
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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