
A pARDUC :ÉS A GÖDÖLYE

Rónay regényírói művészetének talán
legjellemzőbb vonása a részvét. Alakjai,
akár bűnösök, akár ártatlanok a maguk
vagy a társadalom szemporrtiából, mín
dig az író megértésével, hogy ne mond
jam, megbocsátásával találkoznak. Rónay
szakított azzal a bevált gyakorlattal,
hogy az író hol az egyik, hol a másik
oldalon állva, ítéleteket vagy felmenté
seket fogalmazzon emberek perében,
még ha azok az ó teremtett hősei is.
Sohasem tetszelgett a széppróza itt ál
dáslt, ott büntetést osztó mezében, inkább
nagyon is együttérző, ön- és köz-vizsgáló
volt, mint aiki minden és mindenki el
lenére bizonyos a rossz kíiktathatóságá
ban, a vétkező megtérésében. a jóság
hatékony hatalmában, mert a rossz 
nem emberi dolog, ami pedig nem em-
beri - csak átmeneti az ember világá
ban. Megértése azonban sosem az oknyo
mozóé,a jól értesült ügyészé, még ke
vésbé a tisztán maradtak szánakozása,
esetleg valamiféle sajnálkozó bíráskodás
a tegnap vagy a tegnapelőtt ügyei felett.
Nem tudnám máshoz hasonlítani ezt az
írói hozzáállást, mint a jó gyóIl!tatóéhoz.
A bűnösról éppúgy igyekezett kideríteni,
hogy áldozat, a maga és a környezete
tudatlanságának, baljós szándékainak és
szűkösségének áldozata, akinek mindig
megvan a reménye a gyógyulásra, mint
az ártatlanről, hogy éppen ártatlanságá
val válik áldozattá egy olyan oltáron,
amely a kenyér és bor átváltoztatásával
mánden tiszta önfeláldozást a bűnösök

lelki javára fordít. Hogyan is mondja
Rónay A párduc és a gödölye zárósorai
ban? "Amíg élünk, várunk... Amíg vá
runk, élünk. .." A bűnbánat felkeltésé
nek, a bűnök felismerésének folyamata
ez: ártatlanok készítik elő a tisztulás 'út
ját. Az áldozati érték így emelkedik
idővel etikai tényezövé, magatartásror
máló erővé,

Rónay György posztumusz regényé
nek, A párduc és a gödölyének két fi!IiU
rája, Stoll Aurél törvényszéki bíró és
Kende Pál óhátí vasutas is ennek a gon
dolatnak hordozói. A regény az ötvenes
évek kegyetlen időszakát öleli fel, egy
seerre foglalkozik a hatalom egyik meg
testesítőjének, a Párducnak sorsával és
az áldozatok egyikét képviselő Gödölyé
vel. A központi kérdés az, miért jutott
az egyiknek ez, a másiknak az a sors ?
Kinek mít diktált a lelkiismerete meg
próbáltatások idején? S ki miért csele
kedett úgy, ahogyan cselekedett? A bíró,

a gyengébb ellenállás felé hajló ember,
aki nyilván nem véletlenül lett jogász;
ezen a pályán kellőképpen éreztethétte
fölényét a hivatalból alárendeltekkel, il
letve a törvény betűje szerint elítélen
dőkkel. Nem véletlenül állt mindíg gyá
ván és félszegen a visszaélések pártjára
s nem az igazság mellett, melyre esküje
örök érvénnyel szólította. A háború előtt

vidéki kisurak szorításának engedett,
az 50-es években a teljhatalmú Főnök

megfélemlítésének. A bíró, bárhogy is
nézzük, mindíg felül volt, míndtg meg
kapta szolgálatának jutalmát. Öregen,
betegen egy Balaton környéki villa ha
szonélvezőjeként gondolja végig a lelki
ismerete mérlegén fiaskóval záruló éle
tét.

Keride Pál a bíró gyermekkori iskola
társa. Be-belép az é1etébe, olyan sors
döntő pontokon, amikor nemcsak egyé
nek, családok, hanem egy ország helyze
:tét érintik mélyen a válságos események,
Kende arcán ott ég a gyermekkori meg
szégyenítés pírja, ott sajog benne segély
kéréseinek visszautasítása, valamilyen
bénító, de mégis-mégis derűbe oldódó
fájdalom: a kereszt felvevésének. hordá
sánakterhe - és öröme is. Kende em
berséges ember: tudott várni, "tudott
reménykedni, !tudott hinni, csak ítélni
nem tudott, ítélni nem akart. A család
ja életéért könyörgött Stollnak, egy
gesztusra várt, egy halk beísmerésre,
hogy - Palikám, tévedtern. Legalább
ne haragudj... De semmi. Szinte az
utolsó percig. Csak a nyugállományban.
a balatoni villa hűsében egy, a közel
múlt oknyomozásába fogott fiatal újság
író felzaklatókérdésének hatására pró
bálja meg SOOll Aurél :fjelmérni a múlt
ját. Rádöbbenarm, mikor s hol hibá
zott, mikor s hol tetézte a bűnt, vagy
értette félre önmagát is, másokat is.
Amikor viszont megérti, hogy már a
kezdet kezdetén, még az iskolában, hi
básan lépett, míndazt, ami utána tör
tént, visszamenőleg is, szeretné mente
getní, szépítení, kimagyarázni. Kende
Palihoz utazi:ki - talán bocsánatkérésre,
talán vallomástéteire is. De mít számít
ez már az óháti vasutasnak: néhány éve
halott. Am még holtából is üzen a bíró
nak. A Bibliával, amit hagyatékként reá
testált. Azzal az ószövetségi fejezettel,
amellyel egyszer már a bíró, még az
ötvenes években találkozott Kende Pál
asztalán: "Az igazságosság 'Ieez dereká
nak öve, I S a hűség csípőjének kötője.

I Együtt lakik akkor a farkasa bárány
nyal, I S a párduc együtt tanyázik a

569



gödölyével; 1 Együtt él majd borjú,
oroszlán és juh, I És parányi gyermek
terelgetí őket."

Az író meggyőzőert érzékelteti, hogy
a Párduc azért teljesíti parancsra a
személyi kultusz alatt általa is jogtalan
nak vélt utasításokat, mert eleitől fogva
hiányzott belőle az erkölcsi reflexió, iga
zi önismeret, a helyzetek és kényszer
státuszok morálís felismerése, a jövőt kö
zelítő végigelemzése. Már-már jóvátehe
tetlenül későn jön rá, hogy rossz olda
lon futotta le pályáját, nehéz mentséget
találni életére, magatartására: akkor
rontott el mindent, amikor sárral dobta
meg Kende Palit az iskola udvarán. A
többi csak következménye az első go
nosz tettnek, az indulás determinációjá
nak. Kende Pál sorsában ismét' egy jel
legzetes Rónay problematika tükröző

dik: az áldozatoké, a mindenkori meg
alázottak, becsapott és szerencsétlenül
járt emberek iránt érzett megbecsülés és
tisztelet kífejezéséé.

Prózai munkáinak többségében, így vagy
úgy, felül- vagy alulnézetben a gödölyék
sorsa foglalkoztatta, akik noha sohasem
jutottak külső erő vagy hatalom birtoká
ba, a belső szépség, a lélek valódi törek
véseinek jegyeit viselik magukon, s ezek
a jegyek emelik ki őket látszólag moz
dulatlan, szürke környezetükből. Össze
törtségükben. jelentéktelenségükben is
példamutató egyéniségek: életüket nem
kényelmes gondtalanságban élik végig,
hanem végigszenvedik, végigvergődík,

legtöbbször még "egy darab fásult, ér
zéketlen irgalomra" sem találva az em
berek között, Mégis, cselekedeteikből,

gondolkodásukból arra következte
tünk, hogy az igazság birtokában van
nak, övék ,a helyes ~t. Az a makacsság,
az a rendíthetetlenség, amellyel nehéz
döntésekben is húségesen ragaszkodnak
önmagukhoz és odaadóan szentelík ma-

AZ ISMERETLEN LISZT FERENC

Liszt hosszú, alkotó életében aligha
írt több kamaraművet húsznál. De vala
mennyi remekmű! Csak fájlalni' lehet,
hogy hangversenytermeinkben alig-alig
hallhatunk közülük egyet is. Éterien tisz
ta hangzásuk, letisztult érzésviláguk nem
annyira a romantika világszemléletét
idézi, mint inkább az öregedő ember
- majdnem valamennyi kései alkotás,
néhány átirat - Ieszűrt, klasszikus ki-

gukat másoknak, azt bizonyítja, hogy
mindebben nem csupán a tudatos vá
lasztás játszik szerepet, hanem valami
több. Ez a valami, amit kitüntetésnek
kell venni, ami összecseng az emberi
sors keresztény értelmezésével: a kegye
lem' jelenléte, alakító hatása életünkben.
Az egyetemes Karitász küldetése.

Rónay ezzel a néhol krimibe ojtott,
társadalmi profilú könyvével, A párduc
és a gödölyével elsősorban az egyénre,
az emberi lelkiismeretre és emberségre
apellál. Ha felépítésében, itt-ott megol
dásaiban is Graham Greene nyomai lát
szanak, s ha az ún. "új regény" film
szerű síkjait is .felfedezhetjük lapjain,
a formai kérdések és esztétikai érvek
mind háttérbe szorulnak a regény izgal
mas anyagának, lényegi mondandójának
vizsgálatkor. Rónay a megbékélést hir
deti ebben a regényében is, a megbéké
lést önmagunkkal, a múlttal, a volt és
jövendő világgal. Nem titkolja, hogy sze
rinte. annak, aki nem képes hinni, na
gyon nehezére esik megérteni is, megbo
csátani is. Csak aki olyan dimenzióban
fogja föl önmagát és a világot, amely
túlvezet a földi lehetségességeken és fel
tételezi a dolgok szabad és kötetlen 10
vábbáramlását, az képes a reményt és a
megtérest kiterjeszteni időben és térben
egyaránt. Az hisz abban, hogy valóban el
jön az az idő, amikor a farkas és a bá
rány önfeledten együtt fog játszani,
amikor a párduc és a gödölye elválaszt
hatatlan jó barátok lesznek, és senki és
semmi nem fogja boldog egymásra ta
lálásukat akadályozni Nagy félreis
merni. Hogy mikor lesz az? Az idő nem
a mi dolgunk, az idő túlél bennünket.
Csak a bizalom nem, csak a hit nem:
abban, hogy egyszer, valamikor igaz
lesz, tény lesz. Nincs más választásunk,
nincs más perspektívánk.

H. B.

egyensúlyozottságát, melyet nem tud
megtörni a gyász, s nem lendít ki pá
lyájáról az öröm. A Magyar Hanglemez
gyártó Vállalat Liszt-sorozatában ezút
tal nyolc kamaramű jelent meg egy le
mezen. '" A nyolc között hallható a rend
kívül szép, megrázóan őszinte Am Grabe
Richard Wagners, a "Wagner Richard
sírjára" írt hárfakíséretes vonósnégyes
is. Ennek keletkezése, életrajzi háttere
mélyen jellemző Liszt egész életfelfogá
sára. Székes.fehérvárt kelt az a levele

'" Liszt Ferenc Kamaramüvei (Hungaroton, SL PX 11798)
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