THURZÓ GÁBOR:

AZ ISTENNŐ

Az utóbbi esztendőkben kiadóink gyakorlatában irodalmi szempontból
nem
valami örvendetes jelenség tapasztalható: egy-egy sikeresebb mű — evezős
nyelven szólva — „oldalvizében" üzleti
érdekeket előnybe részesítve ugyanattól
az írótól jóval gyengébb írásokat jelentetnek meg. Sajnos így történt most is!
Szívesen dicsérnénk ezúttal is Thurzó
Gábornak például A szent című könyvét,
vagy ennek színpadi változatát, Az ördög ügyvédjé-1, de ezek árnyékában ú j
novellás kötete kapcsán bizony nem teljes örömünk.
A m a j d tizenhárom ív elolvasása után
legalább olyan vegyesek az érzéseink,
amilyen ezeknek az írásoknak a jellege.
A könyvet nyitó és kötetcímet adó Az
istennő hajóra száll ugyanis terjedelmére nézve lehet kisregény, egyébként
groteszk, némiképp szimbolikus, komoly
játék. A másik ciklus, a
Magánterület
írásai elbeszélések, novellák. A saját árnyékom rész személyes indítékú, vallomásszerű, még memoárízű is.
No, persze a műfaji, hangvételi változatosság maga nem bűn, sőt eleddig is a
sokoldalúság Thurzó Gábor becsületére
vált. A probléma a mondanivaló hiányával van! Hitem szerint társadalmi tartalmat kérnék számon, vagy legalább a
polgári mentalitással lehetne farkasszemet nézni, de jószereivel még erkölcsi
esszencia sem oldódott fel az itteni írások legtöbbjében. Az istennő hajóra száll
frivol ötlete ugyan időtől és történelemtől elvonatkoztatható remek és szellemes
fricska az emberi gyarlóság, hiszékenység orrára; a finom jelképességben tele
bíráló kedvvel, viszonylag sok reális és
ironikus utalással a jelenre is. Az elbeszélések többsége azonban
önmaguk
kedvéért csinált konfliktusokkal nyűglődnek. Ha az író később be nem vallaná, akkor is egykönnyen rá lehet jönni,
hogy itt-ott még mindig a „Márai-láz"
tartja foglyul. Igaz, Thurzó már kétségtelenül tovább lépett: „Az elhullás, romlás kórképét ő jegyezte fel, legyen másvalaki — legyek tehát én —, aki megtartja a hullaszemlét" — morfondírozik az író gyónó cszinteségű záró írásában. Valóban, ebből az eltökéltségből itt
tényleg csak szemle lett és nem tetemrehívás! Mostani novellái is valóságos társadalmi feszültség nélküli fiktív bonyodalmakat szövögetnek. A „művész elvtárs" mazochista, a lényeget minduntalan megkerülő önvizsgálódása, az „idegen
nő a temetésen" illuzórikus jelensége, a
gazdája beteges cezaromániájából két
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szék között ugráló kutya — szolgál jelen
esetben témául. A részletek, az elemek
apró tökéletes megfigyelésekkel telítettek, de a csillogó íráskészség is elsikkad
az arisztokratikusan homályos szemléletben. A macskák vég nélküli vonulásának céltalansága, az Utcai
ismeretség
szentimentalizmusa a legmélyebb pontot
a Csak egy kutya című írás könnyzacskókra apelláló, émelyítő történetében éri
el.
Thurzó azonban hellyel-közzel igazi
elismert írói erényeit, a stiláris csiszoltságot, a lélektani érzékenységet is
megvillantja. A társtalanság, a közösségr e vágyás elemző készségű megfogalmazódása egy gyermek lelkivilág feltárásában válik nyilvánvalóvá. Ennek a furcsa
érzésnek a kivetítése, amiről a kis Lars
nem tudja, „fájdalom-e vagy öröm" —
jól sikerült. Még egyszerűbb eszközökkel egy még bonyolultabb lélekállapotot ábrázol hasonló eredménnyel A megtévesztés című írásában. Ingerült magabiztosság változik át itt előttünk rémült
tanácstalansággá, bizonytalansággá, ernyedtséggé. Az író nagyon ökonomikusán bánik lehetőségeivel, majdhogy csak
az események leírására szorítkozik, de
ezt úgy választja meg, hogy egy igazán ragyogó pszichológiai portrét tud festeni.
Ahogy azonban ebben egyfajta lemondás, reményvesztettség van, akképp lehet némi bizakodás, szakítási hangulat,
nyelvöltés abban, hogy félig realisztikus,
félig morbid novellájában a fiú feldobja
a sátrat, hátizsákot, gitárt a lestoppolt
teherautóra, aztán maga is felugorva, fél
karral felhúzva a lányt is — tova robognak. Ebben a novellában Thurzó képes a
vidékre szorult deklasszálódott polgárságnak olyan természetrajzát megadni,
amellyel m á r az újat, a még nem egészen érett fiatalságot is szembe tudja állítani. Ezeket a pozitívumokat a befejező
ciklus tűnődő-visszapergető írásai nem
mindenben egészítik ki. Itt sajnos nem
lehet egy-egy írást teljességében kiemelni, inkább az egyes részletekben van az
erő. Mindenekelőtt az Apátlan évek leleplező, emlékeket megtisztító szándékában, és általában az egész őszinteségében van sok urbánus-intellektuális finomság. Viszont nem egy motívum érdektelenné válik, a századelő Pest képe
sem tud tablóvá szélesülni, az egyéni
írói fejlődés motiválása sem egészül ki
valóságos ars poeticával.
Tehát még így egyenként lehet vitatkozni, sőt meg is lehet esetleg békélni az
írások
egyikével-másikával,
azonban
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együtt jellegtelennek hatnak, valahogy
karakter nélküliek, a könyv nem ad átütő gondolatiságot, egységes koncepciót,
egyszóval — a látszólagos megszerkesztettség ellenére sem áll össze kötetté.
Nem kibúvónak szánom, hanem kritikaként mondanám: sok mindent illik és érdemes is elmondani Thurzó Gáborról,
sokat meg is írtak már róla, de ennek a
könyvnek kapcsán sem a jót, sem a rosz-

szat nem lehet megtoldani. És ez a legkellemetlenebb! Így meglehet, hogy ez a
kötete szintén — néhány darabot kivéve
— arra a sorsra jut m a j d önmaga értékítéletében is, mint a felszabadulás előtti
írásainak javarésze, aminek az író, egyik
interjúja szerint, maga sem nagyon kegyelmez. (Szépirodalmi Könyvkiadó 1967.)
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Nehéz róla néhányszor-tíz sort írni. Róla, aki szigorú ihletében tízezerszám
rótta a sorokat, s nemcsak a lírában, hanem az epikában és drámában is m a r a dandót alkotott.
Az ötvenes évek elején hallottam először, az emlékezetes szombat délutáni
előadásai egyikén. Nyiladozó bölcsész-értelmünket próbálta a Mester a műalkotás
régióiba ragadni. A Hamlet volt a téma, de hallhattunk Berzsenyiről, Babitsról,
vagy éppen Villiam Blake-ről. Bálványokat döntött, verssorokat emelt előttünk a
magasba. Alaposan megtépázta középiskolás ítéleteinket.
Izekre tépte híres költők verseit, és kihajította az ablakon a zajos körútra. Lehet, hogy nem volt mindig igazságos, de könyörtelen szigora az alkotással szemben, rádöbbentett bennünket arra, hogy valóban kevesen vannak a választottak.
Joggal mondták komornak, asztétikusnak; valóban az volt, önmagával szemben is hihetetlenül igényes. Hallottunk arról, hogy kéziratlapokkal fűtötte kályháját, s volt ereje betegen is dolgozni, állandó küzdelemben az anyaggal. Hősi volt
és társtalan, amikor elindult. Lázadt minden ellen, ami embertelen. S ha tiltakozása közvetett is volt, nem mondhatjuk mégsem az elefántcsonttorony költőjének
A Tanácsköztársaság bukása után megfosztották katedrájától, s bujkálni kényszerült, mint annyian mások. Félelmei, szorongásai nagyon is érzékelhető történelmi forrásokból táplálkoztak:
;éLám. Akár az erdők vadja, mikor
megmozdul,
Vagy zizzen lábaid alatt a gally. — Hát ily nagy itt
a félelem?
Hogy sáppadozók tőle éjszakáitok s kinn házatok
előtt az őr,
Hogy rémülete meg ne lássék rajta, rémitőt
kiált?"
(Levél a rémületről)
Pályája átível századunk egén, Adytól napjaink költészetéig. A kezdetben
meg nem értett, különcnek tartott költő versei nem sápadtak meg az időben. Nemcsak Illyés, Veöres és Radnóti gazdagodott belőle, de az indulók írásaiban is felfoghatjuk rezonanciáit. A vers libre költőjeként jelentkezett, de ez a szabadvers,
noha költőietlennek, szentségtörőnek hatott — kötött ritmusával, belső mértékével
egészen sajátos hangot jelentett irodalmunkban.
Drámái előadásakor csodálkozva állapította meg a kritika, hogy modern drámák hevertek a fiókjában évtizedekig.
A Látomás és indulat a művészetben (1948) című műve egyetemi előadásait tartalmazza, ebben fejtette ki gondolatait a művészetről, a műalkotásról. 1948-ban
Kossuth-díjat kapott.
Találóan jellemezte Karinthy Frigyes: „Itt n e m egy vergődő és ijedt lélek panaszkodik váratlan támadásokon: fegyveres katona áll komoran, aki tudja, hogy
harcba küldték, és hogy e harcban el fog esni, mert a harcban mindenki elesik."
Az emberarcú világért küzdött, ezért valljuk Öt magunkénak. Kísérletezett, de
nem temették el a kísérletek: szenvedett, de nem temettek el a f á j d a l m a k ; ezért
lett a halhatatlanság az osztályrésze.
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