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Egyetemi hallgató.

Rónay György regényé
nek Esztergályos Károly
rendezte televíziós feldol
gozása tette időszerűvé,

hogy a Vigilia kiadásában
újra megjelentetni szán
dékozott mü mélyebb, lel
ki mondanivalójára irá
ny~suk a figyelmet. Ró
nay Györgyre emlékezve
közöljük kiadatlan versét
éselbeszélését.

Rónay György:
A párduc és agödölye
A párduc és a gödölye (1978) egyike Rónay György legismertebb regé
nyeinek. A bún és bűnhődés, valamint a történelmi felelősség problé
máját járja körül. Módszere hasonlít a többek között Henry James által
képviselt lelkiismereti tudatregényéhez: a cselekményt a főszereplő

tudatán keresztül gondolatvilágának mozgása révén ismerjük meg. A
mű alapját képező történet is csak fokozatosan, a főhős asszociációi,
visszaemlékezései során bontakozott ki előttünk.

A főszereplő, dr. Stoll Aurél, volt törvényszéki bíró, egy balaton
parti villában él, a külvilágtól elzárva, tulajdonképpen eltemetve: em
berekkel nem érintkezik, komor és megközelíthetetlen. Ám egy este,
amikor hazatér szokásos sétájáról - melynek célja a szokásos üveg
kékfrankos beszerzése -, egy fiatal újságíró várja. Moldi Péter, aki
történészi ambíciókat is dédelget magában, a személyi kultusz éveiről

szeretne adatokat gyűjteni és egy statáriális akasztás részletei felől

faggatja. A perben Stoll Aurél az elnöklő bíró szerepét látta el. Ez
indítja el azt a folyamatot, melynek során újra lejátszódnak benne
múltjának sorsdöntő eseményei.

Annak idején maga a Főnök - alakjában nem nehéz felismerni
Rákosi Mátyást - hívatta magához, és adta ki az utasítást, melynek
értelmében a már előre elkészített ítéletet csak fel kellett olvasnia.
Lelkiismerete ugyan tiltakozott az ügy ellen, mégsem mondott ne
met, félt annak következményeitől.Azonkívül a Főnök olyan részle
teket idézett múltjából, melyekből világossá vált számára, mindent
tudnak róla.

Ezzel azonban nem tudja fölmenteni magát sem a társadalom,
sem saját lelkiismerete előtt. 1956 októberében csak szívinfarktusa
menti meg attól, hogy ne lincseljék meg a nyílt utcán. Több mint
egy évet tölt kórházban. Amikor felépül, a bíróságon helyét betöltve
találja. Mégsem látja be, hogy feleslegessé vált, pedig csökönyössé
gével önmagát teszi nevetségessé. Ekkor lép be életébe Szűcs, aki
meglehetősen rejtélyes jelenség; vezetéknevén kívül csak annyit tu
dunk róla, hogy az Állambiztonság embere. Fokozatosan megérteti
a bíróval helyzete fonákságát. Rábeszéli, költözzön el, minél mesz
szebb attól a környezettől, ahol addig élt. Így kerül Stoll Aurél a ba
latonparti villába. A magányt és ránehezedő nyomasztó emlékeit
csak az alkohol segítségével tudja elviselni.

Ez az állandósultnak látszó állapot, mely azonban a valóságban
alig több, mint puszta vegetálás, egyszerre megbolydul Moldi Péter
érkezésével. A bírón, bár félelem fogja el a leszámolástól, fokoza
tosan meglepő változás jelei mutatkoznak. Azzal, hogy most hango-

766



san is újból végig kellett pörgetnie a régi eseményeket, sok min
dent talán sikerűlt tisztáznia önmagával is. Ami pedig még ennél
is több: emberi érzések jelentek meg benne. Évtizedek óta herme
tikusan elzárva élt az őt körülvevő közutálatban. Most mégis fon
tosnak tartja azt, hogy egy fiatalember boldoguljon az életben, és
hogy sikerüljön véghezvinnie - kissé idealisztikus - elképzele
seit. Or. Stoll Aurél, a megrögzött agglegény, ráébred, hogy élete
folytatás nélkül értelmetlen, de Moldi Péternek talán még tovább
tud adni valamit. Az igazi mély kapcsolat pedig akkor jön létre
közöttük, amikor a bíró segítségét kéri annak az ügynek rendezé
séhez, mely ezektől független, személyes ügye, számára mégis
mindezeknél súlyosabb.

Ez a szál a regény folyamán apró részletekből, utalásokból bon
takozik ki, valódi jelentősége is csak a mű végére tárul fel előttünk, de
csak ennek ismeretében érthető a regény címe. Stoll Aurélt ugyanis
annak idején gimnáziumi osztálytársai Párducnak nevezték, kemény,
megalkuvást nem tűrő tennészetét és társai fölött játszott vezető sze
repét is kifejezve. Volt az osztályban egy szegénysorsú, gyenge képes
ségű, ügyefogyott fiú is, Kende Pál - becenevén Kende Pepi -, akit
valaki Gödölyének nevezett el. Bár Párduc mélységesen megveti őt,

sorsuk titokzatos módon mégis összefonódik. Erre utal az az lzaiás
jövendöléseiből való bibliai idézet is, mely újra és újra felbukkan a
műben és a regény mottója is:

Együtt lakik majd akkor a [arkue a báránnyal,
s a párduc együtt tanyázik a gödölyével.
1944-ben, amikor Kende Pál azzal a kéréssel jött hozzá a bíró

ságra, hogy próbálja megmenteni zsidó származású feleségét és kislá
nyát, katagorikusan elutasította a kérést. Később, már a háborút követő
bizonytalan időkben, Kende levélben kérte támogatását, de válaszra
sem méltatta. Amikor hosszú évek múlva, a Főnök a következő kér
dést teszi föl: "Ön az a Stoll Aurél, akit az iskolában Párducnak nevez
tek a társai?", a bíró biztosra veszi, hogy a Gödölye" jelentette föl, hi
szen volt rá oka. Az akasztást követően nem is megy vissza Budapest
re, hanem Óhátra utazik, ahol Kende forgalmistaként dolgozik, hogy
felelősségre vonja. Ám legnagyobb meglepetésére a gyámoltalan Kende
Pepinek ártatlansága, szelíd de megingathatatlan lstenhite hatalmas er
kölcsi fölényt biztosít, amelyről lepattan a bíró rosszindulata.

Amikor megfogalmazódik benne, hogy segít Moldi Péternek, elő

ször ő kéri meg arra, hogy segítsen rendeznie ezt a régi adósságát.
Gondolataiban az lzaiás-idézet folytatásában - "És parányi gyennek
terelheti őket" - a naiv és egyelőre romlatlan fiatal újságírót helyette
síti be a gyennek helyére, akinek múltja legfájdalmasabb pontjával ke
zébe helyzete az életét. Igaz, rengeteget kapott ezért viszonzásul: fel
adatot és társat talált, és ezzel élete értelmet nyert. Ahogy a re
gény egyik legutolsó sora megfogalmazza:

"Amíg várunk, élünk."
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