
Thurzó Gábor:
Napló helyett

Inter júk, visszaemlékezések, kritikák, port
rék, alkalmi irások sorakoznak Thurzó
Gábor posztumusz kötetében, mely a Napló
helyeit cimet viseli. " ... mindig akartam
naplót Irni, de sosem tudtam. Most, ami
alább következik, végeredményben napló,
évtizedek távolából ..." - olvashatjuk egy
papírtapon. mely Thurzó Gábor hagyatéká
ból került elő. Ami pedig "alább követke
zik, az a Napló helyett tartalomjegyzék-sze
rű vázlata" - ezt tudhatj uk meg a kötet
születéséről a "fülszövegben" . A napló
azonban jelen idejű műíaj - itt a múlt
idézés, a visszaemlékezés hangja uralkodik,
legyen szó f ilrnről, szinházról, könyvekről

vagy pályatársakróJ. Egy gazdag, állandó
ságában, következetességében is változatos
és nyitott alkotói pálya tárul fel az irásokat
lapozgatva; egyfajta, a XX. század leg
nehezebb évtizedeit átívelő irósors, mely
nek mozzanatai már gyakran történelemmé.
irodalomtörténetté szervesültek.

Thurzó Gábor büszkén vallja magát pat
ricius-polgárok, a Várost - vagyis Pestet!

megalapitó, felvirágoztató polgárság
ivadékának. Az első rész, az "Anyám na
gyon messze van" - a családi múlt és a
feledhetetlen édesanya alakja előtt tiszteleg,
s ~gyes interjúkban - igy például a. Vigiliá
val folytatott beszélgetésben is - a szemé
lyes sors, az irói pálya alakulásáról ad szá
mot. Ez a rész - bár a legtöbb önéletrajzi
mozzanatot itt találhatja meg az olvasó 
a legheterogénebb a kötetben; különösen
indokolatlannak tűnik Az egyetlen kivétel
círnű dokumentumhangjáték közlése, mely
semmi személyes mozzanatot nem tartal
maz; legfeljebb az író erkölcsi hitvallása
ként kerülhetett .a kötetbe.

Szépek, liraiak az édesanya alakját fel
idéző, dramatikus, beszédes formában meg
irt visszaemlékezések; felszines könnyedség
jellemzi az Utazás öcsémmel cirnű útinapló
féle irást.

Thurzó Gábort gyermekkorától kezdve
elkisérte a film. A Házivetítő círnű ciklus
első darabja a legelső, a távoli gyerekkor
ködébe veszett forgatás-emléket kutatja fel.
hogy aztán, megtalálva az élmény valóságos
nyomait, megnyugodva helyezze el a múlt
emlékképei között. A többi emlék már
frissebb: az ötvenes években datálódik.

A szerző a "fordulat éve" után kiszorult
az irodalomból, helyét a szinháznál, majd
a filmnél találta meg. Az Egy nyugtalan
itatalember az ötvenes éveket, a "hőskort"
eleveniti fel, Bacsó Béla alakjával a közép
pontban. Könnyed-játékos, finoman ironikus
hangon szól az író ezekről az esztendőkről,

kerülve a sötét színeket, asúlyösabb mon
dandókat. Portréi is a megértő derű jegyé
ben íródtak. Olykor talán túlságosan is meg
értő és megbocsátó, akkor is, amikor ez a
gesztus talán kevésbé volna indokolt. Keleti
Mártonban, az ötvenes évek sikeres film
rendezőjében sem a megalkuvó művészt

látja például, hanem a. gyakorlatias, de
bölcs rendezőt, aki a közönségnek is, a
szempontoknak is egyidejűleg eleget tud
tenni. "A nemesen unalmast könnyeddé
varázsolta, az olesót tapintatosan meg
nernesítette.'

A filmmel kapcsolatos írások mutatják
legjobban a szerző fogékonyságát az új
értékek, új minőségek iránt. Írásai között
megkülönböztetett hely jut Chaplinnek, a
gyerekkor felejthetetlen "Karli Keplin"
jének; de Bob Fosse. Kabaréjáról éppúgy
az elismerés, sőt a csodálat hangján szól
(Kortörténet - musica/ben) - még a ren
dező ismeretlensége idején! -, mint Anna
Magnani alakításairól vagy a kilencvenegy
éves Asta Nielsen örökifjúságáróJ. S nem
idegen tőle a szórakoztató műfaj sem; a
kalandos, cselekményes, izgalmas kaland
filmek tarka világa.

A film után a színház következik; emlé
kezések, portrék nagy, színes egy~niségek

ről. Rajnai Gábort, Jávor Pált, Sennyei Ve
rát, Mezei Máriát, Rózsahegyi Kálmánt és
Latinovits Zoltánt jelenítik meg a színész
portrék - az anekdotikus elemet, a kurió
zumot jó érzékkel elegyítve a mélyebb em
berábrázolássaJ. Thurzó Gábor alakteremtő

képessége, megfigyelőkésZsége és ember
ismerete nyilatkozik meg ezekben az irá
sokban: egy-egy epizód, egy gesztus, egy
mozdulat felvillantésával képes egy-egy
karaktert élővé, hitelessé varázsolni. Külö
nösen Jávor Pál alakjában sikerült hítelesen
és meggyőzően érzékeltetni a művészsorsot;

tragikus ellentmondásaival. feszültségeivel
együtt.

A legterjedelmesebb s egyben talán
legfontosabb ciklus az irodalommal s az
irodalgmhoz kapcsolódó emlékekkel, élmé
nyekkel foglalkozó irásokat gyűjti egybe.
Az író a Nyugatról szóló, visszafogottan
érzelmes hangú vallomást helyezi a ciklus
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élére - ismét a gyerekkorban keresi ennek
az életre szóló kötődésnek a gyökereit. A
történet anekdotikus, ám esetlegességében
is sokat mond egy letűnt korról, egy letűnt

életformáról; "Már elmondtam valahol,
hogy Mórícz nálunk vásárolta a kenyeret,
zsemlét, kuncsaftunk volt - csúnya szó,
de pontos - világszép felesége, Sírnonyi
Mária. Egy alkalommal Simonyi Mária

, kereste anyámat, vett két kiló kenyeret 
rengeteg volt a Móricz család, sok kenyér
kellett! -, majd anyámmal elöfizettetett
a lapra. Ettől kezdve kéthetente megérke
zett a Nyugat, most már rendszeres olvasó
lettem," ,

Az író finom, elegánsan könnyed írások
ban idézi a méltatlanuí mellőzött vagy
elfeledettelödöket. pályatársakat. Csathó
Kálmánt, Remenyik Zsigmondot, Szomory
Dezsőt támasztja fel a csendes szunnyadás
ból; a pályatársak' közül Birkas Endre,
Toldalagi Pál kellően nem méltatott élet
művére hívja. fel a figyelmet. Több írásában
is foglalk.ozik Rónay Györggyel, a pálya
társsal és jó baráttal; portrét fest róla, s
regényirói életművének alaposabb feldolgo
zását sürgeti. Kettejük kapcsolata - mint

'a kötet más írásei is jelzik - nem lehetett
konfliktus nélküli, zavartalan. Ezen a pon
ton, szembesülve e ma,sfajta magatartásfor
ma kihívásával, a mindíg zárkózott, belső

világába betekintést nem engedő Thurzó
Gábor is megnyílik: "Az én életem cikcak
kosabb volt - írja az ötvenéves Rónay
Györgyöt köszöntve -, az én utam zavaro
sabb, a jövőmet se így gondoltam el, a
tévedéseim is vaskosabbak voltak, az íté
leteim is Indulatosabbak. Válságom is volt
annyi, hogy csak irigyeIni tudjam ezt az
embert és literátori nyugalmát, megközelí
teni sohasem,"

Kettejük - s a harmadikként emlegetett
Toldalagi Pál - közös indulása, az együtt,
majd az egymástól távol töltött idő- ma már,
az irodalomtörténet fejezeteí közé tartozík.
"Együtt terveztük írodalmi almanachunkat
a vészterhes 1941. évre, s együtt az Ezüst
kort, nemigen sejtve, hogy kicsit már a
magyar irodalomtörténetbe evatkoztunk, és
együtt - de sohasem klikként - nyitot
tunk ablakot az akkori katolikus irodalom
»sekrestyéjében « a Nyugatra."

A kötet utolsó ciklusában lemezkritikák
kaptak helyet. Gyakran e lemezek is a
múltídézésre csábítják az írót: Koncz Zsu
zsáról Medgyaszay Vilma jut az eszébe,
a lemezre vett Bánk bán hallgatása a nagy
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hatású pap-tanár és költö, Sík Sándor sza
vait idézi fel számára, (A térhatású Nagy

,úr.) A Karinthy-lemez kapcsán az íróval
való első találkozását meséli el, s a maga el
képzelt lemezének vázlatát veti papírra ...

Mit kap tehát az olvasó Thurzó Gábortól
"napló helyett"? Elményeket. emlékeket.
találkozásokat; visszafogott tárgyszerű val
lomásokat eszméiről, világképéröl - azaz:
katolicizmusáról --, értékes dokumentumo
kat, adalékokat az irodalom, a film, a szín
ház történetéhez. Elő, eleven alakokat ismer
meg a közeli és távolabbi múltból. Magáról,
közvetlenül, ritkán szól Thurzó Gábor: az
önelemzés, Ieltárulkozás idegen töle. Alakja
közvetve mégis kirajzolódik a kötet írásait
olvasva: a művek, társak, találkozások
tükrében.

A gondos szerkesztés Keszthelyí Dezső

munkája. (Magvető, 1984.)

Erdődy Edit

Jezsuita iskolai
színjátékaink nyomában

A Magyar Tudományos Akadémia Iroda
lomtudományi Intézete A magyarországi
iskolai sZÍnjátékok lorrásai és irodalma
címmel jelentős művelödéstörténeti sorozat
kiadására vállalkozott. Ennek első kötete
A magyarországi jezsuita iskolai szitiiáté
kok forrásai f. 1561--1773 (Bp., 1984.) Staud
Géza gondozásában látott napvilágot. A
színháztudomány jeles rnűvelője az első tiz
magyarországi jezsuita iskolában folyó
iskolai produkciók adatait gyűjtötte egybe.
A tiz fejezet mindegyikét egy-egy kollé
gium rövid története vezeti be az egykorú
források felsorolásával. Ezt követik az
előadások adatai. S a Historia Dornusban,
a Litterae Annuaeban vagy egyéb helyen
olvasható. forrásszöveg a lelőhely feltün
tetéséveI. A kéziratos' források után a dara
bok esetleg fennmaradt programjának tel
jes címleírását olvashatjuk, kéziratban.vagy
nypmtatásban megjelent szövegének eimét
lelőhelyre és jelzetrevonatkozó utalással.
A tételt a műre vonatkozó szakirodalomra
való utalás zárja.

Staud Géza nem elégedett meg az ismert
adatok közlésével. Megkereste azok forrá
sát, s a puszta címeket vísszahelyezte a for-


