
Va la mely tes tü let vagy cso por to su lás köz tisz te let ben ál ló, leg idő sebb, leg ta pasz tal −
tabb tag ját gyak ran hív ják nesz tor nak. A név Ho mé rosz Ili ász cí mű epo szá ból ke rült
a nyelv hasz ná lat ba, így hív ták a Tró ját ost rom ló gö rö gök bölc s, öreg ki rá lyát. A Szlo −
vá ki á ban élő ma gyar írók kö zös sé gé ben ez a név már hos  szú év ti ze dek óta a 90.
élet év ét ta po só Tur czel La jost il le ti meg. Mun kás sá ga át íve li a má so dik vi lág há bo −
rút kö ve tő „ma gyar po kol já rás” után ki bon ta ko zó szel le mi és kul tu rá lis éle tünk tör −
té né se it, mű ve lő dé si le he tő sé ge ink kö rül mé nye i nek ala ku lá sát, iro dal munk és kul −
tú ránk nem ép pen szív de rí tő, küz del mek től ter hes tör té ne tét. Nem csak át fog ja, de
pél dáz za, ala kít ja, szer ve zi és fő ként gaz da gít ja egy szor gal mas mun ká val el töl tött,
hos  szú és ter mé keny élet tet te i vel, ered mé nye i vel.

A há bo rút át vé szelt „öre gek” (Fábry, Sas, Eg ri stb.) mel lett orosz lán részt vál lalt
iro dal munk har mad szo ri új ra in dí tá sá nak küz del me i ből. Je len lé te tör té nel münk leg −
kri ti ku sabb éve i ben szin te in téz mé nye ket pó tolt. Élet mű ve szer ve sen és el ide ge nít −
he tet le nül be épült kul tu rá lis köz gon dol ko dá sunk ba, iro dal mi és mű ve lő dés tör té ne ti
ered mé nye ink be. Fel lé pé se óta cse lek vő ré sze se, ala kí tó ja−for má ló ja, sok vo nat ko −
zás ban irá nyí tó ja és ins pi rá ló ja a szlo vá ki ai ma gyar kul tu rá lis, köz mű ve lő dé si, iro −
dal mi és tu do má nyos élet nek. Az iro dal munk nesz to ra meg tisz te lő mi nő sí tést ko −
ránt sem éve i nek szá má val, ha nem tu do má nyos, ok ta tói−ne ve lői, köz éle ti te vé keny −
sé gé nek ered mé nye i vel és nem ke vés bé ka riz ma ti kus sze mé lyi sé gé vel ér de mel te
ki. Tur czel La jos nap ja ink ban az egész ma gyar nyelv te rü le ten is mert és el is mert tu −
dós, aki nek éle te és mun kás sá ga már rég nem ma gán ügy, ko ránt sem „ki sebb sé gi”
pro duk tum csu pán, ha nem az egye te mes ma gyar kul tú ra ér té kes, szá mos díj jal és
ki tün te tés sel ju tal ma zott ré sze. Ez az al kal mi szám ve tés az élet mű kör vo na la it ér −
zé kel tet he ti ugyan, de va lós ér té kei és je len tő sé ge, élet mű vé nek ob jek tív sú lya csu −
pán az im már nyolc év ti ze des ki sebb sé gi lé tünk tár sa dal mi tör té né se i nek, kul tú ra −
te rem tő tö rek vé se i nek, saj tó− és iro da lom tör té net ének stb. kon tex tu sá ban mér he tő
fel meg kö ze lí tő pon tos ság gal. Saj ná la tos tény, hogy sok ré tű, szer te ága zó, vál to za −
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tos mű fa jú te vé keny sé ge ered mé nye i nek csak egy ré sze ma ni fesz tá ló dott könyv
alak ban. Mint egy más fél tu cat könyv és né hány an to ló gia, ös  sze ál lí tás őr zi tu do má −
nyos ku ta tá sa i nak, kri ti kai te vé keny sé gé nek, köz írói és köz éle ti mun kás sá gá nak
leg fon to sabb, az utó kor ér dek lő dé sé re is szá mot tartó ered mé nye it. Leg fel jebb in ter −
júk ból, vis  sza em lé ke zé sek ből, ön val lo más ok ból stb. kö vet he tő nyo mon az a he ro i −
kus küz de lem, amit a „har mad virágzás” iro dal má nak szer ve zé se, ma gyar ta ná rok
ge ne rá ci ó i nak fel ne ve lé se, rend sze res is me ret ter jesz tés, kor sze rű, jó ér te lem ben
fel fo gott nép mű ve lés te rén ki fej tett. Ke vés olyan kér dé se le het nem ze ti sé gi tör té −
nel münk nek, iro dal munk nak a két há bo rú kö zöt ti idő szak tól a har ma dik év ez red kü −
szö bé ig, ami re Tur czel La jos mun kás sá gát meg ke rül ve ér dem le ges vá laszt le het ne
ad ni. Az „el ső és má so dik ki sebb sé gi sors” (1918–1948) idő sza ká ról pe dig sen ki
sem tud ná la töb bet, élő le xi ko na e há nya tott, küz del mek kel és szen ve dé sek kel ter −
hes tör té nel mi kor szak ha zai ma gyar iro dal má nak és kul tú rá já nak fenn ma ra dá sá ért
foly ta tott harc tör té né se i nek. Iro da lom szem lé le té ről, ku ta tá si ered mé nye i ről ugyan
le het vi tat koz ni, de tu do má nyos mun kás sá gá nak vég ső sum má ja nem szo rul kor rek −
ci ó ra. Te vé keny sé gét so ha sem az egyé ni ér dek ve zé rel te, vé le mé nyét nem iga zí tot −
ta a di vat vagy a na pi po li ti ka vál to zó hul lám ve rés éhez. Kez det től fog va a nem be li −
ség szint jén, táv la tok ban gon dol ko dott, min dig a mé lyebb ös  sze füg gé sek ér de kel −
ték. Iro da lom− és mű vé szet szem lé le tét im po záns gaz dag sá gú ol va sott sá gá ra tá −
masz kod va, szé les el mé le ti ala pon bon ta koz tat ta ki, és így te rem tet te meg egy tar −
tal mas és ter je del mes élet mű ki tel je se dé sé nek fel tét ele it.

E so rok író ja év ti ze dek óta fi gye lem mel kí sé ri Tur czel La jos mun kás sá gát. Ta −
pasz ta la tai sze rint min den sok ol da lú ság és sok ré tű ség mel lett élet mű ve legidőtál −
lóbb ré szét vi tat ha tat la nul kri ti ku si, iro da lom−, saj tó− és kul túr tör té ne ti ku ta tá sai je −
len tik, de el évül he tet len ér de me ket szer zett a fenn ma ra dá sun kért, nem ze ti iden ti −
tá sunk meg őr zé sé ért, tör té nel mi és kul tu rá lis ha gyo má nya ink fel tá rá sa és ápo lá sá −
ért foly ta tott küz de lem te rén is.

Med dő kí sér let len ne egy – bár mily te kin té lyes – ün ne pi al ka lom je gyé ben szü le −
tő szám ve tés ke re té ben fel vo nul tat ni Tur czel te vé keny sé gé nek és ered mé nye i nek
egész ar ze nál ját. Ezért ki ter jedt élet mű ve né hány ki emel ke dő pont já nak érin té sé vel
pró bál juk fel idéz ni im már le gen dás sá vá ló alak ját és je len tő sé gét.

A szegénysorsú sza lkai kis di ák út ja a tan szék ve ze tő egye te mi do cen sig – mai
szó hasz ná lat sze rint – si ker tör té net nek tűn het. Ko ránt sem volt az. Tur czel élet út já −
nak kö rül mé nyei so ká ig nem ked vez tek ké sőb bi, haj la ma i nak és adott sá ga i nak, ki −
vé te les ké pes sé ge i nek leg job ban meg fe le lő hi va tá sá nak. Nagy ke rü lők kel, egyé ni
és tör té nel mi ka tak liz mák (sze gény ség, há bo rú, ha di fog ság, ma gyar ül dö zés, kény −
szer pá lyák stb.) után, az op ti má lis kor ha tá ron túl ér ke zett az iro dal mi élet be, si ke −
re i nek, leg ered mé nye sebb te vé keny sé gé nek szín te ré re. Már kö zép is ko lás ko rá ban
író nak és ma gyar–la tin sza kos ta nár nak ké szült. Több meg je lent ver se és no vel lá ja
ta nú sít ja, hogy szép iro dal mi am bí ci ói nem vol tak alap ta la nok. A tör té nel mi kény szer
azon ban jo gi stú di um ra kész tet te. Tár sa dal mi fe le lős ség ér ze te, fej lett kri ti kai ér zé −
ke, nem ze ti sé gi hely zet tu da ta – nem ze ti ki sebb sé günk hasz ná ra – a tu do má nyos és
köz írói pá lya fe lé ori en tál ta. Ápol ni, szer vez ni és ter jesz te ni kí ván ta az iro dal mat. Er −
re elő ször ko má ro mi ta nár ko dá sa ide jén (1951–1954) nyílt le he tő sé ge. Él ve a ked −
ve ző al ka lom mal, mun ká ja mel lett jo gi dok to rá tu sá hoz ma gyar nyelv és iro da lom
sza kos ta ná ri dip lo mát szer zett. Nem vé let len, hogy Sas An dor, a po zso nyi egye tem
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ma gyar tan szék ének ve ze tő je ha mar föl fi gyelt az át la gon fe lü li mű velt sé gű, tá jé ko −
zott hall ga tó ra. Kü lö nö sen az Arany Já nos ról írt szak dol go zat ára, amely ben Tur czel
meg le pő en érett iro dal már ként mu tat ko zott be. A rend kí vül gaz dag Arany−fi lo ló gi át
ár nyal ta új vo ná sok kal. Sas A re form kor me gyei éle té nek raj za Arany El ve szett al kot -
má nyá ban cí mű dol go zat alap ján még a dip lo ma meg szer zé se előtt meg hív ta Tur −
czelt a tan szék re ok ta tó nak. A dol go zat, amely 1954−ben meg je lent a Fák lyá ban, va −
ló ban szo kat lan iro da lom tör té né szi eru dí ci ó val ké szült. Tur czel írá sa azt is bi zo nyít −
ja, hogy ko ráb bi tá jé ko zó dá sa nem volt hi á ba va ló: jo gi mű velt sé ge szem lé le ti ra ci o −
na liz mu sán, lo gi kai gon do lat vi te lén, szép írói am bí ci ói pe dig nyel vé nek plasz ti ci tá −
sán, ké pi te lí tett sé gén ha gyott nyo mot. A ter je del mes, es  szé sze rű ta nul mány szer −
ző je az zal az egy kor köz ke le tű iro da lom tör té ne ti fel fo gás sal – vagy in kább ba bo ná −
val – száll szem be, mi sze rint Arany Pe tő fi hez vi szo nyít va csu pán „szó fo ga dó nyárs −
pol gár” volt, aki ből hi ány zott a for ra dal mi szel lem, a ha la dás irán ti bá tor el kö te le −
zett ség. Tur czel Az el ve szett al kot mány kö rül te kin tő, eru ditív elem zé sé vel, idé ze tek −
kel, pél dák kal gaz da gon il luszt rál va bi zo nyí tot ta, hogy Arany már a pá lyá ja ele jén jól
lát ta és ki mer te mon da ni a kor tár sa dal mi prob lé má it, s ná la a „köl tői bá tor ság és
kri ti kai ki ál lás nem volt epizódikus je len ség, ha nem ál lan dó sult köl tői és em be ri tu −
laj don ság”.

Arany élet mű vé nek, kri ti kai te vé keny sé gé nek ta nul má nyo zá sa nem csak az egye −
te mi kar ri ert je len tet te Tur czel szá má ra, ha nem táv la ti lag is hasz no san be fo lyá sol −
ta iro da lom szem lé le tét, meg ala poz ta al ko tó mód sze re it. Be lő le me rí tet te meg győ ző −
dé sét, hogy az iro da lom egyik leg fon to sabb kö te les sé ge az em be ri−tár sa dal mi ha la −
dás szol gá la ta. Arany pél dá ja nyo mán emel te a mű gon dot, az ala pos sá got eti kai
kér dés sé. Tő le ta nul ta, hogy az iro dal mat nem csak a ki emel ke dő al ko tók al kot ják,
de szi go rú an és kö vet ke ze te sen óv ni kell a szno bok és di let tán sok ha dá tól. Őt kö −
ve tő en tar tot ta egész pá lyá ján át íve lőn szem előtt az iro da lom kri ti ka ta ní tó−ne ve lő
fel ada tát.

Tur czel a ma gyar és vi lág iro da lom klas  szi ku sa in, a né pi írók ki emel ke dő al ko tá −
sa in ki for má ló dó iro dal mi íz lé se és tá jé ko zott sá ga ré vén gyor san be il lesz ke dett a
tan szék mun ká já ba és a las san ki bon ta ko zó iro dal munk fej lő dé si fo lya ma tá ba. Ta −
nít vá nyai sze rint ki tű nő kö zép is ko lai ta nár és is ko la igaz ga tó volt, de ok ta tói−ne ve lői
mun kás sá ga a leg fel sőbb fo kon bon ta ko zott ki a leg ered mé nye seb ben. A kö zép is −
ko lai, a gim ná zi u mi ma gyar sza kos ta ná rok ge ne rá ci ói őr zik és ta nú sít ják ezirányú
te vé keny sé ge ered mé nye it. Élet mű vé nek leg in kább időt ál ló, az egye te mes ma gyar
kul tú ra kon tex tu sá ban is ma ra dan dó ho za ma azon ban iro dal mi éle tünk ben be töl tött
sze re pe, fő ként kri ti ku si, iro da lom− és saj tó tör té ne ti mun kás sá ga, tu do má nyos,
adat fel tá ró és ér té ke lő, rend sze re ző te vé keny sé ge.

Tur czel szór vá nyos előz mé nyek után az öt ve nes évek kö ze pén kez dett pub li kál −
ni. Ele in te fő ként a ma gyar is ko lák prob lé má i ról ér te ke zett, majd a szen ve dé lyes ol −
va só, a lel kes és ér tő iro da lom ba rát hang ját szó lal tat ta meg, a leg mé lyebb ol vas −
mány él mé nye it for mál ta es  szék ké, ta nul má nyok ká. Írá sa i ban sok sze re tet tel, de kri −
ti ku san kö ze lí ti meg té má it, a mű ér tő szi go ra és be le ér ző ké pes sé ge egy aránt ér vé −
nye sül írá sa i ban. Iro da lom esz té ti kai köz hely, hogy az al ko tó írás tu dót leg alább any  −
nyi ra jel lem zi és mi nő sí ti az, hogy mi ről ír, mi lyen té má kat vá laszt, mint a szín vo nal,
a hoz zá ér tés. El ső vi lág iro dal mi ta nul má nyát, amely ben Cer van tes hal ha tat lan mű −
vét, a Don Qu i jo tét ve szi gór cső alá, ér de mes kö ze lebb ről szem ügy re ven ni.
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Tur czel fel tár ja az ál ta lá ban hu mo ros írás nak tar tott tör té net lé nye gi üze ne tét. Az
ál mo do zó, il lú zi ó kat ker ge tő, lép ten−nyo mon fel sü lő „bús ké pű lo vag” ka cag ta tó hely −
ze tei és cse le ke de tei mö gött Cer van tes őszin te fáj dal ma hú zó dik meg né pe és ha −
zá ja sor sán. „Az ol va sók nem érez ték meg eb ben a hu mor erő tel jes esz kö ze i vel
meg al ko tott mű ben az al le gó ri át, és a leg jobb eset ben is csak a lo vag re gé nyek el −
le ni sza ti ri kus tá ma dást lát ták ben ne. Pe dig a hó bor tos lo vag tör té ne té ben ket tős
al le gó ria is van. A véz na, szá nal mas lo vag cson tos ge bé jén lo va gol va Cer van tes tár −
sa dal mi osz tá lyát, az el zül lött és tönk re ment spa nyol kis− és kö zép ne mes sé get jel −
ké pe zi, amely nem ké pes épí tő mun ká val új éle tet, re á lis jö vőt te rem te ni ma gá nak,
ha nem a múlt köd ké pei után fut és a pusz tu lás sal fe nye ge tő si vár je len hez a vég −
leg el múlt di cső sé get ha zud ja vis  sza. Ez a tra gi ko mi kus alak jel ké pez ni hi va tott a
16. és 17. szá zad for du ló já nak Spany olországát, amely nem akar ja tu do má sul ven −
ni a tár sa da lom fej lő dé sé nek új kö ve tel mé nye it és a ha la dás és a va ló ság elől a
süllye dő fe u da liz mus nak ir re a li tá sok ba és fan tá zi ák ba hul ló esz mé i vel bás tyáz za kö −
rül ma gát.” Tur czel lé nyeg re tö rő, frap pán san meg fo gal ma zott ta nul má nyá nak is ket −
tős ér té ke, lé nye gi üze ne te van. Egy részt meg győ ző en jel lem zi a nagy spa nyol író va −
ló di mon da ni va ló ját, más részt – s ez te szi írá sát iga zán ér té kes sé és ere de ti vé –
ma gyar pár hu za mo kat ke res. Meg győ ző en pél dáz za, hogy a ma gyar tár sa da lom nak
is meg van nak a ma ga Don Qu i jo téi. S nem vé let le nül, mi vel a ma gyar tár sa dal mi−
tör té nel mi fej lő dés szám ta lan vo nat ko zás ban a spa nyol lal ro kon vo ná so kat mu tat.

Jó kai Mór Kis ki rály ok cí mű re gé nyé nek Tanussy Dece bál ja szin tén Don Qui jote−i
fi gu ra. Egy ci ni kus, gyá va és de ma góg ne mes, aki az er kölcs és be csü let írott és
írat lan tör vé nye it, ha zá ja leg ele mibb ér de ke it sem mi be ve szi. A ha za fi ság üres frá −
zis szá má ra, át ér zés nél kü li han goz ta tás ra va ló. Még nyil ván va lóbb a pár hu zam ab −
ban, hogy a ma gyar „bús ké pű lo vag” is egy ne vet sé ges rög esz me meg szál lott ja.
Thonuzó ba le szár ma zott já nak hi szi ma gát. Ezt a má ni át, amely nek sem mi lyen va ló −
sá gos alap ja ninc s, az el len sé gei hasz nál ják ki, s er köl csi leg is, anya gi lag is le he −
tet len né te szik. Itt sem egy hó bor tos nemesúr ról van szó csu pán, ha nem a ma gyar −
ság, a ma gyar tár sa da lom tör té nel mi sor sá ról.

Nem ke vés bé em lé kez tet Cer van tes anti hősére Pon grácz Ist ván gróf, Mik száth
Kál mán tra gi ko mi kus alak ja a Besz ter ce ost ro má ból. Ez a 19. szá zad ele jén élő ma −
gyar arisz tok ra ta a 16. szá zad ba ál mod ja vis  sza ma gát, s a ke mény ke zű oli gar cha
és ne mes esz mé kért lel ke se dő lo vag sze re pét eről te ti ma gá ra és kör nye ze té re.

Tur czel a ma gyar pél dák ban és pár hu za mok ban is a hu mo ros fel szín mö gött
meg hú zó dó tör té nel mi−tár sa dal mi erő ket ke re si. Prob lé ma ér zé keny sé gét, elem ző −
kész sé gét, tör té nel mi lá tá sát és iro da lom szem lé le tét jel lem zi az a pon tos ság,
ahogy meg fo gal maz za ész re vé te le it: „Tanussy Dece bál pl. a ma gyar ne mes ség nek
azt a ré szét jel ké pe zi, ame lyet nem he ví te nek sem a re form kor, sem a sza bad ság −
harc ne mes esz méi, amely az ön zés ben és az élős kö dés ben meg átal kod va egy
egész nép jö vő jé vel szem ben ko no kul véd te elő jo ga it és ki vált sá ga it. Mik száth bo −
lon dos gróf ja azt a ma gyar fő ne mes sé get pél dáz za, amely ér tet le nül né zi a pol gá ri
rend szer ha tal mas ki bon ta ko zá sát és a szá má ra ri asz tó va ló ság elől múlt já nak fel −
leg vá ra i ba me ne kül.”

Tur czel rend kí vül ta nul sá go san, fel fe de ző moz za na tok kal te lí tet ten és meg győ ző
erő vel idé zi fel a vi lág iro da lom leg na gyobb sza ti ri ku sá nak, a szar kaz mus utol ér he −
tet len mes te ré nek a szel le mét is. A Gul li ver író já ról, Jonathan Swiftről el mél ked ve
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nem az if jú ság kö ré ben el ter jedt és mód fe lett köz ked velt adap tált vál to zat ra, ha nem
az ere de ti szö veg re tá masz ko dik, amely rit kán je le nik meg a könyv pi a con. Pe dig az
iga zi, az ere de ti leg el gon dolt írói üze net eb ből há moz ha tó ki, mint ahogy Swift írói
nagy sá ga is eb ben kör vo na la zó dik a ma ga ere de ti va ló sá gá ban. Swift nem szó ra koz −
tat ni akar, ha nem le lep lez ni, fel mu tat ni mi nél meg győ zőb ben a ser dü lő ka pi ta liz mus
és a mel let te szí vó san to vább élős kö dő fe u da liz mus fo nák sá ga it, az em be ri gyar ló −
sá go kat stb. Tur czel az ere de ti szö veg me rész szó ki mon dá sai, na tu ra liz mu sa, gon −
do la ti bo nyo lult sá ga és allegórikus zsú folt sá ga, szin te át te kint he tet len szö ve vé nye
mé lyén meg ta lál ja az író, a csa ló dott nak, a min den ből ki áb rán dult nak, a sér tő dött −
nek is mert al ko tó iga zi én jét és szán dé ka it, a mély sé ges em ber sze re tet gúny ba és
ma ró szar kaz mus ba öl töz te tő, az „ér ted ha rag szom, nem el le ned” alap ál lá sú mű −
vész−fi lo zó fus vá gya ko zá sát és küz del me it az em ber hez mél tó éle tért.

Lé nye ge sen de rű sebb han gon, de nem ke vés bé mély re ha tó an em lé ke zik meg
Walt Whit man ről, Ame ri ka el ső nagy köl tő jé ről szü le té sé nek cen te ná ri u ma al kal má −
ból. Whit man köl té sze te új fe je ze tet nyi tott a vi lág iro da lom tör té ne té ben. A Fû szá -
lak cí mű kö te te gyak ran for ga tott ol vas má nya volt Tur czel nek, eb ben je lent meg elő −
ször a szabad ver s, a hét köz na pi szó kincs, a két ke zi mun ká sok, az egy sze rű em be −
rek min den na pi örö me−gond ja köl tői té ma ként. Tur czel iro da lom szem lé le té nek nyi −
tott sá gá ról, a me rész újí tá sok irán ti fo gé kony sá gá ról ta nús ko dik ez a klas  szi kus tö −
mör ség gel, szép írói eré nye ket csil log ta tó stí lus ban meg írt ta nul mány is.

Tur czel vi lág iro dal mi té má jú ol va sói él mény be szá mo lói jó részt Po zsony ba
költöztének el ső éve i ben szü let tek (1954–1955). A tan szé ki fel ada tok azon ban ha −
ma ro san el von ták et től az ál ta la na gyon ked velt té ma kör től. Ele in te – fel te he tő en
Sas An dor su gal la tá ra – kom para tisztikus ku ta tá sok ba fo gott. Má ig for rás ér té kű ta −
nul má nyo kat írt a szlo vák klas  szi ku sok, fő ként a re a liz mus út tö rő i nek (Kukučín,
Hviez doslav, Jesen ský) kap cso la ta i ról a ma gyar iro da lom mal, de ér dek lő dé se, fe le −
lős ség ér ze te ha ma ro san más irány ba te rel ték mun kás sá gát. Ab ban a szi lárd meg −
győ ző dés ben élt, hogy a szlo vá ki ai ma gyar írás be li ség nek, fő ként a szép iro da lom −
nak dön tő vagy leg alább is meg ha tá ro zó sze re pe van a nem ze ti iden ti tás, a szü lő föld
irán ti ra gasz ko dás meg őr zé sé ben, to vább fej lesz té sé ben. Ezért a tan szé ki−po zso nyi
be il lesz ke dés éve it (1954–1957) kö ve tő en min den ere jét a szlo vá ki ai ma gyar iro da −
lom szer ve zé sé re, ápo lá sá ra for dí tot ta. Tu do má nyos irá nyult sá gá nak eb ben a for du −
la tá ban a kény sze rí tő kö rül mé nyek mel lett Fábry sze mé lyes pél dá ja és ösz tön zé se
is dön tő sze re pet ka pott, aki a Har mad virágzás (1954) cí mű ta nul má nyá ban nem −
csak név adó ja lett iro dal munk har mad szo ri új ra in du lá sá nak, de in dí tó lö kést adott
iro dal mi kri ti kánk fej lő dé sé nek is. Ez a ter je del mes ta nul mány je len tet te az el ső tu −
da tos, át gon dolt kri ti kai lé pést a fel vi dé ki ma gyar sá got sujtó ka tak liz mák után.
Fábry ez zel az írá sá val és az egy év vel ké sőbb meg je le nő Ke ve sebb ver set – több
köl té sze tet! cí mű ta nul má nyá val meg te rem tet te iro dalomtörténet−írá sunk alap ve tő
for rá sa it is.

Tur czel – szór vá nyos előz mé nyek után – 1956−tól kez dett át fo gó és rend sze res,
az iro dal mi élet min den moz za na tá ra oda fi gye lő és élén ken re a gá ló kri ti kai és iro −
da lom szer ve ző te vé keny ség be. Az öt ve nes évek ben fel lé pő kri ti ku sok (Tóth T.,
Csan da S., Rácz O.) kö zött egye dül ál ló tu da tos ság gal és konk rét kri ti kai prog ram −
mal kezd te pá lyá ját. Tu da tos sá ga kri ti kai el ve i nek át gon dolt sá gá ban, rend sze re zé −
sé ben is meg mu tat ko zott. El ső je len tő sebb ta nul má nyá ban (Kri ti ka és mû) ös  sze −
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fog lal ta és ars crit i ca−sz erűen ki fej tet te mű bí rá lói el ve it. A klas  szi kus ma gyar kri ti kai
ha gyo má nyok (Baj za, Arany, Er dé lyi) szel le mé hez kap cso lód va kör vo na laz ta a kri ti ka
leg főbb fel ada tát: „...tájékoz tas sa, se gít se, tá mo gas sa az iro dal mi élet két fő té nye −
ző jét: az írót és az ol va sót.” Te vé keny sé gét mind vé gig eh hez az alap elv hez igye ke −
zett iga zí ta ni. Kri ti kai mun kás sá ga 1956 és 1965 kö zött volt a leg in ten zí vebb. Elég
be le la poz ni a ko ra be li saj tó ba, azon nal ki tű nik, hogy ő szó lalt meg leg több ször kri −
ti kus ként, ő mond ta a leg töb bet a ha zai ma gyar iro da lom ról. Kri ti ku si lá tó kö re ki ter −
jedt a már be fu tott írók tól a pá lya kez dő kig min den kor osz tály ra. Egyik leg na gyobb
hor de re jű fegy ver té nye az ún. „nyol cak” ge ne rá ci ó já nak út nak in dí tá sa volt. A Fi a tal
szlo vá ki ai ma gyar köl tõk (1958) cí mű an to ló gi á ban de bü tá ló köl tők kö zül idő vel töb −
ben az egye te mes ma gyar köl té szet él vo na lá ba emel ked tek (Tő zsér, Cselény i, Zs.
Nagy). A kö tet nyo má ban fel lán go ló, éve kig el hú zó dó vi ta pe dig ala po san fel gyor sí −
tot ta iro dal munk, köl té sze tünk fej lő dé sét, kor sze rű sö dé sét.

Tur czel im po ná ló ru gal mas ság gal és ter mé keny ség gel re a gált iro dal munk je len −
sé ge i re, szin te min den könyv ről írt, egyik−má sik – ar ra ér de mes – al ko tó ról és mű −
vé ről a kis mo no grá fia ke re te it ki töl tő bő ség gel és ala pos ság gal (Fábry, Eg ri, Duba,
Ozs vald stb.). Kri ti ku si je len lé te ko ránt sem csu pán men  nyi sé gi szem pont ból volt ki −
emel ke dő, ha nem a szak sze rű ség, az el mé le ti meg ala po zott ság, az esz mei−eti kai
szi lárd ság te rén is. Írá sa i ból ki vi lág lik, hogy a kez det től fog va bir to kol ta a jó iro da −
lom− és mű kri ti kus alap ve tő adott sá ga i nak a leg több jét (rá ér ző ké pes ség, elem ző−
és as  szo ci a tív kész ség, szó ki mon dás és köz vet len ség, esz té ti kai és tár sa dal mi
prob lé ma ér zé keny ség, szu ve re ni tás és elv sze rű ség stb.). Az ő mun kás sá gát jel lem −
zi a leg job ban az, amit az egyik leg jobb, el mé le ti leg is meg ala po zott írá sá ban a kri −
ti kus kül de té se ként fo gal maz meg: „A kri ti kus az író és az ol va só, a kö zös ség szó −
csö ve, az iro da lom (és a tár sa da lom) jö vő jé nek épí tő je, egyen ge tő je és az iro da lom
te kin té lyé nek vé dő je is. A kri ti kus nak nem sza bad úgy te kin te nie az iro da lom ra, mint
va la mi kaszt sze rű en sze lek tá ló dísz klub ra, aho vá csak a tö ké le tes ség pe dig ré jé vel
ékes ke dő ket és hi ba men te se ket le het be bo csá ta ni. A leg na gyobb eré nyek sok szor
hi bá kon, fo gya té kos sá go kon ke resz tül ala kul nak, kris tá lyo sod nak ki” (Kri ti kai utó -
hang).

Ez a ko ra be li fra ze o ló gi át tük rö ző, ma már kis sé el avult nak tű nő kri ti kai alap ál −
lás Tur czel csak nem egész kri ti kai te vé keny sé gé re jel lem ző ma radt, s iro dal munk
ak ko ri ál la po tá ra néz ve rend kí vül hasz nos nak bi zo nyult, te kin télyt és meg be csü lést
ho zott szá má ra. Akad tak ugyan bí rá lói, akik két ke dés sel fo gad ták több ször ki fej tett
kri ti kai cre dó ját, bí rá lói gya kor la tát, el já rá sa it. Több nyi re a didak ti ciz mus, a túl zó li −
be ra liz mus vád já val il let ték. Nem alap ta la nul, ez ma már vi lá go san lát szik, de Tur −
czel is tisz tá ban volt ve le, s nem al ka ti tu laj don ság ként, ha nem tu da tos sze rep vál −
la lás ként mi nő sí ti kri ti ku si hoz zá ál lá sát és gya kor la tát: „Kri ti ku si ne ki in du lá som hoz
– ír ja az Írás és szol gá lat (1965) cí mű kö te té nek fül szö veg ében – a fő lö kő erőt nem
be lül ről, ha nem kí vül ről kap tam, a kri ti ku si toll meg ra ga dá sá val nem le küzd he tet len
haj la mot elé gí tet tem ki, ha nem olyan – fel ké szült sé gem nek meg fe le lő – szol gá la tot
vál lal tam, amely re iro dal munk adott hely ze té ben múl ha tat la nul szük ség volt. […] A
har mad virágzás nak ne ve zett új sza kasz ban iro dal mi fej lő dé sünk fő prob lé má ja hosz  −
szú ide ig a men  nyi sé gi té nye ző in ten zív nö ve lé se volt. En nek a cél nak el éré sé re pe −
dig a pe da gó gi ai be ál lí tott sá gú és hang sú lyo zot tan konst ruk tív kri ti ka fe lelt meg a
leg job ban. Én tu da to san és át gon dol tan ilyen kri ti ká kat ír tam, s a kö te te im ben ol −
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vas ha tó írá sa im nagy ré szé ért vál la lom is a pe da gó gus−kri ti kus ne vet. Le het, hogy a
két hi va tás nak ilyen ös  sze kap cso lá sát so kan szo kat lan nak s a kri ti kus ra néz ve deg −
ra dá ló nak vé lik. Én – az el múlt idő szak ra vis  sza néz ve – ezt a ket tős sé get szük ség −
sze rű nek és har mo ni ku san ös  sze tar to zó nak ér zem.” Ez az ön jel lem ző val lo más vi −
lá go san utal Tur czel La jos ko ra be li kri ti kai te vé keny sé gé nek leg főbb jel lem ző i re,
egy részt a „pe da gó gus−kri ti kus” vál lalt és tu da tos sze re pé re, más részt a „men  nyi −
sé gi té nye ző” hang sú lyo zott igé nyé re.

Tur czel kez det től fog va szol gá lat ként fog ta föl iro dal mi te vé keny sé gét, olyan –
min den ere jét és te het sé gét le fog la ló – szol gá lat ként, amely nek leg főbb cél ja és lé −
nye ge a (cse h)s zlováki ai iro da lom ki bon ta ko zá sá nak, fej lő dé sé nek min den ol da lú tá −
mo ga tá sa, elő se gí té se volt. Ezt a szol gá la tot ab ban a kri ti kai ma ga tar tás ban és gya −
kor lat ban va ló sí tot ta meg, amely nek főbb jel lem zői a konst ruk tív hoz zá ál lás, a se gí −
tő szán dék, a kí mé le tes és ta pin ta tos kom men tár, az el ri asz tás ve szé lyét tom pí tó
bí rá lat. Tur czel az iro dal mi al ko tá sok ban min de nek előtt a po zi tí vu mo kat, a ho za dé −
kot, az ered mény ként, elő re lé pés ként el köny vel he tő je len sé ge ket ke re si. Nem „vád −
ló ként”, ha nem igaz ság ra tö rek vő „bí ró ként” áll szem ben a mű vel, és ele mez vagy
ma gya ráz in kább, mint bí rál. Ki fo gá sai épí tő jel le gű ek. Nem hall gat ja el a fo gya té −
kos sá go kat, a mű vé szi et len sé ge ket, de min dig rá mu tat a kor rek ció le he tő sé ge i re, ta −
ná cso kat ad, ki egé szí ti az írók (és ol va sók) po é ti kai is me re te it. A leg rö vi debb könyv −
is mer te tés ben is igyek szik vé le mé nyét a tárgy hoz szak sze rű en il lő esz té ti kai, iro da −
lom el mé le ti, iro da lom po li ti kai stb. ér vek kel alá tá masz ta ni, még azon az áron is,
hogy emi att né ha fel duz zad nak írá sai, hos  szas ma gya ráz ko dás ra (ér ve lés re) kény −
sze rül. Bár arány ér zé ke több nyi re meg vé di a túl zsú folt ság, a bő be szé dű ség ve szé −
lyé től, a túl zó didak ti ciz mus, a száj ba rá gás fá rasz tó ne héz kes sé gé től. Így je len tő sen
hoz zá já rult nem csak a pá lya kez dő, több nyi re igen csak fog hí jas iro dal mi mű velt sé gű
írók, ha nem az ak kor még va ló ban tö me ge ket je len tő ol va só tá bor iro dal mi lá tó kör é −
nek, íz lé sé nek, tá jé ko zott sá gá nak, ér ték rend szer ének fej lesz té sé hez. A nép sze rű −
sí tő szán dék és hang nem, az ok ta tói haj lam ko ránt sem fo koz ta le írá sa i nak szín vo −
na lát, egy szer re tu dott tá jé koz ta tó, tu do má nyos is me ret ter jesz tő és íz lés for má ló
len ni. Ha tal mas ol va sott sá ga, ered mé nyes szép iro dal mi pró bál ko zá sai ré vén kez −
det től fog va bir to ká ban volt azok nak az esz kö zök nek, ame lyek sa já tos mű fa ját, a ta −
nul mány ba ol tott es  szét ol vas má nyos sá, ugyan ak kor tu do má nyos sá gá ban nem
csor bul va ér de kes sé, meg győ ző vé tet ték. Ma már vi lá go san lát szik, hogy Fábry,
Sas, Eg ri, Rácz stb. ezirányú te vé keny sé ge mel lett, sőt ered mé nye i ket szá mos pon −
ton meg ha lad va iro dal munk és ol va sói fel emel ke dé sé ért Tur czel tet te a leg töb bet.
A bí rá lat és is mer te tés ürü gyén fel ve tett mű fa ji−po é ti kai, esz mei−esz té ti kai, nyel vi−
pro zó di ai kér dé sek ál ta lá ban túl mu tat tak a vizs gált mű je len tő sé gén, s az al ko tó ad −
di gi élet mű vé re vagy egész iro dal munk ra ér vé nyes ta nul ság gal bír tak. Kü lö nö sen a
ter je del mes mű fa ji fej lő dés ké pe i re jel lem ző ek ezek a tu laj don sá gok. A Lí ránk hely -
ze te és pers pek tí vái cí mű ta nul má nyá ban pl. köl té sze tünk többéves fej lő dé sé nek
kri ti kai szem lé je mel lett sort kerít a se ma tiz mus lí rai gya kor la tá nak pon tos raj zá ra
és konk rét pél dá kon rá mu tat a se ma ti kus iro da lom szem lé let tor zí tá sa i ra, a túl po li −
ti zált ság mű vé szi et len sé gé re. Iro dal munk ad di gi tör té ne té ben egye dül ál ló az a kí sér −
le te, amely nek so rán fel tér ké pe zi a drá ma mű fa já nak ha zai ma gyar ered mé nye it, fej −
lő dé si le he tő sé ge it, kö rül mé nye it. Több ter je del mes ta nul mány ban (Eg ri Vik tor, a
drá ma író; Drá ma írói után pót lá sunk; Váz lat kép az utób bi évek né hány drá má já hoz;
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stb.) elem zi az öt ve nes−hat va nas évek drá ma ter mé sé nek je len tős ré szét, kü lö nös
te kin tet tel a jel lem áb rá zo lás, a tár sa dal mi hát tér és az áb rá zolt konf lik tus mi nő sé −
gé re, mű vé szi ha té kony sá gá ra. Elem ző mód sze re it az ala pos po é ti kai−mű fa ji vizs gá −
ló dás, az esz té ti kai kri té ri u mok kö vet ke ze tes ér vé nye sí té se, az áb rá zolt em ber ala −
kok tü ze tes át vi lá gí tá sa jel lem zi. Szá mos má ig re ve lá ló meg ál la pí tást tesz a ko ra −
be li drá ma írók (Eg ri, Dá vid Te réz, Lovic sek) szín mű ve i vel kap cso lat ban. Ta nul má nya −
i nak ered mé nye it azon ban kor lá to zott ér vé nyű vé te szi az a kö rül mény, hogy a drá −
má kat csu pán iro dal mi mű al ko tás ként vizs gál ja. Szín pa di meg va ló su lá suk le he tő sé −
ge i ről, prob lé má i ról alig ejt szót.

Ahogy már ko ráb ban je lez tük, Tur czel kri ti kai te vé keny sé ge a hat va nas évek kö −
ze pe tá ján erő sen meg csap pant. Ezt kö ve tő en csak szak kri ti ká ra, tu do má nyos mű −
vek recen zálására vál lal ko zott. Még a hat va nas évek ele jén fel is mer ni vél te az ál ta −
la sű rűn han goz ta tott „men  nyi sé gi ki egyen sú lyo zó dás” biz ta tó je le it, s en nek meg −
fe le lő en mó do sí ta nia kel lett kri ti kai szem lé le tét és gya kor la tát: „Az utób bi két−há −
rom év ben – ír ta – iro dal munk fej lő dé sé ben fi gye lem re mél tó vál to zá so kat ta pasz −
tal ha tunk: egyes mű fa ji te rü le te ken ki ala ku ló ban van már a mi nő sé gi kris tá lyo so −
dás hoz szük sé ges men  nyi sé gi ki egyen sú lyo zott ság. Ez zel a vál to zás sal szük ség sze −
rű en együtt jár a kri ti ka mód sze ré nek mó do su lá sa, mér cé jé nek eme lé se is.” E mó −
do sult mér cé jű kri ti kai gya kor lat ki tel je se dé sé re – iro dal munk ká rá ra – nem ke rült
sor. A kri ti kus el hall ga tott. Tur czel mű bí rá ló te vé keny sé gé nek zá ró moz za na ta egy
fel hí vó−fi gyel mez te tő cél za tú ta nul mány köz zé té te le volt. Eb ben a kö rül te kin tő, szín −
vo na las, az es  szé len dü le té vel meg írt ta nul mány ban (Szín vo nal és fel ké szült ség –
iro da lom kri ti kánk hely ze te és fel ada tai, 1965) fel mér te e mű faj – s ben ne sa ját ma −
ga – ered mé nye it, sze re pét iro dal munk éle té ben, s fő ként új ra ér té ke lé sé re, mód sze −
re i nek fel fris sí té sé re, kri té ri u ma i nak pon to sí tá sá ra ösz tön zött.

A vi ta in dí tó nak szánt írást a fel ve tett prob lé mák ak tu a li tá sa és gaz dag sá ga el le −
né re is szo kat la nul gyér vissz hang kí sér te. Nyil ván ez a kö zöny és ér dek te len ség is
köz re ját szott ab ban a mű faj− és irány vál tás ban, amely ről egy an két ke re té ben így
szá molt be: „Kez det től fog va a cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom fej lő dé si prob lé mái
kö tik le az ér dek lő dé se met. Ele in te elég hos  szú ide ig jó for mán csak kri ti ká kat ír tam,
el ső sor ban az iro da lom tör té net von zott, s a kri ti kát nem kedv te lés ként, ha nem szol −
gá lat ként vál lal tam. A hat va nas évek ben az tán, ami kor az új ra in du lás ne héz sé ge in
túl ju tot tunk, a kri ti ku si te vé keny sé get egy re in kább iro da lom tör té ne ti re vál tot tam
át.” Eb ben a ku ta tói me ta mor fó zis ban dön tő sze re pe volt ama gyak ran han goz ta tott
igény tu da to sí tá sá nak, mi sze rint az iro da lom egész sé ges fej lő dé sé hez múl ha tat la −
nul szük sé ges a ko ráb bi kor szak ok ha gyo má nya i nak fel mé ré se, ma ra dan dó ér té ke −
i nek fel tá rá sa, fo lya ma tos át ha gyo má nyo zó dá sá nak biz to sí tá sa.

Iro da lom tör té ne ti ano má lia, hogy a har mad virágzás in du ló fi a tal írói nem is mer −
ték, nem is mer het ték elő de ik mun kás sá gát. Nem csak a szép iro da lom ered mé nyei
és kri ti kai vissz hang ja po ro so dott fel tá rat la nul a ko ra be li na pi lap ok, ne he zen hoz zá −
fér he tő köny vek lap ja in, de hi ány zott a két vi lág há bo rú kö zöt ti idő szak fel vi dé ki ma −
gyar iro dal má nak át fo gó ér té ke lé se, el iga zí tó rend sze re zé se is. Fábry Zol tán 1963−
ban még így in dí tot ta a Har mad virágzás cí mű köny vét: „A ma gyar li te ra tú ra egyik fe −
hér folt ja: a szlo vá ki ai ma gyar iro da lom.” Kü lö nö sen a kor iro dal mi fo lya ma tá nak át −
fo gó elem zé sét, ös  sze fog la ló rend sze re zé sét hi á nyol ta. A hi ány pót lá sát a ko ra be li
kri ti ku sok tól (Csanda, Tur czel) vár ta.
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Az iro da lom tör té ne ti mun ka, ku ta tás, for rás fel tá rás, sze lek tá lás nem csak idő igé −
nye sebb, ha nem lé nye ge sen bo nyo lul tabb, s fő ként szer te ága zóbb te vé keny ség a
kor tár si iro dal mi fo lya ma tot fi gye lő, ered mé nye it mér le ge lő kri ti ká nál. A kri ti kus ként
el hall ga tó Tur czel kö te les sé gé nek érez te a fel adat vál la lá sát. Évek re vis  sza vo nult az
iro dal mi élet köz vet len zaj lá sá ból, s mű hely gya kor la tát is bő ví te ni kény sze rült. A ko −
ráb bi ked velt mű fa ja, a ta nul mány ba ol tott es  szé nem volt al kal mas a fel adat meg −
ol dá sá ra, s a tu do mány szak lo gi ká ja dik tál ta fel té te lek sem vol tak adot tak: „A cseh −
szlo vá ki ai iro da lom el ső sza ka szá nak kor sze rű és hi te les fel dol go zá sá hoz, a tu do −
má nyos szín vo na lú he lyi iro da lom tör té net−írás meg te rem té sé hez el ső sor ban a tár −
sa dal mi élet és az iro dal mi élet ös  sze füg gé se i nek át fo gó fel tá rá sa i ra és be ha tó
vizs gá la tá ra van szük ség. Ez ma gá tól ér te tő dő nek lát szó, de ed dig el ha nya golt ala −
po zó fel ada tot, iro da lom tör té ne ti elő mun ká la tot a mi ese tünk ben iro dal munk sa já −
tos ge ne zi se is hang sú lyo zot tan fon tos sá te szi: a cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom –
a ti pi ku san re gi o ná lis iro da lom nak szá mí tó és gaz dag múlt tal ren del ke ző er dé lyi iro −
da lom mal szem ben – a nem ze ti iro da lom me rő ben új kül ső ága za ta ként jött lét re,
mely nek ki bon ta ko zá sát és fej lő dé si fel tét ele it, táp lá ló és for má ló ere jű ha gyo má −
nyok hi á nyá ban, dön tő mér ték ben az új élet vi szo nyok, a ki sebb sé gi élet kor lá to zott
szel le mi és anya gi le he tő sé gei ha tá roz zák meg.” A vá zolt elő mun ká lat ok el vég zé se,
a fel té te lek meg te rem té se többéves könyv tá ri−le vél tá ri ku ta tás árán va ló sul ha tott
meg. Tur czel ki tar tó mun ká ja ered mé nye it a Két kor mezs gyé jén cí mű köny vé ben
fog lal ta ös  sze. Az 1967−ben meg je le nő mű vet osz tat lan el is me rés fo gad ta. Mél ta tói
kö zül töb ben a (cse h)s zlováki ai ma gyar tu do má nyos gon dol ko dás és ku ta tói szor ga −
lom leg na gyobb ered mé nyét üd vö zöl ték ben ne. Ez az egye dül ál ló, mé re te i ben is im −
po záns mű mél tán rá szol gált az el is me rés re. Szer ző je egy tu do má nyos cso port mun −
ká ját vé gez te el egye dül. Tu do má nyos ala pos ság gal fel tér ké pez te a pol gá ri köz tár −
sa ság 1918 és 1938 kö zöt ti idő sza ká nak iro dal mi−kul tu rá lis fel tét ele it, tör té nel mi−
tár sa dal mi kö rül mé nye it. Ha tal mas is me ret anya gát hét fe je zet be tö mö rí tet te. Már
fel so ro lá suk is ér zé kel tet he ti mun ká ja mé re te it, a fel tárt ada tok, tör té nel mi kút fők
bő sé gét: A ki sebb sé gi hely zet ki ala ku lá sá nak és fej lõ dé sé nek de ter mi nált sá ga; A ki -
sebb sé gi ön vé de lem po li ti kai-vi lág né ze ti for mái; Az is ko la és az is ko lán kí vü li nép -
mû ve lés; If jú sá gi moz gal mak; Az iro dal mi élet ki ala ku lá sá nak sa já tos kö rül mé nyei;
A tu do má nyos élet, a mû vé sze tek és a saj tó; A fo lyó irat ok és sze re pük az iro dal mi
élet ben. A fel tárt is me re te ket im po ná ló adat bő ség gel (677 té te lű jegy zet ap pa rá −
tus!), frap páns ér té ke lő kom men tá rok kí sé re té ben ad ja elő, s úgy te rem ti meg a rég −
óta hi á nyolt iro da lom tör té ne ti szin té zis egyik nél kü löz he tet len fel té tel ét.

A mo no grá fia le nyű gö ző mé re tei, a fel tárt anyag bő sé ge sem je lent het te azon −
ban a vizs gált te rü le tek tel jes fel dol go zá sát. Egyes té ma kö rei to váb bi ku ta tást igé −
nyel tek, most már hang sú lyo zot tan iro da lom− és mű köz pon tú meg kö ze lí tés sel. Ki vé −
te les sze ren cse, hogy köny ve még a prá gai ta vasz be kö szön te előt t, 1967−ben lá −
tott nap vi lá got, így Tur czel a po li ti kai ve ze tés gya nak vá sa és ros  szal lá sa el le né re is
foly tat hat ta mun ká ját. Mun kás sá gá nak fo lya ma tos sá gát, cél tu da tos sá gát és iro da −
lom−, il let ve kul túr tör té ne ti je len tő sé gét fej lő dés raj zok, mű faj tör té ne ti elem zé sek és
ös  sze ha son lí tá sok, az egyes iro dal mi je len sé gek hát te rét és jel le gét meg vi lá gí tó ta −
nul má nyok, es  szék, saj tó tör té ne ti kis mo nog rá fi ák és kap cso lat tör té ne ti ös  sze fog la −
lá sok stb. jel zik. Tur czelt nem súj tot ták köz lé si mo ra tó ri um mal, de a Két kor mezs -
gyéjént kö ve tő kö te té re még is egy év ti ze det kel lett vár nia (Port rék és fej lõ dés ké pek,
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1977). Ezt kö vet ték a ku ta tá si ered mé nye it rög zí tő to váb bi kö te tek, ugyan csak tisz −
tes idő be li tá vol ság ban (Hi ány zó fe je ze tek, 1982; Em lé ke zé sek és ta nul má nyok,
1987). Alig ha le het a vé let len mű ve, hogy mind há rom em lí tett kö tet Tur czel szü le −
té sé nek ke rek év for du lói ürü gyén je lent meg. Az is tény vi szont, hogy az idő múl tá −
val a ku ta tá si ered mé nyei kö zé egy re gyak rab ban ve gyül tek szub jek tív moz za na tok.
Kü lö nö sen az előbb em lí tett kö tet tar tal maz ilyen zsá ne rű írá so kat. A gyer mek kor ra,
a szü lő föld re és nyel vé re, az el ső iro dal mi pró bál ko zá sok ra, a szel le mi ön esz mé lés
és ön tu da to so dás éve i re az em lé ke zés fé nyét ve tí tő írá so kat a lí ra me le ge hat ja át.
Iro dal munk tu dós ku ta tó ja azon ban még a leg szub jek tí vebb írá sok ban, ön élet raj zi
vo nat ko zá sa i nak fel tá rá sá val is tud ál ta lá nos ér vé nyű dol go kat mon da ni. Val lo má −
sa it nem csu pán a konk rét mon da ni va ló, a sok nép raj zi, szo ci og rá fi ai, tör té nel mi és
egyéb ada lék, ha nem a meg írás jel le ge, a nem cse kély le író és áb rá zo ló kész ség te −
szi él ve ze tes ol vas mán  nyá.

Tur czel La jos az 1989−es po li ti kai for du lat után is tö ret len len dü let tel foly tat ja ku −
ta tó mun ká ját, s a könyv ki adás kez de ti ne héz sé gei el le né re is ér té kes mű ve ket je −
len tet meg. A leg na gyobb fel tű nést egy sport tör té ne ti mo nog rá fi á val kel tet te, amely −
ben mint egy a Két kor mezs gyé jén cí mű mű vét egé szí ti ki a két há bo rú kö zöt ti idő −
szak ma gyar nem ze ti sé gi sport élet ének tör té ne té vel (Ma gyar sport élet Cseh szlo vá -
ki á ban 1918–1938, 1992). Az iro da lom− és mű ve lő dés tör té ne ti ku ta tá sa i nak mint −
egy mel lék ter mé ke ként fel dol goz ta a kor szak ma gyar sport já nak min den fel lel he tő
do ku men tu mát, ko ra be li saj tó vissz hang ját, s dió héj ban ös  sze fog lal ta tör té ne tét.
Köny ve ér té két fel fe de ző jel le ge ad ja, hi szen a mai ol va só szá má ra is me ret len, sőt
hi he tet len nek tű nő té nye ket tár fel. Ma már ke ve sen tud ják, hogy az el ső Cseh szlo −
vák Köz tár sa ság sport élet ét nem ze ti sé gi ala pon szer vez ték meg, így au to nóm ma −
gyar sport élet bon ta koz ha tott ki. A ma gyar spor to lók te vé keny sé gét egy köz pon ti
szerv, a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Test ne ve lő Szö vet ség irá nyí tot ta, s a leg nép sze rűbb
sport ágak ban (lab da rú gás, at lé ti ka, te nisz, úszás, té li spor tok) önál ló baj nok sá go −
kat szer vez tek. A leg job bak or szá gos ver se nye ken is si ker rel sze re pel tek, re kor do −
kat ál lí tot tak fel. Tur czel köny ve nem csak sport−, ha nem kul túr tör té ne ti ér té kű ösz  −
sze fog la lás, amely a szlo vák sport tör té né szek szá má ra is hasz nos ada to kat tar tal −
maz.

Vé gül, de nem utol só sor ban szól ni kell a le xi kon iro da lom ban vég zett mun ká já ról.
Az Aka dé mi ai Ki adó (Bu da pest) gon do zá sá ban meg je lent Új ma gyar iro dal mi le xi kon
(1994) szlo vá ki ai ma gyar al ko tó i ról szó ló szó cik ke it túl nyo mó több sé gé ben ő ír ta.
Egyik kez de mé nye ző je ként, több száz szó cikk ének szer ző je ként je len tős sze re pet
vál lalt a Cseh/szlo vá ki ai ma gyar iro da lom le xi ko na 1918–1995 meg je le né sé ben is.

Csak a ki vá lasz tot tak nak ada tik meg – tart ja a né pi ta pasz ta lat –, hogy egy hosz  −
szú élet ke re té ben meg va ló sít has sák if jú ko ri vá gya i kat, hogy ki tel je sít hes sék va ló di
én jü ket, adott sá ga i kat, hogy hos  szú év ti ze de ken át hi va tás ként azt te hes sék, ami
éle tük ér tel mét je len ti, ami nem te her, ha nem az öröm, a meg elé ge dett ség for rá sa
szá muk ra. Tur czel La jos min den bi zon  nyal kö zé jük tar to zik. Már több mint fél év szá −
za da ku tat ja, rend sze re zi, gon doz za, ter jesz ti a Szlo vá ki á ba sza kadt ma gyar ság iro −
dal mát. Ma gas ko rá ra va ló te kin tet tel ta lán csök ke nő len dü let tel, de tö ret len lel ke −
se dés sel szol gál ja a ma gyar nyel ven meg va ló su ló szó be li kul tú rát. Er re utal az Iro -
dal mi hó do lá sok és sze re tet nyil vá ní tá sok (2000) cím mel meg je lent, ön val lo más nak
szánt kö te te is.

38 Szeberényi Zoltán
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ZOL TÁN SZE BERÉNYI

RESPON SI BIL I TY AND THE MATE RI AL KNOWL EDGE. ADDI TIONS TO THE LIFE− WORK OF LA JOS TUR −
CZEL

The study shows the life and the works of La jos Tur czel. Tur czel begin ning in
the 1950’s, and as a fol low er of the activ i ties of Zol tán Fábry after the Sec ond
World War, he grew into a lead ing crit ic of the Hun gar i an lit er a ture in Slo va kia
and remained to be one to the mid dle of the six ties. From that time lit er a ture
his to ry research became the focus of his activ i ties. The most impor tant work
was the work titled Bound ary of Two Peri od s, in which he exam ines the con di −
tions and prob lems of the devel op ment of the Hun gar i an lit er a ture in Slo va kia
between the Two World Wars. Tur czel’s edu ca tion al activ i ties are also impor −
tan t, since he between 1954−1982 he was a teacher of the Hun gar i an depart −
ment of the Uni ver si ty in Bratisla va (and from 1962 to 1975 its direc tor).
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