
THURZ6 GÁBOR

(jlhjia e1JIj
(QJnalJ {jlJifNJIJ: cll

lCeqi1UtLIC61C6l
aárdice iJ a. fJjidifllJf·

Most fejeztem be Rónay György utolsó regényét. Az első és egyetlen kötete,
melyen nincs baráti ajánlás. Utolsó, húsvéthétfői találkozásunkkor akarta de
dikálni - "a régi barátsággal" -, és odaadni. De betegségeinek végső szakasza,
hirtelen és mégsem váratlan halála hamarébb érkezett a rózsadombi lakásba,
mínt én - üres hát a regény címoldala, a találkozás elmaradt.

"A párduc és a gödölye" kilencedik regénye. Ennek a hatalmas, immár lezárult
- de nyilván még kötetekkel gazdagodó - életműnek jelentős hányada e ki
lenc kötet. És szinte valamennyinek alapkérdése - némi egyszerűsítéssel -:
ki a bűnös? kicsoda is a bűnös? micsoda is a bűn ... elérkezik-e, és minő alak
ban, a bűnhődés? Legtöbbjük mélyén a rettegés, a már-már szorongó nyü
szítés - mi lesz az élet után? Legfontosabb alakjai hitetlenek, s ha van hitük,
formális csak. A megkeresztelteké. de a keresztet nem hordozóké, vagy éppen
maguktól, olykor már szennyes gőggel, elutasítóké, ht a földön keresik a meg
váltást. S nem tudják - vagy tudni nem akarják -, csak öncsaló enyhűlést,

menekvést találnak. Rohannak a lelki és fizikai pusztulásba, és a bennük bur
jánzó, el nem utasított gonosz, embertelenné torzítja őket. Roncsokká, rongy
csomókká válnak, még ha gazdag földesurak is, vagy új regényében nagy ké
pességű, művelt bírák. És mindíg és míndenkíből hiányzik a szeretet, nem tud
nak vagy nem akarnak szeretní, és ha szeretnek, akkor rosszul, önzőn, másokat
és önmagukat pusztítőn. Ezek a legtöbbször pasztellszínekkel megfestett regé
nyek - a Fák és gyümölcsökre gondolok, a Képek és képzelgésekre elsősorban 
megkínozzák az olvasót. S ami oly személyesnek tetszik hűvös kívülállásukban:
meggyötrötték az írót is. Csupa csatavesztés, kudarc, csupa öncsalás, ami jobban
pusztítja őket, mintha szembenéznének önmagukkal. Ha erre elszánnák magu
kat, a megváltás - vagy inkább a megváltódás - valami változatát megta
lálhatnák már evilágon is. Szelíd színekkel, mintegy akvarell-finomságú külső

és belső pokol. Az ítélet valamennyi főalakjára - főhőst nem mondhatok 
már itt e földön kimondatott. Csupa torz lélek, torz élet. Akár első regényére
emlékezzem most - az akkoriban botrányt keltett Keresztút, egy bűnös pap
feloldhatatlan tragédiája, hisz Isten szolgája -, akár az Esti gyor~ viszoly~g
tató, testi-lelki nyavalyákkal megvert szörnyetegére, - akár Anabob halala
pusztulást kihívó nagybácsijára, - vagy akár A párduc és a gödölye minden
emberi iránt érzéketlen, hamis gőgjébe búvó dr. Stoll Aurél törvényszéki bíróra.
Nyomasztó, ólomegű világ, pasztellszínekkel ugyan, de vaskos realizmussal
ábrázolva, - e kettősség valamennyi regény különös, csak Rónay Györgyre
jellemző tulajdonsága. A kép csak akkor lesz vonzóbbá, amikor felvillan a gyer
mekkor. Annak sem az édene, de a kiszolgáltatottságban mégis valami remény
sugár. Legalább a szeretet-szomjúság, s mégis - itt is elborulnak. szürkülnek
a színek - a megcsalatottság, a szorongás, a fel-feltűnő, majd gyorsan el
iramló szépség, Egy-egy szomorkás kisfiú kapcsolatot kereső elhagyatottsága,
száműzöttsége, Ezek Rónay György regényeinek leglíraibb, legbensőségesebb sza
kaszai, javarészt betétek csak a sötétség e birodalmaiban. Ugyanakkor önval
lomások, szemérmesen, meg-megszakadó őszinteséggel egész csigaházba húzódó
későbbi életét meghatározó gyerekkoráról, ifjúságáról. És félénk, ellágyuló fel
idézése a megalázott, korán pusztulásba kergetett, törékeny anyának, az egyetlen
lehetséges támasznak. De mindez mégis rej tetten. Nyíltan majd egyik kései, tán
legszebb versében, szabadítja ki magát az önleplezésből, regényeinek - és leg
többször verseinek is - áttételeiből. A kakucsi rózsák - írja e megrázó, nagy
méretű elégíában - " .. .legmélyebb bölcsőhelyem virágai, anyám halott m.ellén
vöröslő - rózsák, ti végső vércsöppek, a síron át nóttök és nyíltok tovább, 
s ütköztök ki néha a föld alól, álmaimban vagy sírokon, - hogy emlékezzem
rá, hová nyúlnak első gyökereim, - ma már mekkora Semmin át".

Egyik búcsúztatója - Lengyel Balázs - megrendülten idézi fel a költőt,

múfordítót, kritikust, irodalomtörténészt, érzékenyen és szűkszavúságában is pon-
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tosan: ki is volt Rónay György? S közben - regényein átsuhanva - megjegyzi,
igen jogosan : egyszer ideje lenne már felmérni, ki is volt a regényíró Rónay
György? Mert nyolc regénye nemigen kapott kritíkaí vísszhangot, jószerivel
tudomásul is alig vették, nem illesztődött, annak szerves részeként - sokszor
magyarázatként - az életműbe. Mintegy mellékesnek tekíntődött, Igy körül
belül - egy minden műfajban mesteri literátorhoz hozzátartozik az is, hogy
regényt írjon, így lesz teljes és hiteles az arckép. Csak éppen - e regények nem
mel1éktermékek. Bezárkózó volt, önmagáról szinte sosem megnyilatkozó. De aki
közel állt hozzá, és aki előtt, - akárcsak előttem, közel fél százados barátsá
gunk derűs és tragikus útvesztőiben - mégsem tárulkozott fel soha igazán. az
kimondatlanul is érezhette: igazi műveinek balsorsú regényeit tartotta, legjob
ban ezeket szerette, féltette. Nyájasan, már ifjan is higgadtan, viselte el a bí
rálatot. De emlékszem rá - egyik regénye nemigen tetszett, a barátság jogán,
kissé karikírozva, meg is mondtam neki - hisz mire való a barátság, ha nem
őszinteségre? -, s egyedül akkor éreztem benne halavány ingerültséget, csi
gaházába vagy tüskéí közé visszabújó neheztelést: " ...hát te sem értesz?"

"A párduc és a gödölye" - az utolsó, a kilencedik regénye. Emlékezetemben
felidézve a többi nyolcat, ezt összefoglalásnak nevezhetném. Valamennyi témája,
alakja, minden moridanívalója - ta'án túlzott bőségben is - megjelenik. Egy
-egy szólam a nagyzenekarra hangszerelt műben. Újra megjelennek a Fák és
gyümölcsök, A nábob halála, az Esti gyors motívumai, más álarcban az alakjai.
Most is a bűn és bűnhődés tragikus, nehezen feloldható kapcsolatát kutatja,
most is az evilági megválthatatlanság tárgykoro érdekli. Régi fő alakjainak dr.
Stoll Aurél törvényszéki bíró újabb változata, éppoly ellenszenves, rideg, leg
bensejében szennyes, visszataszító, mégis esendő ő is. A gőgnek, a szeretetre való
képtelenségnek egyszerre áldozata és előidézője, ő is mániákusan keresi soha
-nem-volt igazságát, őbenne is ott kísért anyátlan gyerekkora, az intézeti évek
papi szigorának, nemegyszer szeretetlenségének traumája, ő is hisz büntetlen
ségében. De most, életének egy válságos szakaszában, gyötörni kezdi - még
önmagának sem vallja be - a szeretet-szomjúság, ráébred arra, hogy bármily
makacsul tiltakozik is ellene, nem lehet emberi kapcsolatok nélkül élni, hogy
kisszerű tragédiájának - egyszerűbben: összeomlásának - oka ez volt, hogy
dölyfös, üres fölénnyel elutasította magától a világot. De nem vagyunk egyedül,
a világ nélkül élni nem lehet, nem szabadulhatunk tőle, előbb-utóbb utánunk
nyúl, magához ránt. Nem szabadulhatunk, akárcsak bűneinktől. Ráébred - bár
hogyan tiltakozik is ellene -, hogy embertelen közömbösségünkért előbb-utóbb

fizetnünk kell. A földi Hatalom is benyújtja a számlát, nem kell a túlvilági
ítéletet megvárnunk. És a földi hatalom - a személy! kultusz éveiben a Fő

nök, - valóban benyújtja a számlát: vállalnia kell egy előre megfogalmazott
halálos ítéletet, már-már gyilkosságot. Menekülhetne az iszonytató megbízás elől,

de nem tud kitérni előle. Egy hajdani ítéletével zsarolják. Fejet hajt, de köz
ben már és utólag is, még a halálos ítélet kihirdetése közben is, keresi az iga
zolást, vagyis bűntelenségét, azt hogy kényszer, megfélemlítés alatt cselekedett.
Párducnak nevezték intézeti éveiben, fölénnyel kezelte le a gyöngéket, a "gö
dölyéket", s most, hogy szabaduljon lappangó, elutasított, de mégis rátörő bűn

tudatától, önmaga silányságának felismerésétől, megkeresi az egyik gödölyét, - ő,

a szőre vesztett, fekélyes párduc - megkeresi volt osztálytársát, a szelíd, hivő

kis vasúti tisztet, aki ember tudott maradni, bármi is érte, aki kifosztva, meg
alázva is ismerte a hit boldogító derűjét. De már késő, a "gödölye" meghalt,
a boldogok halálával. Nincs, aki feloldozza. Ezt a fuldoklást oldja fel benne egy
lelkesen naiv, ifjú kis újságíró, és szinte agresszív jelentkezéseivel - melyeket
eleinte elutasít - elindítja a szeretet felé vezető, nagyon homályos, mégis
mind világosodóbb úton.

Félelmetes kép elmúlt, nehéz, próbára tevő éveinkről. és a mában is kí
sértő megalkuvásainkról. Egy balatoni kényszer-üdülőben rajzanak fel a múlt
emlékei, az újságíró váratlan látogatása készteti dr. Stoll Aurélt, ha nem is
bűntudatra - ettől menekűl szüntelen -, hanem egyfajta múltkutatásra, ön
vizsgálatra. A közelmúlt [eleneteí rendkívül szuggesztívek, könyörtelenek - a
bíró a Főnöknél. aki kényszeríti a halálos ítéletre a maga nyájas módján, a
személyi kultusz éveinek érzékletes, csüggesztő légköre, 1956 mindenkit próbára
tevő viszontagságai, a feleszmélés, a konszolidáció hangulata. Finom, már-már
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aprólékos a lélekrajz, az idősíkok - a gyerekkor, a meddő férfikor, a még
meddöbb öregkor - egymásra építése, váltakozása, egybeolvadása. Mennyi alak
marad meg emlékezetünkben, - maga a vaskos, tarfejű Főnök, aztán a naiv
-kedves Moldi Péter újságíró, a tragikus sorsát durvasággal leplező üdülő-

-gondnoknő, a szentferenci alázatú vasúti tiszt, a "gödölye", a kissé hebehurgya,
csupa jóakarat államvédelmi tiszt, a mísztlkus, jelképes és mégis oly valóságos
Evangélista, az apácából lett szélsőbaloldali, szekszuális kielégítetlenségét hóhéri
munkában kiélő polgármesternő, Szimákné, aztán az állatorvos özvegye, egy vá
rosházi tisztviselő, egy közértes. egy motyogó öregasszony, egy cserfes kislány,
egy mindentől rettegő falusi plébános, egy okos, papi gondjaival küzdő káplán.
Aprólékos lélekrajz. és ugyanilyen aprólékos atmoszféra-idézés, egy-egy színtér
szinte leltári megelevenítése - Balzac módszere jut róla eszükbe -, egy-egy
tájhangulat könnyed, impresszionista felvázolása. És valami furcsaság - de
helyénvaló ,ahogy időnként kiemeli tőrténetét. alakjait Magyarországról.
Magyar neveket, falvakat említ aggályos pontossággal, de ugyanakkor elhallgat
vagy általánosít: Budapest helyett mindig ,.a főváros" - holott a főváros érzék
letesen Budapest -, a Balaton helyett ,.a tó", a Duna helyett "a folyam". Rea
lizmus a vetejéig, ugyanakkor finom éreztetése annak: Magyarország csak a
modell, a főváros lehet más, a folyam is, a tó is. Nemcsak rólunk van szó,
Kafka monarchiája, Pragája is modellé módosult.

Szétbogozhatatlan szálak. A külső és belső méreteiben is nagyszabású re
gényben semmi scm oldódik meg. Látszólag. De felcsillan a remény. És mi más
a megváltás. ha nem a reménység? Az utolsó oldalon - a mírrtegy felfüggesztett
megoldásban - azt mondja az októberi harcokból fiát évek óta hazaváró gond
noknő: "Amíg élünk, várunk". A bíró pedig ez1J így fordítja meg: "Amíg vá
runk, élünk". S az utolsó sorok: "Csak amikor kimondta, akkor eszméLt rá, hogy
furdítva mondta. Mindegy, qoruioita. tgy is jó, úgy is jó".

És ez nemcsak a regény utolsó néhány mondata. Ez a regény üzenete, Rónay
György üzenete is a továbbélőknek.

Székely László nevét jól ismerik, akik többé kevésbé otthonosak a Nyugat
második nemzedékével egykorú magyar költészetben. Ö azonban mindig szívesen
húzódott el a lármától, költői hírverésektől, hangja is halk és "finom" a szó
legjobb értelmében, némely harsányabb kortársához képest.

Kéziratban levő verstermése még azoknak is meglepetés, akik előtt köl
tészete nem ismeretlen. Mária életét dolgozza föl, de ahogyan teszi, annak egészen
ritka finomsága, bája, költészete, hangulata van. Költői magatartását leginkább
talán egy népi ihletéseknek engedő középkori freskófestőéhez lehetne hason
lítani mínd tiszta, világos, szép színei, mind áhítatos, naiv vonalvezetése, mind
mesterkéletlen kompozíciója révén. De gondolhatunk az apokrifekkel átjárt kö
zépkorí misztériumokra is (ami egyébként nem meglepő, hiszen Székely László
írt effajta misztériumjátékokat is). Friss, üde, a legjobb értelembe véve "népi",
vagyis a népi képzelet járásra és szemlé'etre, hagyományokra megy vissza, anél
kül, hogy bármiféle folklorizmus mesterkéltségébe esnék. Ugyanakkor elraga
dóan vonul végig az egészen egy olyanfajta személyesség. amely ugyancsak ro
kon a népi látókéval. egy gazdag és ma már kiveszett vagy kiveszőben lévő

- népi epiko-Iiríkus tradícióval.
Mindehhez a földolgozásban nagy, csiszolt ízlés, nemes mértéktartás és a

hangsúlyos magyar tizesek folyamában az egy formán belül olyan mesteri vál
tozatosság járul, a formának olyan avatott kezelése, ami egyszerre kelti az ol
vasóban a megragadó, tiszta naívság és a fölényes mesterségtudás benyomását.

Mai irodalmunk, illetve költészetünk színképe gazdagodik vele.
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