
RÓNAY GYÖRGY REG~NYTÖREDÉKÉRŐL

A nábob halála és II Képek és képzelgések után Rónay György meg akarta
imi a tervezett harmadik részt is, hiszen trilógiának szánta önéletrajzi ihletésű

regényciklu,sát. Húsz lappal készült el belőle, s megmaradt jónéhány jegyzete,
metuek világosan mutatják, hogy a felszabadulásig akarta nyomon követni hő

seinek sorsát.
Életében újra és újra vis~zatért ihletért gyermekkorához. Erről árulkodnak a

Kakucsi rózsák versei is, nemkülönben több prózai írása. Azt akarta elmondani,
ami~ végül lírává oldva "kiírt magából" a Júdásban: hogyan vált egészen árvává
olyan környezetben, mely látszólag otthont és biztonságot adott neki. Édesanyja
'korán' 'tüdőbajt kapott, s aztán elkülönítve, színte rabságban tartották a kastély
egyik szárnyában, gyermekei is alig-alig, láthatták. Halála után a, fiatal fiú vég
képp magára maradt. Családja széthullott, A nábob halála pátriárkája, a nagyapa
halála után felesége és fiai eltékozolták a vagyont, annak csak töredékei marad
tak meg. Egy részét ő örökölte, de mostohaapja volt nagykorúsításáig a birtok
gondnoka, s a jelek szerínt nem éppen a fiú javára sáfárkodott. Gyermekkoromból
emlékszem még, valahányszor feltűnt a végrehajtó Albert utcai lakásunk erkélye
alatt, szüleim villámgyorsan az ágyak alá guritották a szőnyegeket - nem volt
sok: - , s mire a hívatlan vendég csöngetett lakásunk ajtaján, már kopár puszta
ság fogadta (nem kellett nagy rakodás hozzá).

Igazi otthonra a gödöllői premontrei gimnáziumban talált, barátokra pedig az
egyetemen. Egyik jegyzete a következőket tartalmazza: "Év végére kialakult a
baráti köre: 'Julián". ...jVyilván részletesen meg akarta írni egyetemi éveinek törté
netét, elemezni akarta azt a kapcsolatot, mely Horváth Jánoshoz fűzte. Julián,
azaz Agoston Julián ciszter szerzetes volt, talán: a legjobb barátja. Költőnek in\.
dult, aztán megírta Kaffka Margitról szóló monográfiáját, majd pedagógiai tárgyú
publikációi voltak szép számmal. Élete utolsó éveiben Biatorbágyon tanított. Csodá
latos ember volt: szellemes, villódzó, telve mindig Jervekkel, ötletekkel: bizonyára
hálás regév,yfigura lehetett volna. (Versei jelentek mer} a Vigiliában is.)

De nem folytatom. Talán ez az elso, töredékes fejezet is jelezheti, hogy Rónay
György számára ez volt a legfontosabb téma: talán egész életművének egyik leg
meghatározóbb motívuma. A jegyzetek alapján a regény egy társadalmi réteg szét
hullását, morális elzüllését és kiúttalanságát mondta volna el. Sajnos, csak torzó
maradt.

(r. l.)
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I. SZUNYOGOS

A fiatalember átvágott az országúton és rátért a majorba vivő homokos dűlőre,

Bal kéz felől keskeny csík szántó nyúlt az országút mentén a kanálisig. Laza
homokjában soha nem maradt meg semmi, kár volt bele a vetőmagért. mégis
minden esztendőben megpróbálkoztak vele, ahelyett, hogy parlagori hagyták volna.
A gabonát, kukoricát, csalamádét kisikálta a szél, a krumpli meg se bírt bokro
sodni, a napraforgó meg, amit az idén vetettek ide, a ritka foltokban, ahol egy
általán kikelt, alig nőtt félméteresre, leveleit szomjasan lelankasztotta, és legföl
jebb gyermektenyérnyi tányérokat hozott, pedig már augusztus legvégén jártak.

Ez után a siralmasan rossz földcsík után, huszonöt-harminc lépésre az ország
út árkától kezdődött a szőlő, Göcsörtös vén tőkék, gazosan karó nélkül: a szőlős

kertnek, mely egészen a major aljáig húzódott, eza kivénült pászta volt a legré
gibb része, ezt még Bors báró, a birtok! hajdani gazdája telepítette, valamikor
a nábob előtti időkben, a ~últ század vége táján. Rejtő Áron, agarádfalvi szolga-

326


