
RÓNAY LÁSZLÓ

1937-ben szüleit Buda

pesten. Irodalomtörténész,

kritikus. Tanulmányait a

budapesti Piarista Gimná

ziumban, majd az ELTE

rnaqyar-latn szakán vé

gez1e. Jelenleg az ELTE

BTK tanára. írásai negy

ven éve jelennek meg a

Vigiliában, lapunk szer

kesz1öbizottságának tagja.

SZÉPIÍRÁS

Thurzó Gábor
kiadatlan írása
Az a fiatalember, kezdő író, aki e halállal és elmú lással beárnyé
kolt soroka t írta, alig múl t húsz éves. Amint tőle tudjuk, irodalmi
kezd em én yeire nagy hatást tett ek olvasmá nyai. Akkoriban, 1933
és 1935 k özott elsősorban Dosztojevszk ij és Th omas Mann (ak inek
ösz tönzései első regényeibe n is erősen érződnek) . A " tes tvértelen
nek" nevezett ge nerác ió, a Nyugat harmadik nemzedéke baljós
csillagzat alatt kezdte pály áját , a lát óhatár peremén felsejlett egy
újabb, pu sztító világh áború r émk épe. am ely az elmúlás se jtelmé
ve l telít ett e költ észetüket és prózájukat. A Halálom története ebbe a
so rba illeszk edik, de felvill a n benne Thurzó írásművészetének

néh án y, később jell egad ó vonása is : a ját ékosság, az irón ia és a z
önirónia . Ezek ellenpon tozzák a halál komor sej te lm ét.

Érdekes a vá lasz tott forma, a napló is. Kedves ír ójához,
Már aihoz hasonl óan Thurzó is so ka t vívód ott anna k a kérdés
nek a megoldásával, miképp vá lha t igazán hiteiessé elbeszélő

mód ja . Úgy vélte, az egyes szá m első személyű előadás a legal
ka lmasabb. Jó néh ány elbeszélését, regén yét írta ebben a formá
ba n . Term észetesen laz ábban. elegá nsa bba n, mint ami lye nre e
fikt ív naplója sikeredett. De ez a nyilván kü zd elmesen formá ba
ön tött írás mégis eláru l va la mi t életszemléletéről és írásművé
szeténe k kialakulásáról.

Ahhoz az irán yzathoz tartozott, ame lye t a francia példák
nyom án "neoka tolikus nak" nevezünk. Benne azonban nem vo lt
" franciás" könnyedség, inká bb Cheste rto n tól tanult, az angol
író ösztö nzése nyom án alakíto tta ki sz arkazrnusá t, kritikus áb
rázolásm ódj át , amellyel ellenségeke t is szerzett. Eszméih ez
azonba n hűséges maradt, még akko r is, ami kor kemény ő nvi zs

gá la ta i nyom án szá mo t vet ett sa ját bűnösségének fájdalmas tu
d at á val. A sz ám vetés igé nye már e korai művében is megmu
tatkozik, s később tevéken ységén ek megh at ározója lett.

A Hauiiom t(i rt éll ete feldolgozatl an hagyat ékáb ól, kézírásos
formában kerü lt el ő egy 1933-1 935 fel iratú d ossziéb ól. Kaiser
László jóvoltából k öz öljük. Mivel írása igen neh ezen olvasha tó,
a kibetűzhetetlen részeket k ülön jelöljük. A kiad atl an mű meg
jelentet ésével cl 90 éve sz ü lete tt ír óra, a Vigi lia szerkesztőbizott

s ág ána k egykori tagjára, a lap álla ndó szerzőjére emlékezü nk.
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