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Rónay György: A párduc és a gödölye

Korábbi regényeinél jóval hosszabb ideig dolgozott Rónay Apárduc ésa gödötyén. Előző
regényeit egy-másfél év alatt tetőaláhozta; ezzel több mint fél évtizedig foglalkozott. Igaz,
erre az időre esik súlyos betegsége, infarktusa. Mégis elgondolkoztató, hogyApárduc ésa
gödölye írása valósággal végigkíséri egész utolsó alkotói korszakát. A mintegy húszíves
könyv utolsó oldalán ezt olvassuk: fl5zárszó - Visegrád - Budapest, 1970-1976."

A könyv korrektúráját még elvégezte, de megjelenését már nem érte meg: a könyv akkor
került az olvasók kezébe, amikor írója utolsó napjait élte. Posztumusz regény lettApárduc
és a gödölye. Megjelenését osztatlan siker és szinte egybehangzó kritikai elismerés
fogadta; fenntartásaikat nagyon óvatosan, Jobbára csak célzásokban, utalásokban és
kérdésekben fogalmazták meg a kritikusok, amibe nyilván belejátszott a fájdalmas pillanat,
a friss gyász míatt érzett tapintat és kegyelet. Ma már nagyobb távlatban, irodalomtörténeti
megközelítésben vizsgálhatjuk a regényt, elfogultság nélkül szólhatunk róla. Megjelenése
után egy évtizeddel jobban látjuk időtállóértékeit és fogyatékosságait, jobban érzékeljük a
megjelenés idejéhez kötött aktualitását és maradandó erkölcsi üzenetét. A kortárs kritika
főként a regény flleleplező"jelleget, információértékét, a téma újszerűségétés bátorságát
dicsérte; a nagyobb perspektíva lehetövé teszi, hogy morális tartalmait és az írói világkép
rnűvészi megjelenítését is behatóan vizsgáljuk.

Első megközelítésben a regény sok tekintetben Rónay korábbi munkáját, az Estigyorsot
juttatja eszünkbe. Mindkét regény jelen idejű cselekménye azonos színhelyen, a Balaton
déli partján játszódik. A nagy tó mellettí nyaralóhelyen él Kerekes Kálmán, és a Balaton
mellett lakik dr. Stoll Aurél is. Mindkét férfi magányos ember, csak teher és nyűg számukra
a nő, aki mellettük él. A nyugalmazott gyógyszerésznek az elcsúfult Julissal kell
megosztania életét; a volt bíróra egy házsártos gondnoknő takarít és főz. Stoll abban is
Kerekesre emlékeztet, hogy bűn terheli lelkét: míndketten egy kiélezett történelmi
helyzetben könnyűnek mutatkoztak, akaratlanul gyilkossá váltak. Kerekest a nyilas
rendőrfőkapitány kényszeríti árulásra, Stoll Aurélt a flszemélyi kultusz" Főnöke zsarolja
meg. A bűntudat üldözési mániáVá hatalmasodik bennük. Az üldözési mánia művészí

ábrázolása, a pszichikai folyamat megjelenítésére használt visszatérő motívum is rokon:
Kerekes minduntalan egy lasszó szorulását érzi a nyaka körül; Stoll Aurélnak azt a szálat
kellene megtalálnia, amellyel egy láthatatlan hurok könyörtelen szorítását tudná föloldani.
A két regényben a szerkezet, az ábrázolás és a feszültségteremtés mödszere is hasonló: az
író a gazdag cselekrnényszövést a modem belsőmonológ lélektani-asszociációs módsze
rével örvözi, a jelen idejű történés elbeszélését minduntalan a múlt idősíkjainak a
flbejátszásával" szakítja meg. A lelkiismeret-furdalás, az önvád terhe alól egyik hősének

sem ad fölmentést Rónay. De míg a Kerekes Kálmán fölött kimondott ítélet miatt a hős

öngyilkosságra kényszerül, dr. Stoll Aurélnak megkegyelmez az író. 5 ez olyan kü
Iönbség a két történet "megoldásában", amely a két regényt gyökeresen mássá teszi,
erőteljesen megkülönbözteti egymástól. A .különbség okára a mű egészének elemzése,
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a műben tükröződő írói világkép vizsgálata ad magyarazatot. Az Esti gyorssal való egy
bevetés inkább csak arra alka1mas, hogy annál határozottabban érzékeljük A párduc és
a gödölye sajátszerúségét, immanens esztétikai és gondolati értékeit.

RónayA párduc ésa gödölyét a hetvenes évek első felében írja, és a regény az ötvenes
évek elejének valós abszurditásait, a törvénysértesek korát, a "személyi kultusz" Magyar
országát eleveníti föl. Az ábrázolt események óta mindössze két évtized telt el, s az író
nem hivatkozik arra, hogy nagyobb rálátás kell a történelemre. Csaknem a jelent, a köz
vetlen mültat írja meg. A megírás kora még sok szállal kapcsolódik ahhoz az időhöz,

amelyet a regény bemutat. Amikor a regény megjelenik, a szernélyí kultusznak nevezett
korszak még amolyan jól-rosszul elhallgatott tabu témának számít. Rónay regénye az
egyik első müvészi híradás az ötvenes évek elejéről, a törvénytelenségekről. amelyet
majd sorozatban követnek a "személyi kultusz" koráról szölö irodalmi alkotások, Gal
góczi Erzsébet, Nádas Péter és mások regényei, s a témának ma már gazdag szépirodal
ma van. Rónay írói bátorságát, vállalkozásának újszerűségét, könyvének úttörő értékét
nem kisebbíti, ha tudjuk, hogy a .személyí kultusz" kialakulásának magyarázatát, a visz
szaélések okait ma már A párduc és a gödölyénél összetettebben és árnyaltabban
ábrázolja az irodalom.

Dr. Stoll Aurél az ötvenes évek elején egy gyilkosság bűnrészesévé válik.A szigoráról és
keménységéről ismert bírót egy éjszaka lefüggönyözött autón magához hívatja budai
villájába a Főnök - a figurában nem nehéz fölismerni az ország akkori főnökének, Rákosi
Mátyásnak az alakját -, és arra bírja, hogy mondja ki, olvassa túl az előre megírt halálos
ítéletet egy vidéki város városházának udvarán egy gyújtogatással vádolt, ártatlan ember
fölött. A bíró végrehajtja a megbízatást, annak ellenére, hogy nem ért egyet a b.-i halálos
ítélettel, és ezt az akasztás után a városháza egyik szobájában egy hivatalnoknak a
tudomására is hozza. Miért vállalja Stoll mégis a megbízatást? Miért hirdeti ki az előre

megfogalmazott halálos ítéletet, amelyet alapjában véve nem helyesel? Hogyan kerülhe
tett sor a törvénysértésrej Hogyan válhatott egy hajdan független és pedáns jogász az
erőszak és a visszaélés, a bűn és a gyilkosság eszközévé?

A magyarázat egyik rétege a korban, a történeti eseményekben rejlik - sejteti az író.
"Csak a tények világos ismeretében lehet elkerülni a múlt hibáinak megismétlődését.Ez
egyébként ma már közhely" - adja egyik hősének ajkára a mondatot. Rónay a tör
ténelemkönyvekben előadott megállapításokat a ténybeli, egyedi vaíösaggaí szembesíti,
emberi sorsokban ábrázolja. Meggyözöen mutatja be a Főnök személyét, tárgyi és em
beri környezetet; képet kapunk az állambiztonsági szervezet működéséröl, az éjszaka
járó, némán suhanó, lefüggönyözött, fekete autökröl, a titkos lehallgatókésZülékek
használatáról, a megfélemlített emberek megzsarolásáról, arról, hogyan kell a nyilvános
akasztással "példát statuální". Az író föltárja a .személyí kultusz", a zsarnokság kelet
kezésének mozgatórugóit, személyes és társadalmi pszichológiáját. A zsaroló mödszere.
mindent tud áldozatáról, az életrajz elhallgatott adatait is. De eltorzul a hatalom, ha
alapjává a megfélemlítést teszi. "Félt, mert megfélemlítették, és megfélemedett, mert
megfélemlített, és így tovább, körbe-körbe" - olvassuk a regény hőséről. Más kérdés,
hogy a .személyí kultusz" kialakulásának okai alapvetően az emberi gyengeségben kere
sendők-e? ,,Ahhoz, hogy egy potenciális zsarnok reális zsarnokká fejlődjék, a társada
lomnak is alá kell játszania" - olvassuk a regényben, és ez igaznak is látszik.

Stoll rossz választásában benne van több évtized magyar történelme. Rónay nem
elégszik meg a gyilkosság közvetlen időbeli környezetének a bemutatásával. A regény
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társadalomrajzát és kronológiáját kitágítja a közelebbi és a távolabbi múltba. Megérezteti
azt az időt is, amikor a Főnök helyzete meginog, és kicsúszik kezéből a hatalom irányitása;
s az 1956-os őszi, fővárosi eseményekről is zsúfolt, fílrnszerű képet kapunk. Továbbá a
korábbi események, a b.-i akasztast megelőzőmúlt is szerepet kap a regényben: StollAurél
feddhetetlenségének és pártatlanságának kétértelműsége már a háboru előtt, bíróí
pályájának kezdetén, a pusztaréti pajtatűz tárgyalása idején megmutatkozik; majd 1944
ben mód nyílik számára, hogy hajdani osztálytársán segítsen, de a tőle közbenjárást kérő
Kende Pált, aki zsidó felesége és kislánya megmentéséért fordul hozzá, elutasítja; a "nagy
összeesküvesi pör" (gyaníthatóan a Rajk-perről van szö) egyik mellékszá1aként szereplő
Tordas-ügyben pedig már megfélemlített bíróként viselkedik. Ezáltal a regény csaknem
félszázad magyar valóságát mutatja be; igaz, vázlatosan, de a történelmi múlt szempont-
jából a kulcsfontosságú mozzanatok megidézésével. .

A történetet végig a bíró szemszögéböl ábrázolja az író. Az ötvenéves Stoll Aurélt
halatoni magányában q,'}' fiatal, törtérrészi ambícióval megáldott újságíró, Moldi Péter
keresi föl, hogy kifaggassa a h.-i akasztás ügyéről. Az agglegény bíró eleinte elzárkózik a
fiatalember kérése elől, később megérinti a "tisztázás" esélye, és maga segít a történész
újságírónak az események fölfejtésében. Stoll Aurélrákényszerül az önvizsgálatra, és ez a
szembenézés meghatározza a regény szerkezetét. Az idő két síkján zajlanak az események:
1967 késő öszén, október végén kopogtat he először a bíróhoz a pesti fiatalember, és
mintegy tíz nap múlva látogatja meg utoljára. Az emlékezés jelen idejéhe ékelődneka múlt
történései: a negyedszázaddal korábbi b.-i akasztás körüli események és a még régebhi
rnült, 1944 őszének és a háború előtti éveknek az emlékképei. A szerkezet világosan
tagolt; csaknem fejezetenként változik a színhely és az idő, a fölidézett múlt és a jelen. A
vágások kemények, határozottak, mesteriek. Már a regény kezdete két erőteljes leütés. Az
első fejezet a kihalt, vihar szaggatta Balaton-parti fürdőhelyetmutatja be. ,,Amölö töveben
egy férfi állt. Összehúzott szernmel nézte a hullámokat. Föltarajosodtak, nekizúdultak a
partnak, visszacsapódtak a kövekről, de a hátratorIódott, habos vizet máris elöregörgette
egy következő hullám ..." A híró, karján a bevásárIóhálóvalbelép a kihalt telep boltjába,
hogy m~gvegye napi kékfrankos-adagját. Az üvegek között szembetalálkozik tükörheli
arcmásával: "Valósággal mellbe vágta a látvány: ez a hullafej ... Abban a pillanatban, amikor
ráeszmélt, hogy mindez csak a neonvilágítás játéka, eszébe jutott a b.-i városháza udva
rán az akasztott ember." Ez a fejezet utolsó mondata. És a második fejezet így kezdődik:

,,- Tessék, lehet jönni agnoszkáini - mondta valaki. Talán a titkár, aki a tárgyaláson a
jegyzőkönyvet vezette?" És ezzel a mondattal az író azonnal a fölidézett múltba, az em
lékek, az önvizsgálat rétegéhe helyezi az olvasót.

Az önvizsgálat módot ad, hogy ne csak a történelmi hátteret ismerjük meg, hanem
kibontakozzék előttünk egy ember jelleme is. Ugyanis a regényalapkérdésére - hogyan
válhatott egy feddhetetlen hín> az önkény eszközévé? - a magyarázat nemcsak a
történelemben, hanem Stoll Aurél jellemében is keresendő. Rónay nagyszeru pszicholó
giai érzékkel formálja meg a híró alakját.

Stoll Aurél összetett és fejlődő jellem: nemcsak gyávaés bűnös, hanem kiszolgáltatott és
gyarló ernber is. Az író széles és sokszínű jellemrajzot ad róla. Bemutatja gondolatait,
környezetér, testi megjelenését, betegségét. Megismerjük múltját, szüleíhez fűződő

kapcsolatát. Árván nőtt föl: idegbeteg anyja megölte magát, apja rideg szabályokat, szeretet
nélküli elveket plántált belé, Internátusban nevelkedett, a jezsuitáknál tanult. Már a
gimnáziumban Párducnak nevezték társai. Diákkori emléke: társaival kiránduláson vettek
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részt, futballoztak, az ellenfél kapuját a gyámoltalan Kende Pepi védte. A szeplős, nyápic
Kende Pál gyönge tanuló volt, társai Gödölyének csúfolták. játék közben Stoll Aurélnál
volt a labda, s a mezön heverő tehéntrágyában megforgatotl labdát Kende Pepi arcába
rúgta .. , Később becsvágyó, kemény és rettegett bíró hírében állt. Apusztaréti pajtatűz
ügyének tárgyalásakor szembefordult a főszolgabíróval, de azt nem tudta megakadályozni,
hogy a vádlottat, Szarka Mátét négy hét múlva büntetőszázadba sorozzák. A háború alatt
hadbíró. 1944-ben a tőle segítséget kérő Kende Pált valósággal kidobja hivatalából. A
pártba nem lépett be. A nagy összeesküvés után Tardos Áron ügyét őrá szignálják, s a
vádlottat tizenkét évre ítéli ... Ab.-i ügyben a halálos ítéletet készen kapja kézbe. Nem ért
egyet az ítélettel, de kihirdeti, végrehajtatja. Nem fanatikus, nem gonosz. Bűne a
gyöngeség, a gyávaság. Már a cselekvés pillanatában tudja, hogy nem jót tesz, mégis
megteszi. A b-í akasztás után gyanú ébred benne: azért szemelte ki a Főnök a föladatra,
mert Kende Pepi följelentette. Óhátra utazik, ahol Kende Pál forgalmistaként dolgozik.
Közbenmegszáll K.-ban, ahol tanúja annak az utómulatságnak, amelyet az Elnök (vagy a
Főnök) kedvére a protokoll vadászat után rendeznek a száIlodában. A bíró és Kende Pál
óháti találkozása a regény egyik csúcspontja, legmegrázóbb jelenete. Stollnak rá kell
döbbenníe, hogy nem Kende jelentette föl. Ellenkezőleg: Kende elvesztette feleségét és
kislányát, de sorsával megbékélve, magányosan, a Biblia tanításával vigasztalódva éli
napjait. A bíró 1956 őszén háromheti pihenésre á hegyekbe utazik. Amikor visszatér, a
fővárosi események kellős közepébe csöppen. Fél a felelősségre vonástól, infarktust kap,
kórházba kerül. Fölgyógyulása után az új hatalom már nem engedi visszatérni a bíröi
székbe, a lehető leghumánusabb mödon "kivonják a forgalomból": nyugdíjazzák, és
hátralevő életére egy Balaton-parti villában helyezik el. Itt látogatja meg negyedévenként
Szűcs, a biztonsági szolgálat embere, és Itt keresi föl Moldi Péter, a fiatal újságíró, hogy a
b.-i ügy történetét kibogozza. Anyugdíjas bíróban fölébred a tisztázás reménye. Találkozni
akar "ártatlanságának" egyetlen kikerdezhető tanújával, azzal a férfival, akinek a b.-i
akasztás előtt kijelentette, hogy alapjában véve nem ért egyet az ítélettel. Fölkeresi a
szociális otthont, ahol Bonta Bélát sejti. Bonta Bélát azonban már csak a temetőben találja
meg. Moldi Péter meghozza a hírt, hogy Kende Pál is három éve halott, és elhozza neki
Kende Pál ajándékát, a Bibliát, amely magától nyílik ki lzaiás jövendölésénél. "Együtt lakik
akkor a farkas a báránnyal, / s a párduc együtt tanyázik a gödölyével ... "

A történelmi háttér bemutatása és a főhős árnyalt lélektani elemzése mellett a
regénynek van egy harmadik rétege is, az erkölcsi szféra. Azzal, hogy az író a Biblia sorait
választja könyve mottójául, és abból emeli ki a regény címét, maga jelzi, hogy ezt a réteget
tartja könyve legfontosabb üzenetének. Rónay nem kerüli meg a társadalomrajzot, nem
hárítja el a pszichológiai rejtély elemzését, legmélyebben azonban a morális kérdések
vizsgálata foglalkoztatja. A hivatkozás, amely annyi helyzethen fölvetődik: "parancsra
tettem", "utasításra cselekedtem" - fölment-e a felelősségre vonás és a lelkiismeretfur
dalás alól? Van-e megbocsátás? Lehet-e vezekelni, megtisztulni az elkövetett bűnök után?
Jó és rossz, bűn és erény milyen kapcsolatban, föltételrendszerben van egymással;
miképpen kell érteni a bibliai sorokat: a farkas együtt lakik a báránnyal, a párduc együtt
tanyázik a gödölyével? Elsősorban ezek a kérdések foglalkoztatják Rónayt. "Ez a regény a
bűnösség tudatosulásának története" - mondta Sótér István. "Félelem, bűntudat,

reménység" - ezt a három szót írta kritikája fölé SzávaiJános, amikor cikke az Élet és
Irodalom-ban először megjelent.
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A regényben fölvetett kérdésekre Rónay a keresztény világkép alapján ad választ. Az
emberi, az egyéni felelősséget hangsúlyozza: a "parancsra tettem"-féle magyarázat
politikai védekezésnek fölfogható, de nem ekg indok a morális ítélkezés számára; az
"utasításra cselekedtem-féle érvelést az utókor talán elhiszi, de a személyes felelősség

alól az idő, a feledés nem ment föl. A lelkiismeret szavát csak ideig-óráig lehet elaltatni.
"Egy ártatlan ember haláláért egy bíró akkor is felelős, ha utasításra akasztatja föl" 
mondja Kátay, az új törvényszéki elnök, a regény egyik rokonszenves figurája. Sarra is fény
derül, hogy a Tardos-ügyben is és a b.-i halálos ítélet kimondásában is StoUAurél előtt két
bíró megtagadta az utasítás végrehajtását. A föloldást csak a bűn tudatosodása és a
jócselekedet, a segírés hozza meg. Rónay hisz abban, hogy az ember megmenthető, a
félelem legyőzhető.Abűntudat föltisztulása sosem túl késő, az ember megváltható. Az író
a regény végén hősét eljuttatja a megbékélésig, a reményig, a megbocsátásig. És ez az az
alapvető különbség, ami a regényt az Esti gyorstól elválasztja. Ha az Esti gyors a bűn és a
bűnhődés regénye, akkor A párduc ésa gödölye a bűn és a megbocsátás regénye. Eljön az
idő, amikor a bíró rádöbben tettének súlyára, segítséget kér a fiatal újságírótól, törleszteni
akarja adósságát Kendével: .szeretnék bocsánatot kérni tőle" - mondja. Ezek a
nyugalmazott bíró utolsó szavai: ,,Amígvárunk, élünk" Rónay tudja, hogy a megértés nem
fölmentés, a megbocsátás nem szerecsenmosdatás. (Szójátékkal élve: az író nem bíró; a
bíró ítél, az író megért.) Nem a bűnöst, a bűnt veti meg. Nem a bűnt, a bűnöst érti meg. És
a fölmentést nem mástól kell várni: nincs föloldozás az alól, "amire neked kell megtalálnod
a föloldozást".

Rónay a jelenségek összefüggésébe, rendszerébe a kegyelem működését is beleiktatja. a
bűn átvállalható, a másokért vállalt vezeklésnek értéke van. A regény két kulcsjelenete:
Stoll és Kende kétszeri találkozása. A két jelenet pontos megfelelőjeegymásnak. Először
- 1944-ben - Kende keresi föl segítségért a bírót, de Stoll a segítséget nem adja meg.
Másodszor - a b.-i tárgyalás után - Stoll keresi meg Kendét. Nemcsak az mutatkozik meg
ebben a másodszori találkozásban, hogy a gyönge az igazán erős, és a fölényesnek látszó
valójában gyönge, hanem az is, hogy amíg a bírót a gyűlölet tölti el ("Nem bocsátok! 
ordította a bíró. - Soha, érted? Soha!"), addig Kende a segítést, a másik emberért vállalt
áldozatot ajánlja föl (,,- Akkor mondd, mit tehetnék érted, Aurél?"). A regény végső

kicsengése azt érezteti meg, hogy Stoll megtérese valójában Kende áldozatvállalásának az
eredménye.

A párduc ésa gödölye nem hibátlan mű, de a hetvenes évek magyar irodalmának egyik
jelentős és művészi módon megírt regénye. Az erkölcsi problémák iránti érzékenysége
erőteljesebb,mint a történelmi és társadalmi háttér megrajzolása. A főhős pszichológiai
rajza hitelesebb, mint a mellékalakok jellemzése: a tételesség. a parabolisztikus igény
következetes alkalmazása meghatározza a jellemek rendszerét, egymáshoz való viszonyát.
(Moldi Péter jelentősége kimerül a katalizaror-szerepben. Szűcs az új rend, a hivatalos
hatalom humánus magatartását hivatott illusztrálni. Amikor az ÚJságíróÓháton Kende Pált
keresi, két ellentétes magatartású pappal találkozik.) Az idő két síkja, a jelen idejű

cselekmény elbeszélése és a belső emlékezés mesterien kapcsolódik egymáshoz: a
szerkesztés Rónay egyik legpregnánsabb írói erénye. A regénynek nemcsak tárgya q,>y
gyilkosság, egy konstrukciós pör körülményeinek a kibogozása, hanem mödszere is
emlékeztet az ügyészi-bírói munkára: először megismerjük a tényt és a "tettest", majd
lassan kikerekedik a történet, fokozatosan kirajzolódnak az előzmények és a következ
mények. Akár egy bírósági tárgyaláson: bizonyítékok, írásbeli följegyzések, dokurncn-
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tum ok, levelek, a szemtanúk vallomásai kerülnek elő. A feszültség egyre fokozódik,
majd a megoldás meghozza a konfliktus föloldását. A logikus cselekménymenetet csak
néhány véletlen találkozás bontja meg (például Stoll Aurél ismételt találkozásai 1956
őszének zűrzavarábanSzarka Mátéval): ezek is a tételesség következményei.

A párduc és a gödölye Rónay kimunkált ábrázolásművészetéhez kapcsolódik, a
humanista realizmus módszerét követi. Nem a szép stílus, nem a nyelvi újítás, nem a
meghökkentő szerkesztés foglalkoztatja. Az a fontos számára, hogy a történet a valóság
benyomását keltse. Regényíróként annak megvalósítására törekszik, amit kritikusként
másoktól számon kér: ,,Azlegyen igaz, amit elmond." És úgy mondja el, olyan egyszeruen,
korrektül és pontosan, hogy a történet az igazság, a "teljes és hű valóság" hitelével hasson.
Amikor A párduc és a gödölye megjelent, már érvényesültek irodalmunkban azok a
törekvések, amelyek a próza megújítását szolgálták. Rónay rokonszenvvel fogadta ezeket
az eredményeket, de maga nem akart bőréből kibújni, idegenkedett mindenféle neofita
buzgalomtól. Prózaírói igénye nemzedékének prózaeszménye maradt, mindenekelőtt

Jékely Zoltán, Ottlik Géza, Thurzó Gábor, Vas István szépprözai műveihezkapcsolódott.
Amit nemzedéke .Jegeuröpaíbb jelensége", Ottlik Géza első kötetéről, a Hajnali
báztetőkrőlmond, az ő prózaírói rnűvészetére is érvényes: "Ezekben a fokról fokra jobb
elbeszélésekben nemcsak a művészí érés és tisztulás folyamata fogja meg az olvasót,
nemcsak az előadás fölényes biztossága meg a látszólag laza, kötetlen modor mögött a
szigorúan tudatos művészi fegyelem és takarékosság, hanem bizonyos müvészi-emberi
erkölcs is; indulatos (de sosem prédikáló) humanizmus, és felelősség - emberért és
művészetért." Itt "a teremtésnek és a megteremtett világnak a feszültsége belül van, nem
-dekoratív-, hanem -egzísztencíalís-. Nem illusztrál, hanem értelmez. Illetve nem is
értelmez, hanem -előállít- - egy valóságot, abban a maximális feszültségi és telítenségi
állapotban, amelyben egyedi voltában és egyedi voltán túl maga a valóság lesz az
Egzisztencia ténye és foglalata."

Nemcsak a véletlen, Rónay György halála tette a regényt az életmű zárókövévé; az író
egy egész emberi és művészi pálya végső summázarat belefogalmazta müvébe,

Következő számunkból

Mária évében: Gyulay Endre, Fila Béla, Rózsa Huba,Jókai Anna, Kada Lajos, Barna
Gábor, Berda József, Gyökössy Endre írásai

Versek Szűz Máriáról
Rónay László és Szegedy-Maszák Mihály Márai Sándorról
Beszélgetés Határ Győzővel
Csányi László: Rigoletto-parafrázis
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