anya
gát, mínt játszott kezére a szerenesés
véletlen. Ennek a résznek nem a család
a főszereplőie, nem is e régi család va
lamelyik tagja, hanem ő maga, s meg
lehet, hogy a majdani életrajzíró nélkü
lözhetetlen forrásaként tartja számon e
bevezető oldalakat, a regény iránt ér
deklődő olvasó azonban szeretné ha
megkezdődnék a történet, az igazi, ~elY
nek "szkéné"-jét, helyét is kedvtelve
aprólékos részletezéasel mutatja be ~
patrióta Szabó Magda.

Ezután kezdődik maga a "dráma".
Mert valóban dráma ez: családok hull
nak szét szemünk láttára, társadalmi ré-

tegek döbbennek rá, hogy addigi
életvitelük folytathatatlan s a tör
ténelem fogaskerekei közÖtt az egyének
csontja roppan, vágyak semmisülnek
meg.

A két Jablonczay, a Senior és Junior
mintha egy Jókai-regény lapjairól lép
ne elénk. Tehetségesek, szellemesek, szí
porkázó egyéniségek. Csak éppen alkal
matlanok az önálló életvitélre : lelküket
megmérgezte a század dzsentri-beteg
sége, a tehetetlenség. Szívesen forgolód
nak az asszonyok körül, nagy sikereik
vannak, de épp ezek ássák sírjukat. Már
életükben élőhalottá válnak: a Senlor
a valóságban is, hiszen béna lábbal
üldögél szobájában, a Junior pedig ön
magát taszítja ki a családi körből áll
hatatlansága," gyengesége miatt. Az ő
története már belefér egy mikszáthi
anekdotába, s aztán az író egy fricskával
elpöccintené.

Szabó Magdát azonban izgatja a sorsa.
Nem titkolja, rokonszenves neki ez az
ember. Nem a magatartás hanem a
mozgatója: a lelki habitus.' mely tragi
kusan megtört valahol az életben. Ju
niorból feltaláló, nyúgates költő lehetett
volna. Épp csak egy hajszál választja
el a zsenialitástól. De ez a hajszál elég
ahhoz, hogy a jellegzetes dzsentri-ter
heltség tipikus képviselője legyen. Nagy
ritkán próbál csak kitörni bűvös - és
bűnös - köréből, de egyre mélyebbre
süllyed, s még Lenkével, hasonlóan tra
gikus sorsú lányával sem tud szót érteni.
Egyetlen szót kellene csak kimondania
a szeretet igéjét. De mihelyt elkezdi
megfogalmazni tétova gondolatait csak
a dadogásíg jut. '

A Junior sorsából akár egy Balzac
-regényt is kikerekíthetett volna Szabó
Magda, ő azonban Jablonczay Lenke
történetét akarta megírni. Azt sem a ma
ga teljességében. A fennmaradt és meg
szerzett dokumentumok alapján inkább
belső fejlődésének történetét igyekszik
feltárnL A. történelmi hátteret korabeli
'Ú~sághírekből, könyvekből rajzolja mö
ge. S ahol nem állt rendelkezésére ele
gendő forrásanyag, ott maga vállalja a
kommentátor szerepét, s anyjával való
későbbi párbeszédeinek emlékei alapján
próbálja rekonstruálni a múltat.

A Régimódi történet tehát a szó hagyo
mányos értelmében vett családregénytől

elsősorban dokumenturnszerűsége míatt
különbözík, Szabó Magda szigorúan ra
gaszkodott a tényekhez, s regényével azt

• Szabó Magda; Régimódi történet (Szépirodalmi, 1977)
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akarja bizonyítani, hogy a valóságnak is
megvan a maga poézise. Teljesen fölösle
ges az írónak fantáziája segítségéve)
helyzeteket és alakokat teremtenie, a
nyers, mozgó és változó életanyag ké
szen kínálja a teljes regényt, csak pon
tosan le kell jegyezni, s olykor a narrá
tor eleganciájával kiegészíteni a homá
lyos pontokat.

Jablonczay Lenke alakja körül felfor
rósodik a történet. Ha az olvasó kicsit
fanyalogva lapozgatott is a regény első

fejezeteiben, ha a "szkéné" leírása nem
keltett is benne különösebb affinitást,
a két Jablonczay, a Senior és Junior tör
ténetét már fokozódó érdeklődéssel kö
vette nyomon, a regény súlypontját ké
pező fejezetet pedig, mely Lenkérőlszól,
lebilincselve habzsolja. Amit Szabó Mag
da ebben a részben alkotott, az a
Freskóhoz hasonlítható remeklés. Olyan
elementáris drámát kínált a valóság, s
ezt az írónő olyelegánsan, könnyedén
közvetíti, hogy az az érzésünk támad:
a családregény hagyományait sikerült
itt meghaladnia, s a tényekből. arcok
ból újszerű mozaikot állított össze, új
struktúrát, mely valaha még tankönyve
lesz a hagyományos formák átalakulá-
sának. •

Amikor a Junior feleségül veszi Ga
csáry Emmát, nem egyszerűen két világ,
két hagyomány eleve kudarcra ítélt ösz
szeolvasztására tett kísérletet, nemcsak a
kibékíthetetlennek látszó református-ka
tolikus szembenállást igyekezett semmibe
venni, hanem végérvényesen el akart
szakadni anyjától, Rickl Máriától, a
"kalmárleány"-tól, aki a történet legegy
ségesebb. legkeményebb alakja. Céltuda
tossága, megingathatatlan következetes
sége megint a Jókai-regényekből kínál
párhuzamot, azzal a különbséggel, hogy
ő nem angyali, sokkal inkább diabolikus
alak. Elrontott életéért akar revarisot
venni, amikor elszakítja szüleítől Len
két, s maga veszi kezébe neveltetését.
Az élet mégis őt igazolja. Hiszen mí le
het~tt ,v0;Ina a lányka sorsa kikapós
anyja es élhetetlen apja mellett? 19y vé
dettségbe, biztonságba került. Lelkében
azo~ban. jóvátehetetlenül megpattan va
Iamí, hiszen az öreg házban mindenki
ellenséget szimatol benne, s hosszú évek,
nek. kell eltelnie, míg végre megismeri
az Igazi barátság sugárzását s része lesz
a gondoskodó anyai szerétetben. Igaz
nem .anyjától Napja azt semhan~
Stillmungus Mária Margittól a debreceni
Szvetits-intézet igazgatónőjétől, ettől a
bámulatosan élesen látó, modern pedagó
gustól, akinek szellemisége meghatározta
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az egész intézmény nevelési elvét, s
Lenke számára elhozta életének legbol
dogabb éveit. Ime, az "ellen-Hangya
boly", mintegy annak az örök igazság
nak a bizonyítására, hogy az igazán nagy
nevelői egyéniségek magukhoz tudják
hasonítani környezetüket.

Amikor Lenke kikerül a Szvetits-in
tézetből, ismét a végzet sötét árnyai kö
vetik. Ideálja, József nem veszi el, mert
szegény lány. (Az élet aztán elégtételt
szolgáltat Szabó Magdának, viszontlátja
a férfit, öregen, kíégetten, s elégtételt
vesz rajta az anyját ért sérelmek míatt.)
Majthényi Bélával, a látszat szerint gaz

dag gyarmatárukereskedővel kötött há
zassága viszont boldogtalan, nem is lehet
más, hiszen Lenkének az életről, a há
zaséletről is kusza, zavaros fogalmai
voltak, s nagyanyja inkább bonyolítot
ta ilyetén képzeteít, semmint segített
volna eligazodni az életben. A férfi sem
nagyon érdemli -rneg a szeretetet: élet
idegen, elkényeztetett fi'Ú, akiben anyja
tartotta a lelket, míg lehet, míg üzlete
csődbe nem megy. Ö maga a "morbus
Hungaricus" áldozata lesz, de akkor már
külön élnek, hisz Majthényí viszonyt
kezdett Lenke unokanővérével, s felesé
ge fiával, a kis Bélával inkább vállalta
a magány bizonytalanságát. -

Második férje Szabó Elek lesz. Ro
konszenves, kedves ember, nyugodt, a·
művészeteket kedvelő,' tehát olyan vala
ki, aki Jablonczay Lenke már-már
anyagtalan szépségének hű visszaverője

lehet. Igaz, a regény végén kiderül, azért
ő sem makulátlan: hogy a lány elhiggye
gazdagságát, egzísztenciájának biztonsá
gát, fűtől-fától kölcsön kért, s a kis csa
ládnak hosszú ideig kell nyögnie az
adósságok terheit, melyeket alighanem
újakkal tetéz még Szabó Elek.

"Jablanczay Lenke és Szabó Elek lá
nya 1917. október 5-én születik meg..."
S itt vége is szakad a regénynek. Hi
szen ettől kezdve már Szabó Magda
életének regényét írta a sors. De az
anya utolsó gondolata lidércnyomásként
kísér tovább: "Ha végképp nem lesz
semmijük, majd eladja a két megmaradt
ékszert, meg a zongorát".

Eladja vagy sem? Nem érdekes. A
gyermek megszületett, s talán Jablonczay
Lenk!e sokszor kisiklott élete is egyenes
be jutott végre. Az írónő behajtja az
albumokat. a sárgult fényképek tovább
alusszák álmukat. Az olvasó pedig be
csukja a könyvet, s döbbenten eszmél
rá, hogy a családregény feltámadásának,
új életre kelésének lehetett tanúja.
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