
A hónap krónikája

Tburzá Gábor emléktáblájánál." Ritka dolog,
hogy egyíró tevékenysége szinte teljesen egybe
forr azzal a környezettel, melyben művei szület
tek. Thurzö Gábor, akinek emléktábláját rnost a
Magyar Irök Szövetsége nevében felavatom. ilyen
író volt. Hűséges, alázatos fia a Belvárosnak amit
ideszármazott német ajkú ősei a Stadl-nak ne
veztek. Születésétől a haláláig ebben a házban
élt, s itt; ebben a környezetben élnek és mozog
nak legfontosabb regényeinek hősei is, akik
túlélték őt, mert hiszen a rnű mindig túléli
alkotóját.

Ez az a ház, amelyben az Előjáték és Adósság
igyekvő, boldogulni vágyó polgárai éltek. Ez az a
ház, amely hátteréül szolgált legszebb el
beszéléseinek, köztük az Amen, Amennek, itt, a
mindig zárt zsalugaterek mögött zajlott az a
látogatás, melyet azután úgy írt meg, mintha
Bettina von Amim látogatta volna meg Beetho
vent, s innen, ebből a számára oly sokat mondó
környezetből ragadta őt el végérvényesen a
halálos kór, a "rapid necrosis".

Mindenki ismerte ezen a környéken, mert a
Belváros fiának tudta Thurzó Gábort, aki regge
lenként a bevásárló szatyrával és kedves kutyá
jával végigsietett a Váci utcán. Itt éltek és élnek
részben ma is azok a kedves és felejthetetlenül
életszerű figurák, akiket annyi szerétettel és
megértéssel ábrázolt, a kisemberek, akik iránt
mindig mély részvétet érzett, s az öregek, akik
nek magányát éppúgy igyekezett feloldani, mint
édesanyjáét, a hajdan oly kemény pékasszonyét.
akit élete végéig elhalmozott szeretetével.

Fiatalságában azzal a tervvel foglalkozott, hogy
megírja e városrész szociográfiáját, már tervezett
művének címe is megvolt: A Iv. ketület. Halála
előtt másfél esztendővel teljesült a terv, amikor
végre megjelent életének legpoétíkusabb, legna
gyobb beleéléssel írt munkája, a Belváros és
vidéke. "Emlékek, futó nosztalgiák, egy soha meg
nem írandó regény fejezetei." - így jellemezte ő
maga e könyvét, mely a Belváros históriáját
mondja el, akár egy képeskönyvból tárulna
elénk, s e könyvnek egyik legszebb, legbensősé
gesebb képe épp ezt a házat ábrázolja, amely
előtt rá emlékezve állunk.

•Rónay László avatóbeszéde április 7-én az
író Vád utcaí otthonánál.
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Mily szép volna belépni a hajdan keramit
kockákkal épített lépcsőházba,felmenni az eme
letre, becsöngetní, s meghallani, amint hű ku
tyája jelzi érkezésünket. s aztán a feltáruló ajtó
keretében meglátni őt, amint ironikus mosollyal,
várakozva fogadja a látogatot. Ki tudja, talán
egyszer majd viszontlátjuk egymást, s elmondja,
mit látott a másik Belvárosban. Ezt, a valóságost ő
mindig alázatosan szülőjének és dajkájának ne
vezte, ábrázolta, s ez most hálából örökre fiának
fogadta őt. E jelképes és valós szövetséget,
rokonságet hirdeti és hirdesse ez az emléktábla,
melyet most ünnepélyesen felavatok, hogy a
kedves ház, az otthon végérvényesen befogadja
és megőrizze sz:ímunkra és unokáink számára
Thurzö Gábor szellemét és emlékét.

Rónay Gyö1XJ! sírjánál. Az őszinte szeretet
hangja szólal meg az emberben, amikor Rónav
György sírja előtt áll a kerek évforduló megható
szorításában. Azzal a szeretettel, amellyel ő is
annyi évtizeden át, töretlenül és fenntartás
nélkül fordult embertársaihoz. a fiatalabb nem
zedékek tagjaihoz. S ebben a szeretetteljes oda
fordulásban gazdag tartalom rejlett: a keresztény
emberi és írói hivatás magasizzású jelenléte,
megértőhumanitás; egy olyan fajta testvériesség,
amely az őskeresztények korából áradt. Egy erőt

és biztonságot sugárzó egyéniség távlatot adó,
önzetlen bátorítása. Szamos író, literátor írásai
ból, emlékezéseiből tudhatjuk, hogy életük egy
fontos szakaszában, kezdőként vagy megtorpanó
felnőttként a Rónay Györggyel való személyes
találkozás és beszélgetés - olykor levelezés 
adta meg a kedvező fordulatot. Ha figyelembe
vesszük, hogy milyen sűrű alkotói periódusban
fordította ezeket az órákat más személyekre,
még értékesebbé válnak ezek a találkozások.

De maradandó szellemi és lelki nyomot ha
gyott Rónay György az Új Ember szerkesz
tőségénbelül is. Szelíd, de határozott lénye; halk,
de mindig súlyosan hangzó szava az elsuhant
évtized távlatában is élő valóság maradt. Írói és
emberi életművének tovább élő értékei ott
kísérnek minket mindennapos munkánkban és
kiemelkedő ünnepeinkben. Már nem ígéret,
hanem beváltott tény, hogy emlékezünk rá és
teljes valóságában, gazdag szellemvi1ágával itt él
köztünk az idő-határok legvégső pontjáig.

Szegbalmi Elemér


