CSETRI LAJOS

VÁZLATOK SZABÓ MAGDA R E G É N Y Í R Á S Á R Ó L
Veni, vidi, vici — mondhatta volna első regényeinek megjelenése u t á n — és
joggal. Egy csapásra olvasótábora lett. a kritika elismeréssel, néha csaknem lelkendezve fogadta. S az olvasótábor azóta is — némi hullámzással — hű maradt hozzá,
mint regényeinek ú j kiadásai is bizonyítják. Művei egyszerre igényesek és olvasmányosak, olvasni őket sijck és érdemes. De a kritika véleménye kevésbé m a r a d t
elismerő; már a Disznótor-ral (1960) 'kapcsolatban is elhangzottak fenntartások, m a j d .
a Pilátus (1963) és A danaida (1964) fogadtatása egyre fanyarabb, kelletlenebb lett:
úgy látszott, az írónő kiírta magát, egyre mechanikusabbá válnak írói fogásai,
egyre kevésbé tudja elpalástolni formai bravúrjaival a vidéki társadalmi élet szűk
rétegéből táplálkozó tematikájának szegényességét. Míg a kortársi kritika a Freskó
(1958) után Az őz-et (1959) még fejlődésnek érezte, egy évtizeddel később egy összefoglaló áttekintés (Nácsa Klára, Kritika, 1968/3K m á r a Freskó-t, tehát a kezdetet
tekintette a legjobb műnek s hozzá viszonyítva az egész regényírói pályát a fokozatos hanyatlás jegyében értékelte. Tematikai kimerülés, formai megmerevedés, ellendülés az életszerűség talajáról a fantázia világába — ilyen alapvető vádak mellett valóban mellékesnek tűnhet az, hogy az egymásra oly sok tekintetben hasonlító művek miben különböznek egymástól, hogy regényírói technikája az alapvető
azonosságokon és a stílus egységén belül milyen speciális vonásokat m u t a t fel az
egyes regények „életanyagán" való úrráválás közben. S azzal, hogy mégis ilyen
megfigyelések kifejtésére vállalkozom, máris inkább Benedek István ítéletével vállalok közösséget (Kortárs, 1964/11), aki — nem túl meggyőzően ugyan — egyetlen
szimptóma alapján A danaida befejező részéből Szabó Magda regényírásának új,
felfelé ívelő korszakára következtetett. Ha maga A danaida nem is, a Mózes egy,
huszonkettő és a Katalin utca — más-más szempontból ugyan — de Benedek megérzését igazolta s azt a felfogást erősíti, hogy olyan regényírói életpályáról van szó,
melytől még további kellemes meglepetések várhatók.
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Ha Benedek jóslata — szerintem — be is igazolódott, A danaidá-1 még Szabó
Magda első regényírói korszaka termékének, egyúttal záróakkordjának kell tekintenünk. így a Freskó-tói a Csándy Katalin történetét megíró regényig terjedő szakaszt
valóban egységes periódusnak lehet tekinteni, melyben az író a gyermekkorából, a
családjából és környezetéből nyert emberi-társadalmi tapasztalatokat írja meg. Alakjai vidéki papok, jogászok, pedagógusok és családtagjaik, dzsentroid vagy népi származású értelmiségiek, s a családi életükkel érintkező személyzet, illetve a mesteremberek fel-felvillanó világa. Sorsukat és szemléletmódjukat csaknem kizárólag a
gyermekkor környezete szabja meg, ha némelyik hős mégis kitör eredendő környezetéből, temperamentuma által meghatározottan teszi azt. Ha a jó irányú kitörést a
környezetből valaki segíti, általában a nép, az egyszerű dolgozó emberek világából
való, mint Annuska esetében Anzsu, vagy Kémery Győzőnél Jolán. Az első regények
esetében a jellemvonások, vágyak és törekvések annyira társadalmilag á t - meg átszőtten motiváltak, hogy a kritika ebben a tekintetben joggal hangsúlyozta a társadalomkritikai ábrázolás igényét Szabó Magda regényeiben. Ennyiben is a magyar
polgári realizmus legjobb hagyományait folytatta, mint abban a tekintetben is, hogy
a döntő hangsúlyt a pszichés folyamatok megjelenítése kapta művészetében. A vidéki — jórészt dzsentroid — értelmiség társadalmi és erkölcsi hanyatlását a fel64

szabadulás még csak meggyorsította. Ennek a folyamatnak ábrázolását Móricz örökébe lépve Németh László és mások folytatták, s az ötvenes évek elején Szabó
Magda törekvései is a „pszichologizálás", a „biológiai realizmus" stb. megbélyegző
megjelölésekre számíthattak volna. Amit ábrázolt, az a Mórjcz óta elmúlt évtizedek
társadalmi fejlődése által továbbzilált, de még sok tekintetben •móriczi valóság; más
szempontból és az ábrázolás mikéntjét tekintve a móriczi örökség elvetőjeként indult s épp ezért tudott olyan feltűnést keltően újnak tűnni akkor, amikor a móriczi
örökség sok tekintetben unt egyeduralma ellen épp lázadozni kezdett prózairodalmunk. Visszatekintve is világos, a volt Űj Hold-as Szabó Magda kötődése a városibb
polgári irodalomhoz, a Nyugat későbbi nemzedékeihez, Krúdyhoz, sőt Prousthoz és
Joyce-hoz, és korában a modern regénytechnikából, a lélek- és időábrázolásból gazdagon merítő regényei újdonságként hatottak a dogmatizmus korának mesterségesen
elszürkített sematikus regényirodalmához viszonyítva.
Első regénykorszaka lényegében egybeesik a konszolidáció folyamatával, s ezért
az egyes műveket nemcsak az oeuvre részeként, hanem korjelenségként is érdemes
vizsgálni. Amit a kritika A danaidá-ig elmenően számtalanszor elismételt, hogy alakjai a múlt, mégpedig a gyermekkor által, s ezen keresztül időben a Horthy-rendszer
világa által végletesen meghatározott figurák, nem egyedül nála látjuk feltűnni.
Gondoljunk Fejes Endre Rozsdatemető-jének emberalatti tenyészetére, s akkor világossá válik, hogy 1956 kataklizmája milyen mértékben hozzájárult a hurráoptimizmus leépüléséhez s annak a felismeréséhez, hogy az emberekre erősebb és huzamosabb a múlt befolyása, semmint gondoltuk volna. Maga a lélekábrázolás előtérbe
kerülése és az erkölcsi-magánéleti problémák iránt való fokozott érdeklődés is korjelenség, ez hozta létre a hatvanas évek fordulójának és első éveinek nagy kisregény
divatját. De még a formai felépítésben is volt egy olyan szembeszökő divatjelenség,
melyre Tóth Dezső utalt annak idején egyik tanulmányában — gyakori volt a legtöbbször tragikus végkifejlet előrebocsátása, hogy aztán az író ennek ismeretében
és árnyékában pergesse végig ú j r a az előzményeket, elölről és kronologikusan. A tett
motivációjának felfejtése egyrészt pesszimista, vagy legalábbis sorsszerű, balladás
jelleget, másrészt detektívregény-szerű felépítést jelentett a legtöbb esetben.
Szabó Magda összefüggését az alapvető korhangulattal nem nehéz észrevenni —
hisz ez volt épp időszerűségének és nagy sikerének egyik magyarázata —, detektívregény-szerű műfelépítését is jól látta meg már Benedek István. Mégis összetéveszthetetlen és teljesen originális a produkciója, kortársainál sokkal bonyolultabb regényképleteket teremt első műveiben.
Melyek ezek az originális jegyek — legalábbis az akkori évek magyar irodalmához viszonyítva? Először is szó sincs valamilyenfajta végkifejlet egyszerű előrevetítéséről, másodszor a kronologikus időrend teljes felbontása jellemzi a művek
időbeli felépítését. A Freskó hősnője, Annuska, anyja temetésére utazik haza, s a
temetés napjának eseményei mellett az egyes szereplők tudatfolyamába beágyazva
asszociatív módon felidéződik a család múltja, látszatra kötetlen kompozícióban,
mely azonban mesterien fed fel egyre többet és többet az egyes alakok jelleméből,
titkos vágyaiból és gondolataiból, egymáshoz fűződő kapcsolataikból. Itt tehát aligha
van egy olyan tett, melynek pszichológiai motiválása az egész mű feladata lehetne,
inkább egy nem is túl váratlan eseménynek, az idegbeteg anya temetésének alkalma
teremti meg az elfojtott családi konfliktusok újra fellobbantásának s a jellemek kölcsönös lelepleződésének lehetőségét.
Nagyon izgalmassá a technika tette ezt a regényt: az egyes fejezetekben az
egyes szereplők tudatán keresztül világítja meg a többieket s a család történetét.
Mindegyik szereplő a maga elfogultságai és relatív értesültsége által korlátozottan
értelmezi az összefüggéseket, viszonylag legobjektívebben a szökése által a családon
kívülszakadt' Annuska, aki viszont épp ezért már szintén sok mindent nem tudhat
az ú j fejleményekről. Az egyes figurák belső monológjaiból, illetve a Szabó Magdánál oly gyakori s a monologue intérieure-től sokszor oly nehezen elválasztható
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style incünect libre-n. (Erlebte Rede) keresztül mindig csak az összefüggések egyik,
líraian elfogult aspektusát ismerjük meg, de ezekből az aspektusokból végső fokon
összeadódik a reális és objektív, az olvasó által objektíve értékelhető összefüggés,
anélkül, hogy a szereplők bármelyike eljuthatna a mindentudás szituációjába. Az
epikai mindentudást hordozó narrátor pedig teljesen felszívódik ebben a sokszemélyes (perszonális) elbeszélés-fikcióban, az egyes szereplők líráját drámai jelenidejűséggel ütköztetve össze, bár ez a jelenidejűség (egynapnyiság) fokozatosan feltöltődik az emlékezés asszociatív tevékenységén keresztül a teljes közös múlttal. De a
mesteri szerkesztésen kívül, ugyancsak szerkezeti tényezőként, jelentkezik az írónő
elbeszélő stílusa is, mely már itt, az első regényben is a közvetlen, szinte intim csevegés illúzióját ¡kelti, miközben lépten-nyomon előrebocsát valamit egy-egy szó,
mondat, név vagy jelzett cselekvés erejéig, melynek értelmét vagy összefüggését csak
jóval később érthetjük meg, mely azonban titokzatos jellege ellenére is fokozza az
otthonosság hangulatát, növeli az olvasónak azt az érzését, hogy a m ű világába
egyre inkább bevonják. A Szabó Magda-féle detektívregény-szerűség tehát speciális,
egyéni formaképződmény: együttnyomozásra kényszeríti az olvasót rejtelmes előrebocsátásaival, hogy aztán minden lépéssel többet és többet villantson fel a tényleges
összefüggésekből, a fiktív mű belső világából, s ezzel az írói alkotómunkával való
aktív együttalkotásra kényszerítse az olvasót, mintegy rejtelmes szellemi hagymahámozásra, ahol azonban az egyes rétegek lefejtésével egyre többet t u d u n k meg a
titokból, míg végre — ha a szereplők nem is — mi, az olvasók eljuthatunk a mindentudás, vagy legalábbis a vélt értelmezni tudás szintjére. De legjobb írásaiban
Szabó Magda abban az értelemben is modern, hogy a többféle módon való értelmezhetőség s az egyéni állásfoglalás gyönyörűségét is meghagyja olvasójának.
A Freskó hősei tehát fokozatosan vezetnek be világukba, hogy a Végén többet
tudjunk róluk náluknál — noha az író nem magyarázza tetteiket. Az írói tevékenység bravúrja — bár félreérthetőbben — megismétlődik Encsy Eszter történetében,
Az őz-ben is. Az egész regény a főhősnő belső monológja, csapongó visszaemlékezéseinek sorozata egy olyan ¡esemény után, mely a visszaemlékezéseit kezdő színésznő hangulatából sejthető,' ¡melyről azonban biztos tudomást csak a regény
végén szerzünk. Hogy féltékeny önzésével és sértődékenységóvel öngyilkosságszerű balesetbe kergeti egyetlen szerelmét, hogy magának köszönhetően elveszti
az egyetlen embert, akihez igazán kötődött, azt csak azután tudjuk meg tőle,
amikor az emlékezés csapongása útján végigment egész életén, s szinte akaratlanul
elárulta jelleme eltorzulásának okait s tettének motívumsorát. De a belső monológ
akadályozza az igazi kívülről látást: az olvasó fokozott munkára kényszerül, hogy
Eszter önigazoló önszemléletének szuggesztív erejével szembeszállhasson, hogy a
gyerekkora óta féltékenyen kísért Angélát ne csak az ő elfogultságainak torzító
szemüvegén keresztül lássa; végül is a modern lírai regény egyik leghatásosabb
változatával kell megküzdenie az objektív ítélet lehetőségéért, hisz itt az írótól még
annyi segítséget sem kap a figura, a többi szereplő és az eseménysor értelmezéséhez,
mint a többszemélyes tudatregény esetén, ahol a több tudat egymást korrigáló szemszöge kölcsönösen lerontja bármelyik szemlélet abszolút érvényét, s kölcsönös relativitásuk élménye megakadályozza az olvasót abban, hogy bármelyik szereplő point
of view-jével azonosítsa magát. A regény ¡kompozíciójának az a különössége, hogy
az elbeszélő — pontosabban végiggondoló — maga a főhősnő, mindent tud a végeredményről, de csak nagyon keveset a z okokról, éppen a döntőről, önmaga természetéről. Az önigazolás, vagy ¡egyszerűen az emlékezésbeli felidézés céljával végiggondolt események logikája azonban ellenállhatatlan erővel egy .másik, Eszter szemléletétől független motívumsort implikál az olvasóban, mely a visszaemlékező színésznő önsajnálatával és önigazolási szándékának szuggesztív, néhol érzelmességre
hangoló erejével összefonódva többféle s ízléstől, erkölcsi felfogásától függő döntési
lehetőséget ad az olvasónak: elítélje Esztert, kívülről szemlélje, vagy együtt érezzen
vele. Bár arról mesterien gondoskodik az írónő, nogy ez az átélés ne lehessen k a tartikus jellegű.
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A második regény uralkodó belső monológjával szemben a technika és a kompozíció sok tekintetben az elsőhöz hasonló harmadik nagy regényében, a Disznótorban, mégis gyökeresen ú j a funkciója. Drámaiságának sodró erejét jól érezte meg
Benedek István: itt egy móriczi tragédiához vezető motívumsort ismerünk meg a
szereplők változó tudatán keresztül, megint inkább a narrátor és az Erlebte Rede
sajátságos keveredésén, semmint a tiszta belső monológon keresztül. Két kibékíthetetlen világ, a nép és a volt dzsentri törvényszerű összeütközésének jellemzésére
csak azért nem merem a bánki jelzőt használni, mert ha a felépítésben, a tetthez
vezető út motiválásában sok minden emlékeztet is a Bánkéra, és Pólika — a dzsentri
Kémery család legmaradibb, de egyben legmegragadóbb vonásait őrző asszony —
szintén sokban emlékeztet Gertrudisra még abban is, ahogy férjét végső tettére
ingerli lenéző gesztusával, ugyanakkor maga az alacsony származású tanító, Tóth
János sokkal silányabb jellem, semminthogy Bánkéval kibírná az összevetést. A megszokott technikának itt az a szerepe, hogy fokozatosan előkészítse és magyarázza a
tragikus jellegű tettet, amely azonban csak a mű végén következik be. Az igaz, hogy
a sorsszerű körülmények előre jelzik, biztossá azonban a tanító jellemének fogyatékosságai miatt csak a böllérkés megragadásának pillanatában válik. S hiába van
még egy gyilkosság utáni jelenet, Antinak, a saját gyereknek elhelyezése a korábban
eltaszított saját családjánál, e mucsai Bánk tettének körülményei megóvják az olvasót a hamis katarzistól — hacsak nem hajlik nagyon az érzelmességre. De az egyértelmű lezárás és értékelés itt is nyugtalanítóan az olvasó feladatává válik — s ez
nagyobb veszély annál, amit a kritika annak idején a szemére vetett, hogy tudniillik nem állít szembe Pólika alapjában véve tiszteletre méltó és szenvedélyes, de a
múltat képviselő alakjával semmi és senki olyant, aki a jelent s a jövőt méltóképpen képviselhetné.
Ha van is igazság abban, hogy Szabó Magde stílusát rövid szövegpróba alapján
is szinte azonnal fel lehet ismerni, az első három regény (nem tekintve az ifjúsági
regényeket) a regénytechnika és kompozíció olyan változatosságát m u t a t j a — mint
láttuk —, hogy az egyhangúság veszélye ezeknél még aligha fenyegetett, még a tematika sok rokon vonása ellenére sem. Tény azonban, hogy a Pilátus — melynek részletes elemzésétől eltekintek — s A danaida m á r éppen a túl ismerős, a sztereotippá
váló megoldások sokaságával mutatott rá Szabó Magda útjának buktatóira, sőt
— az igényesség megőrzése esetén — lényegi folytathatatlanságára. A danaida alapján, noha ez az a regénye, ¡melyben talán a leginkább visszament a hagyományos
epikai narrátor fikciójához, könnyű volna megírni a Szabó Magda-féle sztereotipiák
karikatúráját. Például a regény első lapján említi Dániel halálát, pár lappal később
szökését, s csak a 16. lapon tudjuk meg, hogy ez a Dániel főhősünk, Csándy Katalin
bátyja. De hogy féltestvére, s hogy családi gúnynevének, a Tücsöknek milyen —
apjáig és nagyapjáig visszamenő — családi előtörténete van, azt csak jóval később
tudjuk meg, pedig mindennek nagy szerepe van Dániel jellemének kialakulásában,
szökésében és véletlen halálában is.
Hogy Csándy Katalin egyéniségéből, szinte valószínűtlen passzivitásából sokat
megmagyaráz Csándy Kornél (az apja) s a mindig Somos Aranka néven emlegetett
anyja által meghatározott családi kör, az igaz, de még így is hihetetlen az Elekkel
való házasságának végletes alkalmazkodási hipertrófiája. De talán azért kellett ez
az elhihetetlen alkalmazkodás, hogy egy nagyobb trauma kibillentse belőle s elindítsa
a továbbfejlődés (?) útján — legalábbis az írónő felfogása szerint. Ez vezethette
félre Benedek Istvánt, amikor a regény 258. lapjától kezdve valami újat, mégpedig
jellemfejlődést vesz észre Katalinon, Eleken — Melinda hatására —, s ebből következtet Szabó Magda regényírói pályájának ú j szakaszára. Igaz, hogy eddigi regényeinek figurái inkább drámai alakok abban a tekintetben, hogy az ábrázolás, illetve
elbeszélés idejére a múltjuk által végletesen determinált kész és változtathatatlan
jellemekké alakultak, s ezért A danaida hőseinél valami minőségileg ú j jelentkezik
— legalábbis szándékában: az epikus jellemfejlődés ábrázolásának igénye. Ez azonban a megvalósulásban teljesen kérdésessé válik. Katalin tette, az önmegtagadó
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lemondás Melinda javára vajon nem éppúgy a passzivitás túlfeszítésének egyik
lehetséges gesztusa? Elek fordulatának ábrázolása annyira szegényes, Kataliné a n y nyira érzelgős — s ebben igaza van Nácsa Klárának —, hogy hiteles jellemfejlődésről itt aligha lehet beszélni.
Nem ebben a váratlanul és szinte minden előzmény nélkül fellépő, epikai elemben rejlik a fordulat Szabó Magda regényírói pályáján, hanem inkább következő
regényében, a Mózes egy, hvszonkettö-ben.
Eddigi regényei Proust és Joyce technikájának minden egyéni alkalmazása, a felépítés bonyolultsága s az értelmezhetőség
szabadon hagyása ellenére is esetregények voltak, életszernek, a formai bonyolultság
is csak arra szolgált, hogy az életet egy az egyben hitelességgel adják, sokszor olyan
apróságokkal teremtve meg az elbeszélés hitelét — pl. Kémery Győző és a fületlen
bögrék odacsapkodásának magyarázata a Disznotor-han, a sok népi babona megőrzése sok helyütt —, melyre csak írónő képes. Ezzel a regénnyel, ha benne a k á r
hagyományos, hiteles jellem- és kömyezetrajzot követelő realizmust, a k á r Szabó
Magda-i pszichologizáló mikrorealizmust keresünk, csak csalódás érhet bennünket.
Annyira nem törekedett ¡külső valószínűsítésre, hogy fiatal hőseit, akik pedig teljesen idegenül .állnak szemben a felnőttek, saját szüleik világával, az idősebb n e m zedékkel egyazon nyelven beszélteti, pedig nemcsak Kolozsvári Grandpierre Emilnél
szokás a különállást nyelvileg is kifejezni. De ahogy Ábrahám és Izsák története
— a végén lényegi modernizálással — lényegében példázatszerű keretbe helyezi a
történetet, ugyanúgy az egész mesében, annak lélektanilag alig valószínűsíthető
szélsőséges szembeállításaiban érzek valamilyen parabolaszerűséget, amelynek az
értékét nem lehet kizárólagosan azon lemérni, hogy a nemzedéki szakadék ilyen
szélsőséges ábrázolása valószinűsíthető-e a magyar életanyagon. A filozofikus regény
irányába való ellendülés ez, tiszta gondolati képletek allegorikus megjelenítése, de
olyan képleteké, melyek az egész civilizáció válságának egyik alapvető összetevőjévé
fejlődtek épp a regény megjelenése óta. A felnőttek világából való kimenekülés, a
szigetteremtés vágya nem csupán a hippikre jellemző, enyhébb, tompítottabb változataival az ember lépten-nyomon találkozhat. S a parabola jellegű regények és
drámák elszaporodása az utóbbi időben sok jelentős írónk életművében nem Szab'ó
Magda ú j törekvésének korszerűségét igazolja? Hogy sikeres-e a regény, azon lehet
vitatkozni, de egy ilyen típusú mű értékét nem lehet olyan mércén lemérni, melyet
a részletek realizmusa jegyében született művek vizsgálatán kovácsoltak ki.
Az egy az egyben realizmusától való eltérésnek, egy lényegében lírai poétikus
hangulatú humánummitológia kialakításának kísérlete a Katalin utca is. (Érdemes
egyébként megfigyelni az utóbbi regényekben a tematikai eltolódást is: Szabó Magda,
aki eleinte a vidéki városi értelmiség életmódjának költője volt, lényegében fővárosi
témák megéneklőjévé vált.) Nácsa Klára tanulmánya még nem foglalkozhatott a
Katalin utcá-val, de véleményét a fantázia fokozódó szerepéről Szabó Magda életművében ez a regény is igazolja, csak éppen azt a negatív hangsúlyt n e m látszik
igazolni, mellyel ez a megállapítás elhangzott. Igaz, a Henriette 'halála körül a
hátramaradottak lelkében kialakult homályos bűntudat s a Katalin utca belőle f a kadó mitológiája a bűnbeesés előtti paradicsomi állapot „ábrázolhatatlan" tisztaságával egy sokszor fölöslegesnek tűnő poétikus vonulat. Sokszor a r r a emlékezteti az
embert, ahogy az epikus drámában a narrátor még egyszer és sokszor fölöslegesnek
tűnő módon megmagyarázza a már úgyis látott és a nézőben úgyis értelmezett eseményeket. Hiszen például Bálint aktivitásának megtörését, tartás nélküli puhánnyá
válását sem a „bűnbeesés" magyarázza, hanem a hadifogolyélet sajátos, a darwini
életharcot jórészt kikapcsoló világa, félig-meddig „varázshegyes" jellege. Henriettenek a halála utáni megjelenései még csak összefüggésbe hozhatók — ha túlzottan
valószínűsíteni akarjuk őket — a hátramaradottak emlékezésének tevékenységével,
de testté válása mindenképpen irreális, a diszkurzív logika szintjén igazolhatatlan
eleme a műnek. Mégis a regény struktúrájának, épp-így-voltának elengedhetetlen
tartozéka. S ha a régebbi regények stílusának sejtelmes-intim előlegező fogásai i t t
is megtalálhatók, más tekintetben azonban, az időszerkezet felépítésében Szabó
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Magda nagy lépést tett a látszatra szabad asszociációs időbontástól a bonyolult idősík-konstrukció bölli típusa felé.
Ezt a mítoszteremtő, fantáziával átható törekvést vehette észre Bata Imre az
Ókút-on, Szabó Magda életrajzi regényén, melyben s a j á t gyermek- és i f j ú k o r á n a k ,
s a j á t c s a l á d j á n a k mítoszát í r j a meg. Érdekes módon, ahogy a regényből igazolhatóan kiderül, s ahogy az olvasó joggal s e j t h e t t e is mindig, életének számtalan kis
epizódja, hely- és időbeli, környezetbeli eleme vált részévé regényei fiktív világának, e m e l v e azok valószerűségét. Most viszont egy művészi mítoszteremtő a k a r a t irányítása a l a t t s a j á t tényleges élete n e m fiktiv elemei válnak egy fiktív, játékos szeretetérzéstől á t h a t o t t világ részeivé, s ezáltal igazolják egy hagyományosan a szépirodalmi m ű f a j o k p e r i f é r i á j á n számon tartott műalkotás esetében is a regényteremtés ú j útjait, azokat, melyekben Szabó Magda első sikeres regényei u t á n most tudott
ú j r a visszaemelkedni saját színvonalára, bizonyítékát adva megújulási képességének.
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