
írt, kivéve az esztergomi érsek őeminenciáját és az egyesült görög és örmény rítusú érse
kekee, A bécsi érsek úr öemínencíájénak maga adta át bizalmasan 'a, többi érseknek kül
dött körlevél egy példányát. Jómagam nem tudván, hogy Rauscher bíboros úr milyen döntést
hozott az ügyben, elmentem hozzá, hogy megérdeklődjem a dolgot. Egyben jeleztem neki
azt is, hogya Szentszék egyes érsekek válaszának hiányában még nem lehetett abban a
helyzetben, hogy megfelelő' intézkedésekkel rendezze az egyházi bírói joghatóság fokozatait,
melyekriek a "Birodalom püspöki bíróságain m.űködniök kell.

Remélem, hogy a napokban megkapom a néhány hiányzó választ is. Kötelességemnek
tekintem rögtön pontos jelentést küldeni Eminenciádnak az érsekeknek Viale-Prela bíboros
úr körtevelére adott válaszatról. ., I

(6) ASS (= Archivio della Segreteria di Stato, az Allamtttkárság levéltára) anno. 1856:
rubr, 283. fol. 72. Scitovszky prímás levele. Antonelli bíboroshoz. Esztergom, 1856. dec. 27.
Latinul. Eredeti levél.

Nyomorúságos állapotomban, melynek okát méltóztatik ismerni és az öszentségének
térdenállva írt levelemben - melyet csatolva küldök - ismét méltóztatik majd olvasni,
nem találok más örvoslást, mint hogy alázatos kérésemmel Oszentsége trónusához meneküljek.
Hogy könyörgésemet közbenjárásával továbbítani méltóztassék, ismét és ismét buzgó áll
hatatossággal kérem Eminenciádat. Nagyobb kegyelmébe és jóindulatába ajánlom magam.
Kezét örök, tisztelettel csókolom.

NAPLÓ

THURZ6 GÁBOR (1912-1979)
Hadd ne irodalomtörténeti méltatásával kezdjem! írtam róla könyvet - na

gyon rossz könyvet, mert igaztalan volt -, tanulmányt, kritikát. Elolvastam ösz
szes műveít, sőt, születésük előtt is meghallgattam a felét, mert úgy írt, hogy előbb

hatáspróbát tartott, úgy alakította majdnem míndegyík regényét és elbeszélését,
hogy kötetlen beszélgetés közben előadta őket, figyelve a hatást, egy-egy elkép
zelt motívumot igazítva. Mindig arról írt, .amit látott, átélt. Sosem tudott helyzete
ket, alakokat "kitalálni", s ha nemzedékét érték is olyan vádak, hogy elkanya-

. rodott a valóságtól, ő míndíg hű maradt a megélt, átélt realitáshoz.
Haláláig végigkísérte életemet. Nem tudom hányan szerették, én mindenesetre

nagyon szerettem. Hiszen keresztvíz alá tartott, s valahányszor életemnek nehe
zebb periódusa következett el, míndíg elmehettem hozzá> Váci utcai lakásának
spalettáít zárva tartotta, csak; olvasólámpája világította meg a homályos szobát.
Rendszerint ágyán feküdt, felöltözve, körülötte könyvek és lemezek, tarka össze
visszaságban,1 s m.ajdnem mindíg csöngött olyankor a telefon. Míndíg így szólt
bele: "Tessék, Thurzó!". Ismertem azoknak a jellegzetes belvárosi arcoknak a
viselőit, akiknek oly felejthetetlen emléket állított elbeszéléséiben, s akikről

ő írta a legszebb, 'Iegkönnyesebb, legnosztalgikusabb emlékezést a Belváros és
vidéke című könyvében. Tanúja voltam beszélgetéseknek. amikor olyanok, akiket
barátainak hitt, lelkendezve számoltak be műveinek sikeréről, s aztán ledoron
golták valamelyik lapban. Vele örültem, amikor sikeres színpadi szerzőként meg
hajolt a Vígszínház ünneplő nézőtere előtt, .s vele szomorkodtam, amikor új da
rabja eltűnt a süllyesztőben, s ő magába roskadva sétáltatta Csibit a Duna-par
ton. Amikor becsöngettem hozzá, először mindíg a kutya ugatása harsant föl,
aztán megjelent ő maga is, míndíg gunyoros mosollyal, amely mögött azonban
érezni lehetett a szeretetet, a segítő készséget és egy cseppnyi megbocsátó elné
zést. Minden külföldi útjáról írt egy képeslapot : sokszor innen tudtam csak,
hogy "Svédországban, Olaszországban vagy éppen Görögországban van. A szűk

kis előszobában egy időben a falra szögezve őrizte a bemutatóiról értesítő plaká
tokat. Egy jégszekrény is volt itt, s egy elektromos sütő, mert főzni is tudott,
s legalább olyan büszke volt a gasztronómiai tudományára, mint írói síkereire.
A hallban kanapé és két öblös fotel álldogált, ezekbe ültette le vendégeit. Akiket
seeretett, azok követhették a szobájába, sőt kinyithatták azt a szekrénykét is,
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melyben lemezeit őrizte. Azaz: nem őrizte, csak tartotta. Mert bárki bármit
kért tőle, odaadta. Boldog volt, ha adhatott, sosem várt viszonzást.

A Váci utcának az Erzsébet-hídon - Ó, de gyönyörűen írt egyszer a romba
dőlt majd újjáépült hídról! - túli részén mindenki ismerte. "Művész úr"-nak
szólították a KÖZÉRT-ben, a zöldségesnél és a csarnokban is, ahol majdnem
mínden reggel megfordult, hevesen alkudozott a kofákkal, és elégedetten tette
szatyrába a pult alatt csak neki őrzött .bélszínt, Útjaira Csibi majd Dzsóker is el
kísérte. A kutyákat a fűszerüzlet előtt levő lábtörlőhöz kötötte, s előfordult, hogy
ott is felejtette. Tanúja voltam, amint ziláltan rohant a Felszabadulás téri nagy
Csemegéhez. mert délben odakötötte Csibit,' s délután jutott eszébe, hogy a kutya
még míndíg ott várja.. Addigra annyi cukrot kapott, hogy elrontotta a gyomrát.
Az emberek egy része így mutatta ki Thurzó iránt érzett szeretetét.

Gyerekkorom óta hozzánőtt az életemhez, mondom, s valóban: ma is ponto
san emlékszem, ahogy a lehetetlenül magasra nőtt Lovass Gyula, Sőtér István és
apám társaságában végtgsétáltunk vasárnaponként a Várban - a siklóval mentünk
föl reggelenként -, ők az alapítandó folyóiratról, az Ezüstkorról vitatkoztak,
én az őrségváltás fényes ceremóniáját bámultam.

1945-ben lejött Balatonszárszóra. Megint arról volt szó, hogy újraindítják az
Ezüstkort. Aztán a lap tervét elejtették, csatlakoztak a Vígiliához, melynek rövid
időre ő is egyik főmunkatársa lett. Mert aztán hamarosan és hosszú évekre elnyel
te a rádió, a színház és a filmgyártás. A Művész Színháznak volt dramaturgia 
remék darabokat mutattak be ott -, és hallatlan érzéke volt, hogy kell elhelyez
ni egy "patront", amely újra fellobbantja a kihunyó érdeklődést. Rengeteg film
készítésében vett részt névvel és névtelenül, elrontott forgatókönyveket hozott
rendbe, párbeszédeket írt újra, ötleteket adott, szíporkázott, írókból próbálta ki
szedni, mít akartak mondani egy zavaros résznél, s amikor nem vergödtek zöld
ágra, vállat vont, és újraírta az egészet. (Nem véletlen, hogy évekkel később, a
televízióban ő írta a Fekete város emlékezetes sikert aratott adaptációját.) Lé
lekölő, irgalmatlanul feszült, nehéz munka volt, de ő lubickolt benne. És· meg
tanult valamit, amit kevés író tud: párbeszédet írni! ·Az ő hősei sosem. üresjára
tokban beszélnek, és sosem kirnódolt szövegeket mondanak egymásnak. Figyelte
az embereket, az élet apró helyzeteit, ezek voltak az egyetemei, s ha rendszerint
ironikusan számolt is be benyomásairól, az írást míndíg véresen komoly dolog
nak tartotta.

Közben a régi barátságok szálai meglazultak. Ez nagyon fájt neki. (Hogy.
mennyire, azt szfndarabjaí, bizonyítják, melyeket szinte kivétel nélkül a "leszá
molás" indulatával írt.) És életének nagy öröme volt, amikor az. utolsó években
megint gyakrabban találkoztak, s az ifjúi esztendők felfedező izgalmával szá
moltak be egymásnak terveikről, műveíkről és azok kritikai fogadtatásáról (melyben
nem sok örömük telhetett). Ekkor lett ismét a Vigilia rendszeres munkatársa. A
lapnak egyébként nem volt még egy olyan hűséges olvasója. mint ó. Minden szám
ról, minden egyes írásról elmondta a véleményét, látszott, hogy segíteni akar,
hogy érintetlenül őrzi magában ifjúsága nagy nosztalgláít.

Volt benne, a sugárzásában démonikus erő is. (Véletlen-e,. hogy A szent leg
jobban sikerült alakja az "advocatus diaboli"?) Embereket veszített össze, békí
tett ki, de ha bajban volt barátja vagy ismerőse elsőnek'segített rajta. Nem kí
mélte magát - semmilyen vonatkozásban! - fűhöz-fához rohant, kért, könyör
gött, intézkedett. És segített maga, a pénzével is. Azt hiszem sok-sokezer forintot
adott kölcsönbe, hozomra, abban a biztos' tudatban, hogy az illetőt nem látja 
többé, vagy ha látja is, a kölcsönt már nem kapja vissza. Megszámlálhatatlanul

_ sokan vannak, akiket ő segített a filmhez, akiknek útját ő egyengette az iroda
lomban, akik neki köszönhetik, hogy emberek maradtak, művészek lettek. Nem
volt a nagy fel(edezők közül való, talán az ízlése sem volt csalhatatlan, de az
embersége, ott ahol e szó jelentéstartománya igazán komollyá válik, kikezdhetet
len maradt. (Egyébként nagyszerű szerkesztő volt, bizonyságai az tZetnek azok az
évfolyamai, melyek az ő irányításával jelentek meg, és egyike volt azoknak, akik
Pilinszky János tüneményes indulása körül bábáskodtak.)

Sokszor lehettem tanúja, amikor telefonált. Nem is egyszer vigasztalt-bátorított,
lelket tartott emberekben. "Szegény, megbukott a darabja - mondta egyszer egy
ilyen beszélgetés után -, pedig olyan kedves .fiÚ!" "Hiszen alig ismeri!" - vá
laszoltam elképedve. "De brancsbelí l" - mondta ellentmondást nem tűrően. Va
lóban: szentnek tartotta az irodalmi életet. Barátaival együtt ebédelt a hét bizo
nyos napján - ezt a szokását utolsó hónapjaiban is meglSrizte, s nagy-nagy csa-
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lódása volt,' amikor -egyíkük megbántotta -, s ezt a napot sérthetetlennek tar
totta. Bármikor felmehettem hozzá, de aznap 'délben soha. Rohant ebédelni, pedig
nyelni már alig tudott, a falatokat kefirbe mártogatva erőltette le, de a társaság
örömétől és varázsától ekkor sem akarta megfosztani magát.

Nagyon nagy csalódások érték életében. Tulajdonképpen egész léte, életformája
egyetlen, megoldás nélküli dráma volt. De ha' a megoldást nem találta is, kat
harzisai mindig voltak. Egy elismerő ffzó. Egy kézfogás. Egyelveszitettnek hitt
baráttal való kibékülés. Es nem szűnő, nem fakuló emlékek. Pedig az élet nagyon
próbára tette. Súlyos, halálos kórral küzdve ott állott Birkás Endre, Toldalagi
Pál és Rónay György temetésén. Mindegyikkel magából is eltemetett egy részt.
f<~s várta a halált. Menekült volna előle, kereste remegve, riadtan a kiutat, de
amikor bezárult a kör, rezzenéstelenül, bátran várta végzetét, és úgy, hogy rendbe
tett magában is, maga körül is mindent.

Illetlenség volna, ha hozzám írott leveleiből idéznék, de a legutolsóból mégis
hadd illesszek ide néhány mondatot. Ugyanolyan kíírt biztos kézírással rótt sorok
ezek is, mint a régebbiek. A tartalma azonban' - akkor, 1978. december 4-én -
iszonyú volt. . .

"Megbízom Rónay Lászlót, hogyatemetésemmel kapcsolatos teendőketintézze el.
Egyházi temetést kérek."
Ha lehetséges, az Irószövetség és a barátok nevében a hajdani "Ezüstkor"

utolsó élő tagja, Sőtér István búcsúztasson. .. Thurzó Gábor."
Ez volt az egyetlen levele, amelyet nem így írt alá: "Keresztapád".
Sokan tekinthetnék saját halottjuknak. A Vigilia is. De ő akkor is csak az

Ezüstkorra gondolt. A "lap"-ra. Amelybe beleölték vágyaikat, illúzióikat és
a pénzük egy részét is.

Ugyanaz a betegség végzett vele, ami Kosztolányival. Es ez így volt igazságos.
Annak az irodalmi irányzatnak, ábrázolásmódnak, melyet Kosztolányi fejlesztett
tökélyre, Márai folytatott, ő volt az utolsó mohikánja. Vállalta a "városi író"
szerepét, s olyan emléket állított szűkebb otthonának, amilyet kevesen. Azt hi
szem, megérdemelné, hogyaBelvárosban utcát nevezzenek el róla.

Az óbudai temetőben helyezték végső nyugovóra. Ott temették el az édes
anyját is, "anyát", akinek oly hű gyermeke volt, s akinek oly sok írásában adó
zott szeretettel.

Bűnbeesés és kegyelem. Reménytelenség és reménykedés. Harc az emberi
boldogságért. Ezek a motívurnok szövík át minden alkotását. A műveket mérlegre
kell tennie majd az irodalomtörténetírásnak. Most csak a friss fájdalom tépett
szava marad, s az a tudat, hogy megint elveszítettünk valakit, aki nagyon kedves
volt nekünk.

RÖNAY LAsZLÖ

LISZT - KODALY - BRITTEN

A Zeneműkiadó új termésében bőven

akadnak olyan könyvek, melyek megkü
lönböztetett figyelmet, méltánylást érde
melnek.' László Zsigmond és Mátéka
Béla vállalkozása, a Liszt Ferenc élete
képekben és dokumentumokban akár az
"év' legszebb könyvkiadványa" címet is
megpályázhatná. Liszt élete kétségtele
nül a tizenkilencedik század szinte miJ!-
den ellentmondását, romantikus heviUe
tét és forradalmiságát, depresszióját és
kiútkeresését magába sűríti, akí hát az
ő életének krónikáját igyekszik nyomon
követni, voltaképpen e.'7Y történeti kor
szak krónikásává kell hogy váljék. Lász
ló Zsigmond, aki Liszt Ferenc életének
és korának kítűnő szakértője, nagyszerű

kalauzunknak . bizonyul, s műve nem
csak egyetlen életút, hanem egy történeti
periódusnak ís kivételes értékű doku-
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mentuma, me ly az iroda.lmár számára
éppúgy izgalmas fogódzó kat ad, mint
a történésznek, vagy a képzőművészet

történetével foglalkozónak.
A Zenetörténeti tanulmányok Kodály

Zoltán emlékére a kiadónak ugyancsak
példamutató vállalkozása, s ismét nagy
szerű példája a művészetek szimulta
neizmusának. Nemcsak zenetörténeti és
szakmai becsű munkákat olvashatunk
ugyanis benne, hanem két rendkívül
érdekes, értékes emlékezést is, melyek
a kor szellemi törekvéseiről rajzolnak
vonzó, jellemző képet. Lukácsné, Popper
Mici. és Gyergyai Albert is Lukács
György családi környezetéről, egy szá
zadeleji nagypolgári házról rajzol tab
lót, sok érdekes vonással" adalékkal
gazdagítva a Bartókról, Dohnányiról és
Kodályról eddig ismert képet.

A könyv egyébként három, szoros egy
séget alkotó részből áll. Az elsőben a


