
polgármesternő korábban apáca lett volna. A valós elemek közé
tehát vegyülnek a regényben képzeletszülte elemek is, vagy még
inkább: a szerző különböző valóságdarabokból állíthatta össze a
maga regényvilágát.

A koncepciós per és a kivégzés azonban valóban megtörtént Bé-
késcsabán. 1950-ben július 15-én végezték ki Molnár Sándor körös-
tarcsai parasztembert a békéscsabai városháza udvarán. A regény
Köröstarcsa helyett Tarcsád nevű települést említ, és Borbás Sándorra
változtatja a történelmi Molnár Sándor nevét. Az áldozat déduno-
kája — Hajdú Mária — szakdolgozati témájául választotta a törté-
netet. Molnár Sándor emlékére 2002-ben táblát avattak a békéscsa-
bai városháza udvarán, a körfolyosó egyik oszlopán, Köröstarcsán
pedig kopjafát állítottak föl az emlékére.35

Rónay György regénye szépirodalmi emléket állít a szomorú ese-
ménynek. A felépítését tekintetve sokban hasonlít Böll könyvére,
de a német regénnyel szemben a kiengesztelődést hirdeti. A köny-
vet olvasva a történelmi és helytörténeti vonatkozáson túl eltöp-
renghetünk a zsarnokság működése, a szelídek és a zsarnokok el-
lentéte, a félelem, valamint a bűnbánat és a kiengesztelődés fölött.

Búberek
Amíg állt a falu, semmi se volt. Na és ma
A töltés déli felén napozik egy aránylag új legenda.

Hogy érdektelen évek száradnak ott vagy néhány
Jobbágyi szemfenékre égett kép talán —
Napfelkelte, születés-temetés, török kontyok, meg aztán
Ahogy a tiszttartó urak kikocsikáznak a gőzgépek korának
Hajnalán —, mindegy, a múlt megértő:
Egy kihalt falunál sosem lehet izgalmasabb az élő.

Mítosz és vándor egymást nyalogatják, a homályosabb helyek
Kitöltődnek saját színvilágú történelemmel, végül ráun
A vándor a múltra, és kérdés nélkül továbbáll.

Pedig van még néhány sejthető kiszögellés,
S a falunév se bonyolult: a vizenyős föld fölött
Tényleg egymásban gomolyog az irthatatlan,
Nehéz köd és a bánat.

A fű, a fák, a madarak, a megakasztott patak
Már az új népre várnak.

35Ványai Fehér József:
Elvtársak, máma
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