
Nagy Pál könyve esetében alig-
ha hanyagolható el a gondosan és
gazdagon dokumentált visszaemlé-
kezések forrásértéke, hiszen sok más
egyéb között részletesen tudósíta-
nak annak a folyóiratnak a történe-
térõl is, mely a megalapítását követõ
évtized talán legszínvonalasabb és
legfontosabb magyar nyelvû irodal-
mi orgánuma volt. A visszaemléke-
zések tárgya meglehetõsen tág kört
fog át, a nyugat-európai magyarság
mûvelõdésének intézményeitõl, is-
mert és kevésbé ismert szereplõitõl
a Magyar Mûhely megalapításának
szinte napról napra végigkísért tör-
ténetén át az író személyes életének
bensõségesebb részleteiig, s gyakran
nehéz eldönteni, melyiken is van épp
a visszaemlékezés súlypontja. A sze-
mélyes és a nyilvános események
egymásba fûzése csak még feltûnõb-
bé és szembeszökõbbé teszi a bensõ-
séges események elbeszélésének szó-
kimondó leplezetlenségét, melynek
külön nyomatékot ad, hogy a szö-
veg  egyes részleteinek hangsúlyo-
zottan igénytelen megformálásával
szándékosan lemond arról, hogy az
elbeszélt világ tapasztalatának köz-
vetítésében esztétikai összetevõket is
szerephez juttasson.

Az önmegértés kifejtettebb for-
májára való törekvést jelzi az elsõ
kötetet bevezetõ, az önéletírás mûfa-
ját tárgyaló fejezet is. Az áttekintés
abból a tételbõl indul ki, hogy �ahány
író, annyi mûfaj�, s bár elsõsorban
történeti szempontokat követ, gon-

dolatmenete inkább �szabálytalan�,
mert személyes érdeklõdés elõírta
utat jár be, nem zárva ki teljesen an-
nak veszélyét sem, hogy érvelése né-
miképp iránytalanná válik. A szerzõi
önreflexió ez esetben leginkább arról
tesz tanúbizonyságot, hogy a ma-
gyar irodalmi modernség alakulásá-
nak egészéhez fûzõdõ viszonya nem
fogalmazható meg kizárólag az elvá-
lasztottság és a különállás nyelvén.

KÉKESI ZOLTÁN

(Kortárs Kiadó, Bp., 2002. 372 o. 2600 Ft)

Thassy Jenõ önéletírása négy
kötetben

Csupa kilencessel kezdõdött. 1919.
november 9-én naplemente után ki-
lenc, �nappal megszálló, éjjel foszto-
gató� szerb katona tört be a Dráva-
partján fekvõ, Thassy-kúriába.

Az értékekért jöttek, mindenért,
ami mozdítható, legfõképpen a csa-
ládi ékszerekért, de ellenállásba üt-
köztek. A család feje fegyverrel szállt
szembe a betolakodókkal, melyért
nemcsak saját, hanem elsõszülött fia
életével is fizetett, és a Jenõvel álla-
potos felesége is több lõtt sebbel
csak a csodával határos módon, a
gyors és lelkiismeretes orvosi be-
avatkozásnak köszönhetõen marad-
hatott életben. A még világra sem

Figyelõ 79



jött kis Thassy Jenõ élete már a szü-
letése elõtt veszélybe került, s a ké-
sõbbiekben sem lesz ez másként.
Regényes életrajza tele van élmé-
nyekkel, izgalmakkal, kalandokkal
és a huszadik századi magyar törté-
nelmet ismerõk számára � sajnos �
cseppet sem meglepõ fordulatokkal.

Gyermekkorának vissza-vissza-
térõ képe, hogy özvegy édesanyjával
sétálnak a megmaradt aprócska bir-
tokon, és szomorú szemekkel kutat-
ják a Dráva túlpartját, immár egy
másik ország földjét, egykori gaz-
dagságukat és Magyarország igaz-
ságtalan feldarabolását siratva.

A nehéz körülmények ellenére,
édesanyja féltõ gondoskodásától kí-
sérve a felcseperedõ Thassy kitûnõ
nevelést kap. A jezsuita atyák szigo-
rú, de emberséges iskolája után � az
internátus vezetõje a híres pesti cuk-
rász öccse, Hauer páter volt, aki a
jókat mindig a bátyjától kapott fi-
nomságokkal jutalmazta � a szintén
pécsi katonaiskolába kerül, mely a
soproni és kõszegi hasonló intézmé-
nyekkel együtt volt hivatott az or-
szág leendõ tisztikarának megfelelõ
szellemû kiképzésére, a végcél ter-
mészetesen az elszakított országré-
szek �visszaszerzése� volt. Thassy is
�megszenvedte� az Ottlik Iskolájá-
ból ismerõs �csuklóztatásokat�, és a
közösen viselt sors az életre szóló,
mindennél erõsebb barátsággal is
megajándékozta, Görgey Guidó
(Görgey Artur dédunokaöccse) sze-
mélyében. (Kadétként ugyanúgy re-

ménytelenül és elkeseredetten küz-
denek �civil életükért�, mint az Isko-
lában Bébé és Medve: újságot írnak
és szerkesztenek, s szintén az elsõ
magyar nyelvû színes magazin, a
Színházi Élet birtoklása jelenti a lá-
zadást, ez a legkedvesebb �titkos ol-
vasmányuk�. Thassy is hasonló kö-
vetkeztetésre jut, mint Ottlik: �Az
élet egyik különös tulajdonsága,
hogy az idõ folyásának üteme válto-
zik.�) A három Görgey fiú, Guidó,
bátyja István és öccse György, és
édesanyjuk ettõl kezdve állandó
szereplõi Thassy életének. A fiatal
Thassy családja kiterjedt rokoni kap-
csolatai folytán � mely szinte felölel-
te az akkori arisztokrácia egészét �
esküvõkön, bálokon, fogadásokon
személyesen találkozott a két hábo-
rú közötti magyar politikai élet leg-
fontosabb képviselõivel, akik között,
az elmúlt évtizedek történetírása ál-
tal megrajzolt képpel ellentétben, az
anglofil beállítottság volt a termé-
szetes, és a német- vagy fõleg náciba-
rátság számított �kakukktojásnak�.

Szerencséje van ismerni többek
között a nyilasok és a néhány tucat
illegális kommunista ellen ugyan-
olyan következetes szigorral fellépõ
belügyminisztert, Keresztes-Fischer
Ferencet, a késõbb mártírhalált halt
Apor Vilmos püspököt, a magyar
érdekeket minden körülmény kö-
zött bátran képviselõ miniszterelnö-
köket, Bethlen Istvánt, Teleki Pált és
Kállay Miklóst, a karizmatikus kis-
gazda politikust, Eckhardt Tibort, a

Figyelõ80



késõbb szintén emlékiratot író ang-
liai követet, Barcza Györgyöt, a ma-
gyarországi menekültekért fáradha-
tatlanul dolgozó id. Antall Józsefet, a
két nagy tekintélyû ellenzéki vezetõt,
Peyer Károlyt és Rassay Károlyt is.

A kassai bevonuláskor annak a
ludovikás századnak a tagja, mely
díszõrséget ad a visszatért városba
látogató kormányzónak, Horthy
Miklósnak. Az Akadémia elvégzése
utáni elsõ állomáshelye szintén Kas-
sa, ahol fiatal tisztként nemcsak em-
berei fegyelmezésével, hanem a le-
hetõségekhez mérten � a háborús vi-
szonyok között � mûvelõdésével is
törõdik, komoly ellenszenvet vívva
ki ezzel maga ellen feljebbvalói köré-
ben. Ekkorra már közismert Thassy
németellenessége, ami a külföldrõl
�importált� gömbösi gondolato-
kért, a német fegyverekért és a hábo-
rúért lelkesedõ fiatal tisztikar többsé-
gében visszatetszést és bizalmatlan-
ságot kelt. A mind nyilvánvalóbb,
elkerülhetetlennek tûnõ háborús ve-
reség a sztálingrádi csatavesztés után
válik egyértelmûvé, s ehhez a ma-
gyar politika a mind kényelmetle-
nebbé és kegyetlenebbé váló német
szövetséges rosszallása ellenére is
igyekszik alkalmazkodni. Thassy kas-
sai parancsnoka és patrónusa az a
Nagy Jenõ ezredes lesz, aki több me-
morandumban elítéli a német olda-
lon folytatott háborút, és a magyar
hadsereg átállására dolgoz ki terve-
ket. Nagy Jenõt azonban hamar fél-
reállítják a vezérkar német- és hábo-

rúpárti tagjai, így védence is hamar
�persona non grata� lesz a hadsereg-
ben. Barátai révén �felvételt nyer�
a budai 11. Helyõrségi Kórházba
(a mai Tisztikórházba), mely az
1944-es tavaszi német megszállás,
majd fõleg az õszi nyilas hatalomát-
vétel után az egyetlen lehetséges út-
nak tûnik a zsidómentésbe és az el-
lenállásba aktívan bekapcsolódó fia-
tal tiszt életben maradására.

Kapcsolatba kerül számtalan
Magyarországon rekedt külföldi ál-
lampolgárral, sebesült amerikai pi-
lótákkal, a kórház lelkigondozását
végzõ, a nyilasok által brutálisan
meggyilkolt Kálló esperessel, Nagy
Jenõ révén Kiss János altábor-
naggyal és Bajcsy-Zsilinszky Endré-
vel, sõt egy robbantási akció erejéig
a kommunista Sólyom Lászlóval is,
mely kapcsolatnak köszönhetõen
néhány évig még megtûrik az oro-
szok által felszabadított és egyúttal
megszállt �új Magyarországon�.
(Sólyom László néhány évvel ké-
sõbb áldozatául esik egy, a karhata-
lom kizárólagos birtoklásáért folyó
kommunista belsõ hatalmi harc-
nak.) Thassy a Vöröskereszt, a nyu-
gati követségek és a rendházak segít-
ségével megszervezett, már-már
vakmerõséget kívánó zsidómentés,
majd az ostrom nélkülözései és bor-
zalmai után hamar szembesül a
�szép új világgal�. Az erõszakosko-
dó, az alkohollal és a karórákkal
mély lelki kapcsolatban álló barbár
orosz katonák brutalitása, a nyilas-
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ból hirtelen és teljes természetesség-
gel kommunistává vedlett házmes-
terek, a volt Köztársaság téri nyilas
pártházban és az egykori Andrássy
úti �Hûség Házában� berendezkedõ
Péter Gábor és Kádár János vezette
Kommunista Párt és karhatalom
már az elsõ hónapokban kérdésessé
és nehezen hihetõvé tette a �demok-
rácia elszánt építését�.

Thassy és a nem kommunista
magyarok lettek a reakciósok, az �új
zsidók� � ahogy keserûen fogalmaz,
akiknek nem volt helyük a gyarmati
sorba süllyedõ országban. Hideg,
megfontolt következetességgel folyt
a közéletbõl, majd a földi életbõl va-
ló kiszorításuk. Sok százezer ember-
re a külföldre menekülés, a kénysze-
rû megalkuvás és kompromisszum-
keresés, vagy a börtön, a kitelepítés,
vagy a kivégzés várt, hiába volt a
kezdeti nagy lelkesedés és a kisgaz-
dák abszolút gyõzelme az elsõ vá-
lasztásokon.

Thassy Jenõ végül belefáradva
az egyenlõtlen küzdelembe és az ál-
landó megfigyelésbe 1946-ban Szent
Miklós napján elhagyta az országot,
és Párizsba utazott. Ezzel megkez-
dõdtek a hosszú emigráns évtizedek,
annak minden örömével és bánatá-
val Franciaországban, késõbb Ame-
rikában, majd újra Európában az
Amerika Hangja és a Szabad Euró-
pa Rádió állandó munkatársaként.
Közben idehaza a családtagokat
földjüktõl és vagyonuktól megfoszt-
va vagy kitelepítik, vagy a hírhedt

recski táborba zárják, akik a csodála-
tos 1956-os forradalom elárulása és
leverése után csatlakoztak a hazáju-
kat korábban elhagyókhoz.

A kevés beavatotton kívül min-
denkit meglepetésként érõ, gyors
�olvadás� 1989-ben lehetõvé tette,
hogy Thassy a régi barát, Varga Bé-
la társaságában hazatérjen, s az új
Parlament alakuló ülésén, 1990 ta-
vaszán meghatódva hallgassa régi
barátja azon nyomban történelem-
mé váló szavait. Az önéletrajzi re-
gény negyedik, befejezõ kötete idén
jelent meg a Balassi Kiadó gondozá-
sában.

SZELKE LÁSZLÓ

(Veszélyes vidék, Pesti Szalon Kiadó, Bp.,
1996; Hátraarc, Balassi Kiadó, Bp.,
1999. 1800 Ft; A botcsinálta amerikai,
Balassi Kiadó, Bp., 2000. 2000 Ft; Egyet-
len otthonom, Balassi Kiadó, Bp., 2002.
2000 Ft)

Bécsi utazások

A Tertia Könyvkiadó 17�18. századi
útinaplók alcímmel jelentette meg ti-
zenhárom utazó bécsi feljegyzéseit
tartalmazó kötetét. S. Sárdi Margit,
a válogatás szerkesztõje szerint e
gyûjtemény azon kétszáz évnyi idõ-
szakadékot kívánja áthidalni, mely-
nek egyik partján a 16. század eleji
humanisták állnak, akik a világot új-


