
I
Fél év szá zad ra te kin tünk vis  sza, ami kor el ső köny ve
– az Írá sok mér le gen – meg je lent. Em lé ke zünk
a dics te le nül is hő si es kor ra, ami kor még nem volt
iro dal munk, de bíz tunk ben ne, hogy lesz. Ta lán már
hit tük is, hogy van. Meg vol tunk ró la győ ződ ve, hogy
írók va gyunk, mun ká ink meg je len nek, ol vas sák őket.
Bár még kö zel ről sem vol tunk írók. Bo csá na tos bűn
lett vol na a hi tünk? Min den bi zon  nyal. Ak ko ri gya nút −
lan sá gun kat, na iv gyer me teg sé gün ket té nyek kel ma −
gya ráz hat nánk és ment het nénk, ame lyek ar ra utal −
nak, hogy ko rai je gye ink nem el íté lés re mél tó iro dal −
mi gyer mek be teg sé gek, ha nem sok kal in kább va la −
mi fé le el nyo mott és vá rat la nul fel sza ba du ló, ösz tö −
nös élet erők mű kö dé sé nek szin te hő si es vo ná sai. S olyan ter mé sze tes ön bi za lom −
ra és ele mi nyi tott ság ra en ged nek kö vet kez tet ni, ame ly az óta meg ren dült ben nünk.

Tur czel La jos egyé ni sé gé nek és mun kás sá gá nak alább elem zett két év ti ze des
len dü le te mó dot ad rá, hogy az egy ko ri „ős kor ra, hős kor ra” fel fe de ző kí ván csi ság −
gal és né mi – cso dál ko zás tól sem men tes – ma lí ci á val te kint sünk. Iro dal munk há −
bo rú utá ni kez de te i re, szé del gő tá pász ko dá sá ra és hety ke ha do ná szá sá ra, az élet −
öröm re és az esz mei csap dá ra, amely be ön ként be sé tált, és amely ből csak fo ko za −
to san, ne héz gon dok közt esz mél ked ve pró bált sza ba dul ni. Ön ma gá ra kel lett éb red −
nie, sa ját mi volt ára döb ben nie, hogy meg küzd jön al ko tói sza bad sá gá ért, és meg fo −
gal maz za el kép ze lé sét a hi te les iro da lom ról. Mind er ről több ször szól tam már, az
em lé ke zé sek és az iro da lom tör té ne ti év for du lók szint jén má sok is vé le ményt mond −
tak, tör té ne ti és tény fel tá ró vizs gá ló dás in dult e te kin tet ben, ta nul má nyok szü let tek
a kor szak esz mei és ha tal mi szer ke ze té ről. A rég múlt időt most te hát in kább az élet −
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ér zés be li és köz gon dol ko dást érin tő ös  sze füg gé sek és tör té né sek fé nyé ben vizs gá −
lom. Tur czel La jos élet mű ve er re ki vá ló le he tő sé get nyújt. Mun kás sá ga a szel le mi
ala po zás és az iro dal mi ön for má ló dás gon do la ti mo tor ja volt, kü lö nö sen az el ső két
év ti zed ben. Ek kor szin te ki zá ró la go san. Ta pasz ta la tok ban gaz dag élet út ja és kö vet −
ke ze tes egyé ni sé ge tet te al kal mas sá er re. Gon dol ko dá sunk fo lya ma tos di lem má ja,
hogy a má so dik vi lág há bo rú után a sem mi ből szü le tett, mint egy a nincs ből lett
a cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom. En nek ré vén akár a tyúk és a to jás ősi di lem má −
ját is em lít het ném. A pró és kont ra vé le mé nye ket so rol ni is ha szon ta lan szó csép lés
len ne. Er re a kér dés kör re nem va la mi fé le vá laszt kell kre ál nunk, ha nem a prob lé ma
ter mé sze tét kell meg ér te nünk, mint egy a lé nye gét fel fed nünk. Nem a té te les igaz −
sá got kell ke res nünk, ha nem a prob lé ma va ló ság tar tal mát meg mu tat nunk, ha gyo −
mány jel le gét fel tár nunk, mert mind ket tő tör té nel mi leg meg él he tő és fel fog ha tó.
Olyan tör vé nyei van nak minden nek, ame lyek a lét igaz sá gok ka te gó ri á já ba tar toz nak.
Éle tünk ér té kei kö zött a he lyük, ame lye ket hi te les szel le mi tel je sít mé nyek és em be −
ri mű vek kép vi sel nek. A va ló ság ban minden nek van előz mé nye, és az iro da lom ál −
ta lá ban nem gyö kér te len, hi szen le he tő sé ge ma gá val a nyelv vel adott és biz to sí tott.
A „sem mi” fo gal ma ese tünk ben te hát re la tív. De mun ká ja so rán az író író nak és az
iro da lom iro da lom nak kell, hogy érez ze ma gát. S hogy en nek a tu da tá ra éb red hes −
sen és az iro da lom meg él hes se ön ma ga lé tét, eh hez – ha köz vet le nül nem örö köl −
he ti – meg kell te rem te nie ön tu da ta ter mé sze tét és fo ga lom rend sze rét, nyel ve ze tét
és ér ték rend jét, esz mék ből és ér zé sek ből meg kell for mál nia, al ko tói tet tek ből, mű −
vek ből és gon do la tok ból meg kell épí te nie ön tu da ta épü le tét, sa já tos va ló sá ga
kuny hó ját, ká pol ná ját vagy ka ted rá li sát, el fo gad ha tó nyel ve zet tel meg kell szer vez −
nie és ki kell fe jez nie élet va ló sá gát. S ez nem (csak ) az egyén dol ga, kép te len len −
ne rá, ha nem kö zös ügy. In téz mé nye ket kell ala pí ta ni, iro dal mi éle tet te rem te ni, köz −
gon dol ko zást ger jesz te ni és kri ti kai szem lé le tet szer vez ni. Az al ko tó te vé keny sé get,
a szel le mi mun kát ön tör vé nyű pá lyá ra ál lí ta ni, és esz té ti kai ér ték rend jét, mo rá lis tar −
tá sát tör vén  nyé ten ni. A múlt szá zad kö ze pén mind ez szá munk ra nem volt meg. Ele −
mi tá jé ko zat lan ság és kap ko dó ösz tö nös ség volt, cson kí tott és meg ré mí tett kö zös −
sé gi tu dat, az írói szak tu dás szin te tel jes hi á nya, a szel le mi cél irá nyos ság ab szen −
ci á ja, ön kép ző kö ri szín vo nal és is ko lás fej let len ség. Te hát szin te sem mi. Meg an  nyi
nyo mo rú sá gos is mér ve az új ra kez dés nek. A vá rat lan sza bad ság és a min dent aka −
rás fel buz du ló szen ve dé lye volt csak hi te les. Meg kel lett te rem te ni a ter mé sze tes
írói mun ka ele mi fel tét ele it, s meg küz de ni az al ko tás kul tú rá já ért. Más (ki sebb sé gi)
ma gyar iro da lom új ra in du lá sá tól kü lön böz nek a mi kez de te ink, ezért ne vez he tő in −
kább szü le tés nek, olyan je len ség nek, ami kor va ló ban a – ter mé sze ti cso dá nak is
ne vez he tő – „sem mi ből” lesz va la mi.

Tur czel La jos mun kás sá ga en nek a „cso dá nak” ala po zó ere je volt. A leg fon to −
sab bat, az ön tu da to so dás mi nő sé gét, a gon do la ti ság meg ala po zó dá sát szol gál ta.
A kor kulcs sza va a ta nu lás: a pe da gó gu sok hat he tes tan fo lya mon vál nak ta ní tók ká,
a funk ci o ná ri u sok ve zet ni ta nul nak, az írók ír ni. Van eb ben va la mi fé le ele mi esett −
ség s ugyan ak kor – kü lö nö sen a ki sebb sé gi ma gyar ság ré szé ről – ma kacs hő si es −
ség. Mint egy az él ni aka rás tra gi kus szük ség sze rű sé ge és pá to sza. Mert a hát tér −
ben ke mény ha ta lom áll, mely so sem volt, ide gen lét for mát min táz, ma ga is ta pasz −
ta lat lan még, mint akik kel ren del ke zik, szin te „gyá mol ta lan”, ám ugyan ak kor szi go −
rú, sőt ke gyet len. Rop pant pa ra do xo nok ko ra, pa ra di cso mot ígér, és in fer nót te remt.
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Ezek ről az idők ről, iro dal munk kez de te i ről bő veb ben szó lok, hogy Tur czel mun kás sá −
gá nak a lé nye gé re rá mu tas sak, és ily mó don ma gá nak a „sem mi ből in du lás”− nak
a ter mé sze te is meg kö ze lít he tőbb le gyen. Be te kin tést nye rünk ez ál tal az iro da lom
szü le té sé nek és írói nyel ve ze te ge ne zi sé nek a tör té ne té be. Mert bár né há nyan, min −
de nek előtt Fábry Zol tán ra gon do lok, itt ma rad tak ugyan a múlt ból (Eg ri Vik tor, Sza −
bó Bé la, Tóth Ti bor, majd Rácz Oli vér je lent ke zett), va la mint né hány ki adói em ber,
nyel vi mun kás, szer kesz tő is, ám ne kik kez det ben in kább csak a for mai is tá po lás −
ban volt sze re pük. Nem a múlt üze ne tét hoz ták, csu pán szer ke ze ti mód sze re ket
kép vi sel tek. Ad mi niszt rá ci ós jel le get. A ver bu vá ló dó írás be li ség ön je lölt je i nek a törzs−
gár dá ja fa lu ról – vi dék ről – ér ke ző fi a ta lok, ta nul ni és él ni vá gyó fel tö rek vők, fél be −
ma radt és új ra kez dő di á kok, mű velt sé get és jö vő ké pet ke re ső „nép fi ak”. Ta lán nem
is az iro da lom, ha nem ál ta lá ban ér tel mi sé gi pá lyák vá ro má nyo sai, hu mán vagy mű −
sza ki vég zett ség re, sza bad ság ra vá gyó lel kek. Al ka ti kész te tés re, ösz tö nö sen csa −
pód nak az írás be li ség hez. Ők lesz nek a tá pász ko dó iro da lom de rék ha da. Az al ko tó
írói mun ka ele mi szin ten in dul, re mi nisz cen ci ák ra, ol vas mány él mé nyek re épít, szak −
mai és in téz mé nyes tá mo ga tás hi á nyá ban. A pri mi tív fo gal ma zás ne héz kes pony vá −
ja alól dug ja ki a fe jét. Egy ko ri gim ná zi u mi ön kép ző kö rök ben, jó ma gyar ta nár ve ze −
té se mel lett job bak egy kez dő iro dal már esé lyei. Más részt bő ség gel kéz nél van nak
– mint ha jó té kony szél és bő esők zú dí ta nák őket az „író de ák ra” – a sé mák és a
köz he lyek, az esz me „se géd igéi”, me lyek man kó ként meg tá maszt ják az írót, meg −
ter mé ke nyí tik a köl tőt: sza bad a tér! Az új ság írás ban az ide o ló gi ai té te lek do mi nál −
nak, a szo ci a lis ta „ká non” át jár ja a szö ve ge ket, és meg szab ja a szer ző nek a „gon −
do lat iga zá hoz” va ló kön  nyed vi szo nyát.

Tur czel La jos 1954−től fő is ko lai ok ta tó Po zsony ban. A Come nius Egye tem ma gyar
tan szék ének ad junk tu sa, majd ve ze tő je, ek kor har minc hét éves. Ipolysza lkán szü le −
tett, Ipoly sá gon pol gá ri ba jár, Ésekújvárott 1938−ban re ál gim ná zi um ban érett sé gi zik,
Bu da pes ten Bolyai−kol legis ta, jo got ta nul a Páz mány Pé ter Tu do mány egye te men,
1942−ben dok to rál. Ka to na a há bo rú ban, majd ha di fo goly, 1947−től a kiske szi ál la mi
gaz da ság iro dis tá ja, majd in té ző je. 1951−től a ko má ro mi ma gyar gim ná zi um ta ná ra,
igaz ga tó ja, ma gyar sza kos ta ná ri ok le ve let sze rez a po zso nyi Pe da gó gi ai Fő is ko la le −
ve le ző ta go za tán. Az iro da lom ala po zó nem ze dé ke i hez ha son ló utat tesz meg, meg −
él te és vi se li a fel vi dé ki ma gyar sors tör té nel mi stig má ját, a ki sebb sé gi lét sú lyos pe −
csét jét, vég ze té nek él mé nyét, ame lyet ezek a nem ze dé kek ko lonc ként ci pel nek, és
meg je le ní te ni, el mon da ni sze ret né nek. Al ko tá sok ba fog lal va, mű vé szi for má ba zár va
meg őriz ni az utá nunk jö vők nek. Mi u tán Tur czel ta pasz ta la ti és él mény vi lá ga jó val mé −
lyebb re nyú lik az idő ben, a há bo rús és az azu tá ni éve ket éret tebb fej jel éli meg, több
tu dás bir to ká ban szem lé li a zaj ló tör té nel mi kor sza ko kat. Egy boly ból va ló kö zü lünk,
s még is más, mert töb bet tud és mes  szebb lát, va ló ság ér zé ke lé se re á li sabb, hi te le −
sebb, s ta lán iga zabb. Sze mé lyes dol ga in kat éret teb ben szem lé li, és a ki sebb sé gi
tör té nel met él mé nye ként is me ri. Fel nőtt em ber a ka ma szok kö zött. Az egy ko ri fa lu fi −
a tal sá gá nak tár sa dal má ban ilyen az „el ső le gény”. A fel is me ré sek fo gal ma zó ja,
a dol gok ös  sze ge ző je, és a tör vény ere jű gon do la tok ki mon dó ja, ta nár s egy ben ta nu −
ló, a csí rá zó és fe jét emel ge tő iro da lom va ló di gaz dá ja. Vé let len vagy (csak ) tré fa:
gaz da tiszt (is) volt. A táj, a nyelv, a sors em bert te rem tő, lel ket for má ló erő ként hat.
Tur czelt is ha son ló élet prob lé mák tet ték gon dol ko dó vá, ugyan az a va ló ság él te ti, de −
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ter mi nál ja ér zé se it, ön tu da tát és mo rá lis tar tá sát, mint iro dal mun kat. Mun kás sá ga
az ön ma gunk ról va ló gon dol ko dá sunk egyik bő és él te tő for rá sa lett.

II
A Sző ke−fé le bib li og rá fia (A cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom vá lo ga tott bib li og rá fi á ja)
sze rint Tur czel el ső írá sa A re form kor me gyei éle té nek és vá lasz tá sa i nak raj za Arany
Já nos köl té sze té ben cím mel a Fák lya 1954/8–9. szá má ban je lent meg, majd az Írá -
sok mér le gen kö tet Élő ha gyo má nyok című fe je ze té ben kö zöl te. A mun ka gon do la ti
sú lya és hang vé te le fel fi gyel te tő. „Arany Já nost az iro da lom tör té né szek sze re tik
amo lyan mé la lé lek nek, erőt len, bá gyadt egyé ni ség nek áb rá zol ni. Port ré já ba sok fél −
szeg vo nást lop nak be és úgy ál lít ják elénk ezt a ma gyar nyelv nek és mond hat nánk
az egész ma gyar va ló ság nak leg mé lyebb tár ná it fel tá ró köl tő óri ást, mint il le del mes,
jó fi út és is ten nek és csá szár nak egy for ma oda adás sal adó zó sze líd nyárs pol gárt!”
Még Il  lyés is, ír ja, Pe tõ fi cí mű köny vé ben úgy ér té ke li, mint „olyan kont rást, má sod −
he ge dűs fé lét a ma gyar Par nas  szu son, akit csak Pe tő fi ba rát sá ga tett nag  gyá”. Az
öt ve nes évek is a „for ra dal már” Pe tő fit ün nep lik; Tur czel – ha tá ro zott egyé ni ség ként
– Arany mel lett is le te szi vok sát. Így ír: „A re form kort ál ta lá ban sze ret jük úgy te kin −
te ni, mint újabb ko ri tör té nel münk arany ko rát. En nek az op ti mis ta fel fo gás nak az
oka ab ban rej lik, hogy ezt a kor sza kot csak olyan ha tal mas egyé ni sé gek mun ká ján,
élet mű vén ke resz tül szok tuk néz ni, mint Kos suth, Wes se lé nyi és Szé che nyi, va la −
mint Köl csey, Vö rös mar ty és Eöt vös. Arany, a »szelíd« és »méla« kor társ mé lyeb ben
be le né zett eb be a kor szak ba és meg lát ta azt, hogy a két ség te le nül meg lé vő re form −
tö rek vé sek csak a köz ne mes ség nek egy igen kis ré szét lel ke sí tik, míg a több ség
a ma ga ré gi fe u dá lis éle tét éli és akar ja to vább él ni.” Mond ja ezt ab ban az idő ben,
ami kor a tör té né szek új szem pont ok alap ján mé rik fel és  ér té ke lik át a ma gyar tör −
té nel met, iro da lom tör té ne tet.

A kor han gu lat ba – Fábry hoz ha son ló an – önál ló gon do la tok kal szól be le, ame lyek
igaz ság ér zet ük kel és egyé ni sé gük kel hat nak ránk. Kezd jük meg szok ni a köz írás ha −
tá ro zott ki je len tő mód ját, mö göt te nagy részt az el vek vélt bi zo nyos sá ga és az ide o −
ló gia ön telt sé ge állt, va la mi fé le el fo ga dott kol lek tív bi zo nyos ság ér zet, amely az igaz −
ság le té te mé nye sé nek hi szi ma gát. Tur czel az el fo ga dott né ze tek kel szem ben (is)
sze mé lyes ma rad, olyan han gon mond egyé ni vé le ményt, amely az ő szub jek tív igaz −
sá gá ra épül; így lát ja, eh hez ra gasz ko dik, ezt hir de ti. Új szín ben tün te ti fel Aranyt
s a re form kort is – vél het nénk ezt akár a pe da gó gus gesz tu sá nak is, aki az igaz ság −
ra ta nít és ne vel, ám több an nál. Az önál ló gon dol ko dás ma ga tar tá sa ez, egyé ni ki −
ál lás egy olyan kor ban, ami kor az iro da lom ön ma ga ter mé sze tét ala kít ja, sa ját lé −
nye gét épí ti, nagy részt man kók kal jár, és az esz me szem üve gén át néz, a tu dat lan −
ság és a bi zony ta lan ság ta nács ta lan és rá cso dál ko zó te kin te té vel tá jé ko zó dik. Tur czel
az önál ló gon do lat kép vi se le té ben szem lé lő dik és fo gal maz. Alig ha vé let len Fábry új
köny vé nek cí me: A gon do lat iga za (1955). Tör té ne ti lá tás ra, hi te les gon do la ti ság ra
és el mé le ti fo gé kony ság ra van az iro da lom nak szük sé ge, a kész te tést klas  szi kus ér −
te lem ben Fábry, élő és ala ku ló mi nő sé gé ben Tur czel kép vi se li. Töb bet élt meg
a múlt ból egyéb ként Rácz Oli vér és Tóth Ti bor is, mes  szebb s mé lyebb re lát nak az
idő ben, él mény vi lá guk gaz da gabb. Tur czel azon ban va la hogy még is egy kö zü lünk, az
élet ér zés és va ló ság szem lé let ér tel mé ben mint egy „egy ivá sú” ve lünk. Ta nár vol ta
sem vá laszt ja el tő lünk, hi szen ma ga is ta nul, „egye te mis ta”, iro da lom el mé let ből
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Do bos Lász ló nál vizs gá zik, ma ga pe dig Ozs val dot vizs gáz tat ja, pom pás ös  sze fo nó −
dá sok, mi cso da sa já tos vi lág! Iro dal munk él ni ta nul! Tur czel ér dek lő dé si kö ré nek és
fi gyel mé nek jel lem ző vo ná sa, hogy ta nul má nya i ban, es  szé i ben és kri ti ká i ban – nem
so kan van nak, akik e mű fa jo kat el fo gad ha tó an mű ve lik – egy részt szlo vák al ko tók
mun kás sá gá hoz (Élő kap cso la tok), más részt egye te mes ma gyar és vi lág iro dal mi té −
mák hoz nyúl, Cer van tes, Swift, Walt Whit man élet mű vét jel lem zi. Ke re si a szü le tő
iro da lom ha gyo mány ku ta tó fi gyel mé nek le he tő sé ge it és ro kon sá gá nak szá la it, kö tő −
dé se i nek von zás kör ét, így tá gít va az iro da lom el mé le ti vo nat ko zá sa it, han gu la tát.

Az iro da lom lec ké je sa já to san egye di: tu da to sí ta ni kell, meg fo gal maz ni ön ma gát.
Mi a cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom?! Meg ért ve per sze, hogy a fo ga lom nem csak
adot t, ha nem szük ség sze rű is, tör té nel mi kény sze rű ség. S emel lett is ko la, bár ezt
kez det ben nem is me ri fel sen ki, is ko la – kö zép−eu ró pai ér te lem ben. Ké sőbb majd
Tur czel mun kás sá ga is er re ve zet. A ha zai ma gyar kul tú rá nak sa já tos je len sé gek re
és ér té kek re kell rá döb ben nie, ame lyek va la hol mé lyen, ösz tö ne i ben és zsi ge re i ben,
el nyom va és meg ta pos va ben ne él tek, de nem volt te rük, le ve gő jük, új ra meg kell
al kot nia őket: a sa ját iden ti tá sát kell – el mé let ben és gya kor lat ban – új ra fo gal maz −
nia. Az el ső lé pé se ket két ség te le nül Fábry Zol tán tet te. Az Új Szó el ső szá má ban
meg je lent Üze net cí mű írá sá ban – amely ké sőbb Az utol só szó cí met kap ta – köz li
1948. de cem ber 15−én há bo rú utá ni „ma ni fesz tu mun kat”. Szloven szkói vox
humanáról, ma gyar em be ri hang ról be szél, mely a há bo rú előtt és alatt szólt; tra gi −
ku san igaz roman tiz mus sal, re á lis fe de zet tel. In fer ná lis vi lág ban is tisz ta ma radt
a ma gyar ság, mond ja, majd bűn te le nül, meg alá zot tan szen ve dett, de fel sza ba dul va
sem érez gyű lö le tet, nem gyű löl het, mert jö vő je fe lé te kint. Mél tó fo gal ma zá sa ez
a kor ki sebb sé gi lel kü le té nek, iga zi tö meg lé lek ta ni lát le let! Köz ben a szö vet ke ze te −
sí tés hát bor zon ga tó me ta mor fó zi sá ban a meg alá zott ság és az élet vágy pár har ca
dúl, a va ló ság döb be ne te sen kor sze rű és sa já to san ere de ti lét fi lo zó fia té zi se it ala −
poz za meg. De kör vo na laz egy kü lö nös tör té nel mi csap dát is. Em lí tett írá sá ban
Fábry nem fe led he ti a múl tat – bár az ide o ló gia és az ál lam ve ze tés szí ve sen vet te
vol na –, mert ak kor ön ma gát ta gad ja meg, ha vi szont va la mi fé le ön saj ná ló bú bá nat −
ba esik, ne tán da cos vá dat fo gal maz meg, még ha köz lik is, a jö vő esé lye it ter he li
meg ve le. Azt is érez zük, hogy írá sa erő sen sze mé lyes, ön ma gá ra (is) vo nat ko zik,
s ki mond ja, amit le het: az épí tés ben részt ve szünk, de nem fe lej tünk. Vál lal juk
a sors ál tal ki je lölt posz tot. Ady „őr ző i nek” őr hely ét...

Iro dal mun kat nem le het tör té ne ti ér zé ke lés és ki sebb sé gi lét fi lo zó fia hí ján ér tel −
mez ni. A ma gyar ság ösz tö nö sen vál lal ta, mert fel is mer te, hogy a kö zös ség „iga za”
nem mo rá lis ka te gó ria, nem a „tör té nel mi igaz ság” fo ga lom kö ré be tar to zó abszt rak −
ció, ha nem gya kor la ti té nyek és konk rét tet tek ered mé nye, cse lek vé si sza bad ság
vál la lá sa és kö te le ző for mák be tar tá sá nak ter mé ke, vá lasz tás és de ter mi ná ció köl −
csön ha tá sa, a min den ko ri tér idő ben mű kö dő és ha tó al ko tó erők mű ve. Olyan ér te −
lem ben is, hogy ami kor az al ko tó erők még kez det le ge sek, ta nács ta lan sá guk ban ha −
bo zó an, ne tán té ve sen ak tí vak, egé szé ben szin te ko mi ku san fej let le nek, ak kor ma −
ga az él ni aka rás és a fel tö rés vágy a leg erő sebb al ko tó erő. A Gon do lat iga za a szel −
le mi tá pász ko dás ban és ön tör vé nyű iro dal mi moz gás ban is el iga zít. Gé ni u sza és írói
múlt ja ré vén Fábry ta lán egye dül tud ja – érz i?, sej ti? –, mi a te en dő. A vox humana
fo gal má ról és tör té nel mi sze re pé ről ta nul mányt kel le ne ír ni. Múlt ja 1921−ig ér, Márai
Sán dor Kas sán ki adott vers kö tet ének a cí me: Em be ri hang. Eb ből ki in dul va ha zai ér −
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tel me zé sét a ki sebb sé gi ma gyar lét fo gal má nak a szi no ni má ja ként fog hat nánk fel.
Márainál a ha za vesz tés, Fábrynál ugyan an nak s a jog vesz tés nek a tör té nel mi ta −
pasz ta la ta mo ti vál ja. Fábry sze rep vál la lá sá nak a ma gya rá za tát is itt lel het jük. A ko −
mor évek ben írt Nap ló ja és A vád lott meg szó lal cí mű mun ká ja is me re té ben ké tel −
ked ve néz zük, hogy oly tra gi kus csa ló dá sok és drá mai ki áb rán du lá sok után, szin te
a tel jes meg ha son lást kö ve tő en még sem ve szí tet te el ön ma gát, és han ga dó „kí vánt
és tu dott” len ni az új tár sa da lom ban. Meg al ku dott vol na vagy ne tán ön ma gát ta gad −
ja meg? De hát... mit te he tett?! Élet mű ve rom ja in az egye dül le het sé ges utat vá −
laszt ja: szá mon tart va a múl tat – ten ni a jö vő ér de ké ben. Fábry min de nek előtt író,
hí vő, s érez he tő en ro man ti kus. De min den képp a tet tek em be re. Több ge rinc kell
eh hez, mint a le mon dás hoz, mert a pas  szi vi tás tét len ség hez ve zet, a tett pe dig er −
kölcs és fe le lős ség vál la lás. A vox humana nem ta gad ja a múl tat, de tet tek re jo go −
sít a jö vő ben, nem ön fel adást, ha nem az élet igaz sá gok új ra fo gal ma zá sát je len ti.
Fábry most pél da, „örö kös dísz el nök” és „fő mun ka társ”, de kö zel ről sem min den −
ha tó, s nem érint he tet len, gya kor la ti ha tal ma ninc s, csak er köl csi te kin té lye. Írá sa −
it szer kesz tő gya kor no kok ala kít ják át, ro vat ve ze tők nem köz lik, ide o ló gu sok el len őr −
zik. A Pa lack pos ta (1960) cí mű kö te te pél dá ul – le gen dás kéz ira tát a há bo rú alat t,
Fábry ül döz te té se ide jén ide ge nek men tik, ez az au ten ti kus kor do ku men tum – ala −
po san „meg szer keszt ve” és meg húz va je le nik meg. A vox humana fo gal ma kö rül vi −
ta ala kul. A po li ti ka ho má lyos nak és ke vés nek ér zi, nem tart ja szo ci a lis ta att ri bú −
tum nak. Ta lán jól is ér zi, mert nem jel szó ez, ha nem Fábry er köl csi cre dó ja. Né mi −
leg ar cha i kus, ám egyé ni sé gé re sza bott és egye te mes. Azok nak a böl cse le ti igaz sá −
gok nak egyi ke, me lyek hez alig ha nem min den ko r gon dol ko dói for dul tak, még ha
nem is han goz tat ták. Min den eset re Fábryt nem csak ben ső jé ben erő sí ti, ha nem le −
he tő vé te szi szá má ra, hogy szót emel jen, til ta koz zon és akár ítél kez zen is, ami kor
ar ra van szük ség, A vád lott meg szó lal „le gen dá ja” biz to sít ja szá má ra az orá ku lum
sze re pét. Köny ve – A gon do lat iga za – be ve ze tő jé ben fi gyel mez te ti az író gya kor no −
ko kat, az esz mei túl buz gó ság ra és a tör té ne lem irán ti tü rel met len ség re haj ló kat –
„mi nek an  nyit rá gód ni a múl ton!” –, hogy „a múlt emész tők, a ha gyo mány ta ga dók
min dig rá fi zet nek kön  nyel mű sé gük re!” Hi vat ko zik Ana tole France−ra: „Ros  szul em lé −
kez nek a múlt ra, te hát ros  szul sej tik a jö vőt!” Goe the kul tú ra fo gal mát is idé zi: „Aki
nem tud szá mot ad ni 3000 év ről, az a sö tét ben ta po ga tóz va él egyik nap ról a má −
sik ra.” Az tán, mint egy a vox humana mé lyebb tar tal mi ér tel mét ke res ve, Herzenre
hi vat ko zik: „A nép ben min dig az igaz ság jut ki fe je zés re. Egy nép éle te nem ala pul −
hat ha zug sá gon.” Ilyen gon do la tok ból te vő dik ös  sze az a lét fi lo zó fi ai mi nő ség,
a múlt gon do lat vi lá gá hoz és 3000 év szel le mi fo lya ma tos sá gá hoz iga zod va, nosz −
tal gi kus ro man ti ká tól sem men te sen, amit a vox humana me ta fi zi kai tar tal má nak és
spi ri tu á lis ér tel mé nek fog ha tunk fel. Gon do la ti sá gá ban és mo rá lis cél ki tű zés ében
a hu ma niz mus ba ve tett hi tet és az em be ri kul tú ra örök ér té kei utá ni vá gyó dást tük −
rö zi.

III
Tur czel La jos (sze ren csé re!) kö zel ről sem ro man ti kus – leg fel jebb né mi leg lí rai – al −
kat, ám mé lyen és gya kor la ti a san re a lis ta, mint egy mun ká já hoz ki vá ló an ér tő, Ipoly
men ti pa raszt gaz da. Nem in do ko lat lan a ha son lat, s nem csak azért, mert Tur czel
gaz da tiszt (is) volt, ha nem sok kal in kább azért, mert al ka ti tu laj don sá ga sze rint gon −
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dos ko dó és ta ní tó, szel le mi erő i nek alap ter mé sze te az épí tő tett vágy. Mel let te az
ala po zó nem ze dé kek nek is tu laj do ná vá vált ez a gon dol ko dás mód és tett vágy, mun −
ká juk mo tor ja lett az épí tő len dü let. Iro dal munk en nek kö szön he tő en, már−már
rohamtem póoban szer ve ző dött és fej lő dött. Tur czel kri ti ku si−gon dol ko dói ér te lem −
ben ha té kony ala po zó erő lesz. Bí rá lói cre dó ját a Kri ti ka és mû cí mű es  szé jé ben fo −
gal maz ta meg, vá zol va egyút tal a fel té te le zett szlo vá ki ai ma gyar iro da lom kri ti ka mo −
rá lis és esz té ti kai ér ték rend jét, s azo kat a ha gyo má nyo kat, ame lye ket az egye te mes
ma gyar iro da lom ból ha gyo mány ként szá mon tart hat. Az az mint egy fel vil lant ja a ha −
zai kri ti ka ge ne zi sét. Es  szé je a cél tu da tos ság, a gon do la ti fe gye lem és a kö rül te kin −
tő tu dás pél dá ja. A ma gyar iro da lom kri ti ka két év szá za dos múlt já ra néz ve el ső ként
a „fel vi lá go so dás nagy út tö rő jét”, Bes se nye it idé zi: a kri ti ku sok „jól meg hány ják−ves −
sék azt, amit a vi lág ele jé be akar nak bo csá ta ni” – int a mű kri ti ka fe le lős sé gé re és
gon dos ko dó fe gyel mé re, s eh hez még „tu do má nyos ala pos sá got és igé nyes sé get”
kö ve tel. Majd Baj za Jó zse fet ajánl ja fi gyel münk be: „Kri ti ka kell kö zöt tünk, meg nem
kér lel he tő és ke mény kri ti ka, de rész re haj lat lan, de igaz sá gos!” Öt ve nes éve in ket,
s ép pen Tur czel okán, egy szer már a „mi re form ko runk”−nak ne vez tem a té to va kez −
dés, a tu da to su ló irány és gon do la ti ér té kek meg fo gal ma zá sa mi att, a ha son ló ság
ér de mi je gyei itt is adot tak, me ta fo ri kus ér te lem ben a szük ség sze rű pél da a re form −
kor. A to váb bi ak ban egy ér tel mű en és kö ve té sé re utal va mot tó ként idé zi Er dé lyi Já −
nost, aki egy ben ha zai „őse” le het ne: „Sze re tet tel, mint min dig, ag go da lom mal,
mint ren de sen, szi go rú ság gal, mint kell, for du lok most író tár sa im hoz, mi dőn szól ni
aka rok fe lő lük a kö zön ség előt t...” Majd így tisz táz za az iro da lom ter mé sze tét és mi −
nő sé gi ös  sze te vő it: „...az al ko tá sok zö mét kö zép sze rű köny vek, az iro da lom de rék −
ha dát kö zép sze rű írók te szik ki.” A kri ti kus nak ezt tud nia kell, hogy ne es sen ab ba
a hi bá ba, amely re Arany Já nos mu tat rá: „Óva ko dom min de nek előtt né mely bí rá ló
azon túl zá sá ba es ni, hogy ki vá lo gat va és mér té kül ma ga elé tűz ve a leg na gyobb írók
leg si ke rül tebb mun ká it, min dent, ami azo kon alul esik, fel tét le nül kár hoz tas sak.”
S ugyan ak kor Arany fel hív ja a fi gyel met a „me dioc ris po é ták ra”, a kö zép sze rű ek re,
mert ők azok, akik „nem hagy ják el alud ni a köl té szet vesz ta−tüzét, mely nél egy le en −
dő láng ész is te ni fák lyá ját majd meg gyu jthas sa”. Is mer ve köl té sze tünk, pró zánk
kez de ti ál la po tát, Tur czel bí rá ló szem pont ja i nak a ki vá lasz tá sát csak el is me rés sel
il let het jük: a ma gyar kri ti ka leg jobb ha gyo má nya it kí ván ja meg ho no sí ta ni és foly tat −
ni: „A szlo vá ki ai ma gyar iro da lom a ma ga el ső−, má sod− és har mad virágzásában –
sér tő dés ne es sék! – ti pi ku san kö zép sze rű iro da lom.” Te hát mi a te en dő? Sze ren −
csénk re Fábry Zol tán a ve ze tő kri ti ku sunk, aki nek „ép pen az a leg na gyobb ér de me,
hogy csú csok ra tö rő iz zó igé nyes sé gét oda mer te és oda tud ta sze lí dí te ni iro dal −
munk sze rény adott sá ga i hoz”.

Tur czel kri ti ku si cre dó ja el ső esz té ti kai ma ni fesz tu munk. Fel fi gyel te tő cél sze rű −
sé ge, meg ér tő fi gyel me, a tu da to sí tott sze gény ség ből kö vet ke ző, ér ték men tő fe le −
lős sé ge és a va ló ság ra tá masz ko dó esz té ti kai kon cep ci ó ja és gon do la ti sá ga, hi te −
les ma gyar sá ga. Épí tő in dí té kú és kö zös ség köz pon tú, szem előtt tart ja az egyé ni sé −
get (a szub jek tu mot), de emel lett a kö zös iro da lom tu dat meg ala po zá sá ra és fej lesz −
té sé re össz pon to sít. Meg ér té sé hez né hány év vel ko rább ra kell vis  sza te kin te nünk.
Az új tár sa da lom kul tú rá ja, „a fel épít mény”, az ide o ló gi á ból nőtt ki, a min den na pi
élet az esz mék bon ta ko zó gya kor la tá nak a je gyé ben ala kul. Ta pasz ta lat lan, kri ti kát −
la nul lel ke se dő, ezért el fo gult fi a tal iro dal má rok ide o ló gi ai té te lek re hi vat koz va kö −
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ve te lik a „szo ci a lis ta−re a lis ta iro dal mat”. Sza bó Bé la ese te eb ből az idő ből iro da lom −
tör té ne tünk gro teszk−ab szurd szín folt ja. El sõ aján dék (1951) cím mel ki adott el be −
szé lé se i ben az em lé ke ző hang, a ha gyo má nyos stí lus, a ré gi tör té ne tek do mi nál nak.
Nagy lár ma tá mad kö rü löt te, hogy ós di, „kis pol gá ri”, nem szoc re ál stb. Az if jú bí rá −
lók tom bol nak, s a szer ző úgy meg döb ben, hogy si et ve meg ír ja a Mint sze münk fé -
nyét (1953) cí mű szö vet ke ze ti re gé nyét, amely a se ma ti kus pró za és a „szo ci a lis ta
ká non” dísz pél dá nya lett. De az Új haj tá sok (1953) cí mű an to ló gi át is ha son ló szö −
ve gek jel lem zik, a kö tet tel kap cso lat ban Fábry élet sze rűbb va ló ság lá tás ra és hi te le −
sebb re a li tás ér zék re int. Tur czel Fábry hang vál tás ára hív ja fel a fi gyel met; míg a Har -
mad virágzás ban, el ső át fo gó se reg szem lé jé ben a „se gí tő és bíz ta tó jó in du lat volt a
leg jel lem zőbb”, a kö vet ke ző át te kin tés ben – Ke ve sebb ver set – több köl té sze tet
(1955) – „már cí mé ben mu tat ja az új kri ti kai mér ték be ál lí tá sát, a szi gor és az igé −
nyes ség szem pont ja i nak fel erő sí té sét”. Tur czel gyors pil lan tás sal a „kri ti ku si me −
zőnyt” is fel mé ri. Oly sze rény az, hogy pil lan tás nál több re nincs is szük sé ge. Sas An −
dor nak tan szék ve ze tői mun ká ja mel lett nincs ide je a bí rá ló te vé keny ség re, üd vöz li
vi szont a „fi a tal” Rácz Oli vért, aki nek az Új Szó ban meg je lent bí rá la ta it „ko moly, el −
mé lyült elem zés, igé nyes ség és szé les iro dal mi lá tó kör jel lem zi”. Sze mé lye sen alig −
ha is mer te „a fi a tal” Rác zot, aki től ő ma ga alig egy év vel idő sebb. A hely zet kép te −
hát – sem az al ko tó mun ka, sem a kri ti ku si te vé keny ség te rén – nem ró zsás, jó sze −
ré vel esz mei bi gott ság, gon do lat sze gény ség és ön kép ző kö ri szín vo nal jel lem zi, meg
va la mi fé le ok ta lan bi za ko dás, szin te in do ko lat lan hit és na iv ma kacs ság, hogy mind −
eb ből hi te les iro da lom, ön tu da tos gon dol ko dás és ki elé gí tő esz té ti kai szín vo nal le −
het. Tur czel „ta nár úr” er re ké szül, s tel jes fe le lős ség gel vál lal ja a mi nő sé gi ter me −
lés re tö rek vő és ösz tön ző „iro dal mi gaz da” sze re pét.

IV
Az ars crit i ca gya kor lá sá ra jó al ka lom Tur czel szá má ra a „kü lönc nek” szá mí tó,
„szen ve dé lyes és ke re ső” Bá bi Ti bor má so dik ver ses kö tet ének – Ha zám, ha zám
(1955) – az ér té ke lé se, köl tői út já nak fel mé ré se. Már Bá bi el ső kö te té nek – Ez a te
né ped (1954) – té má ja is „a szlo vá ki ai kö zös szlo vák–ma gyar sors je le ne és jö vő −
je”. „Ná la a »nép« szó nem csak nem ze ti ka te gó ri át je lent, ha nem a kö zös ha zá ban
test vér ré vált, több nem ze ti sé get ös  sze öle lő dol go zó né pet is.” Ami a po li ti ká nak
una lo mig csé pelt köz he lye, a köl tő szá má ra mű vé szi igaz ság, ver sei „hang juk kal,
gon do la ti fel épí té sük kel a »vox humana« szlo vá ki ai foly to nos sá gát is do ku men tál −
ják...” Tur czel Bá bit mi nő sít ve nem csak esz té ti kai ér té ke ket ne vez meg, ha nem ke −
re tet te remt Fábry lét fi lo zó fi ai fo gal má nak is. A köl tő sze mé re ve ti vi szont, hogy ke −
ve set szól je len ről és jö vő ről, „fő leg zord har cot, vi as ko dást lá tunk tő le, ame lyet
a múlt fan tom ja i val hő si e sen, im po ná ló an ví vott”. De for mai ki fo gá sai is van nak.
Fel ró ja „a rit mus nak az ütem− és a szó tag szám ke rék vá gá sá ból va ló he lyen kén ti ki −
döc ce né sét”, a ho má lyos szim bó lu mo kat s az ért he tet len sé get: „a köl té szet ben
csak ak kor lát juk szí ve sen a szim bó lu mot, ha az a köl tő gon do la ta i nak szin te szár −
nyat ad va az egész esz mei mon da ni va ló ha tá sát je len tő sen fel fo koz za – egyút tal
kulcs ként is szol gál a vers kön  nyebb meg ér té sé hez.” Majd ér de kes egyé ni meg jegy −
zést tesz. „Bá bi nak kü lön ben sincs szük sé ge er re a ré gi es szim bo li ká ra. Köl tői nyel −
ve, erő tel jes sé gé ben, massziv itásában, ilyen se géd esz kö zök nél kül is na gyon ki fe −
je ző. An nál meg le pőbb ez, mert Bá bi nyel ve egy sze rű és nem színgazdag [...] a köl −
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tői szín ha tást: a pá toszt leg gyak rab ban nem vá lo ga tott, ke re sett jel zők kel éri el, ha −
nem egy sze rű, szín szür ke sza vak mes te ri gon do lat tár sí tá sá val.” Esz té ti kai elem zé −
sét eti kus em be ri vo ná sok kal gaz da gít ja és ár nyal ja: „Bá bi [...] ter vek től égő, gyöt −
rő dő és té pe lő dő lé lek, akit ál lan dó nagy em be ri, né pi és mű vé szi kér dé sek he ví te −
nek [...] a nagy fo kú szel le mi kon cen trált ság [...] a köl tő »prózai életében« sok szor
ap ró, anar chi kus fur csa sá gok ban üt kö zik ki [...] ko mo lyan ön ma gá ba kell néz nie és
a bán tó ér de kes sé ge ket ke mény ön fe gye lem mel kell a vi sel ke dé sé ből ki ir ta nia. El −
len ke ző eset ben [...] be le játs  sza ma gát a »kivert ség« ér zé sé be és olyan »magányos−
 farkas−féle« attitüd be, ami a pol gá ri vi lág mű vé szé nek volt sok szor a fel vett vagy
rákénysz erített sa ját ja.”

Tur czel át fo gó esz té ti kai−eti kai mi nő sí té sei is hoz zá já rul tak ah hoz, hogy – kü lö nö −
sen a ko rai kri ti kai mun ká i ról szól va – gyak ran el hang zik a pe da gó gus−kri ti kus jel ző
és a ta ní tó−ne ve lő bí rá lat lét jo go sult sá ga. Tur czel nak mind ez nincs el le né re, né ha
ma ga is hasz nál ja e fo gal ma kat. Rá  vo nat koz tat va rész ben igaz is mun ká já nak ilyen
fel fo gá sa, de nem ez a tel jes igaz ság. Bár el ső kö te te meg fe lel a fo ga lom nak, még −
is több an nál. Írá sai, nyel ve ze te a gon do la ti kli sék től és fo gal mi sé mák tól hem zse −
gő köz írás bur ján zá sá ban egyé ni és tisz ta szö ve gek. Meg fi gyel het jük fo gal mi pon −
tos sá gu kat és lo gi ká ju kat, vo nal ve ze tés ük öko nó mi á ját és nyel ve ze tük tisz ta sá gát,
for mai igé nyes sé gü ket és tar tal mi tu da tos sá gu kat. Meg érez zük sa já tos és fe gyel −
me zett nyel vi ere jü ket. A cél sze rű sé get és a hi te les va ló ság lá tást. He lyes szem pon −
to kat és igaz ér té ke ket kép vi sel és visz be a sti lá ris és esz té ti kai ösz tö nös ség be,
mely ről az in du lás ko rát jel le mez ve már szól tam. A Bá bi−kö tet ről írt kri ti ká ja is ko la −
pél dá ja an nak, ho gyan visz a kri ti ka nyel vé be pél dák kal il luszt rált esz té ti kai fo gal −
ma kat és mo rá lis fel té te le ket, mint egy szem be sít ve a mű vé sze tet a va ló ság gal. És
mint ítél meg, ho gyan mi nő sít spi ri tu á lis tár sa da lom lé lek ta ni je len sé ge ket. Még az
ok ta lan, in do ko lat lan és hely te le nül hasz nált szim bó lu mok ról, az ért he tet len ség ről
és a ho mály ról va ló meg jegy zé sei is tar tó san helytál lók, ma is ér vé nye sek le het né −
nek. A nyel vi erő tisz ta sá ga, egy ér tel mű sé ge és a ma gya ros stí lus sza bá lyai mel lett
te szi le vok sát. Ko rán meg érez het jük egyé ni sé ge erős vo ná sát, mel  lyel hoz zá já rult
írás be li sé günk ön tu da to so dá sá nak és iro dal mi gon dol ko dá sunk ki mun ká lá sá nak
nagy fo kú fej lő dé sé hez. A pél da kép, Fábry, a bo nyo lult múlt tu da tá ban, ön ér té ke i nek
a bir to ká ban íté li meg szö ve ge in ket, Tur czel a je len ben él ve a kor társ, a hoz zá kö −
ze li em ber mű vét mi nő sí ti.

V
Az iro da lom „gaz dá ja” ér tel mét Tur czel Kri ti kai utó hang (1955) cí mű ta nul má nya
tük rö zi. Az írás Fábry mun kái – Har mad virágzás; Ke ve sebb ver set – több köl té sze tet
– nyo mán szü le tett, de Tur czel jel lem ző je, egyé ni hang ján, cél jai szel le mé ben szól.
Pom pá san meg mu tat ja, ho gyan épít ke zik. El vi ál lás pont já val kez di, kri ti kai alap ve −
tés ként vá zol ja a va ló ság hoz kö tő dé sét és ér té ke lő szem pont ja it. Mód sze re el gon −
dol koz ta tó: mint ha a ma ga szá má ra is bi zo nyí ta ná el ve i nek és mód sze ré nek he lyes −
sé gét. Mint ha tud ná, hogy va la mi nek a kez de tét ala poz za. Ösz tö nö sen ér zi vál lal ko −
zá sa ter mé sze tét. Mint ha a mű ről be szél ve ma gát is igye kez ne meg győz ni ar ról,
hogy iga za van. Fábry azt mond ta: vál toz ni és vál toz tat ni! Tur czel ta lán úgy gon dol −
ja: ta nul ni és ta ní ta ni! Al kal maz za szem pont ja it, ám köz ben tisz táz za (is) ér vé nyü −
ket, tu da tá ban van, hogy azok ál ta la fo gal ma zód nak meg és nyer nek bi zo nyí tást.
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Nem csak bí rá la tá val, ha nem el mé le ti té te le i vel is gya ra pí ta ni akar ja a kri ti ka nyel −
vét és a köz tu da tot. Az ide o ló gia bi zo nyí tat la nul hir de ti té te le it, axi ó mák ként, Tur −
czel mód sze re más: bi zo nyít ja (is) iga zát. Hi te les gon dol ko dói ma ga tar tás az övé. „A
kri ti kus az író és ol va só ne ve lő je, a kö zös ség szó csö ve, az iro da lom (és 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.” Az iro da lom
nem „kaszt sze rű en sze lek tá ló dísz klub”, de nem is „lut ri, pá lya ke re ső sze ren cse já −
ték, ahol hi va tás tu dat, te het ség és be csü le tes kö zös sé gi ér zés nél kül is le het sze −
ren csét pró bál ni és ér vé nye sü lést ke res ni.” Ar ra is rá mu tat, kik vé del mé ben és mi −
lyen „iro dal má rok” el le né ben szól nak el vei. El bi zony ta la no dott kor ban, út ke re ső idő −
ben egye nes be széd az övé. Az ide o ló gi ai han gos ko dók tör te té se 1956−ban még
csa ta zaj tól han gos. Igaz prog ram az övé, a ro mok ból szü le tő és ká osz ban épít ke ző
iro da lom ber ke i ben. Mai tu da tunk kal ne héz meg ér te ni, még el kép zel ni is, az ak ko ri
gon do lat sze gény sé get és ha mis tu dat mé re te it, el fo gad ni pe dig (szin te) le he tet len,
de szól nom kell ró la, mert egy kor va ló ság volt. Az az óta meg tett utunk így raj zo ló dik
elénk tisz tán és ér zék le te sen.

Az „utó hang” se reg szem lé je az 1955−ös év ti zen két köny vé ről szól. A mű ve ket
már ér té kel ték – Fábry, Rácz –, Tur czel a már ki ala kult ké pet gaz da gít ja új vo ná sok −
kal. Gyurcsó Ist ván ver se i ről szól va – Anyám mo so lyog – meg fog ja „a té ma− és él −
mény gaz dag ság”, a köl tő a „gaz dag mon da ni va lót azon ban csak rit kán tud ja [...]
egyen ran gú mű vé szi for má ba ön te ni [...] sok, tar tal mi lag ér té kes, po li ti ka i lag he lyes
és pár to san szép gon do la ta van”, de „eze ket a gon do la to kat nem köl tő i leg ad ja
elő”. Ve res Já nos Tü zek és vi rá gok cí mű kö te té ben „él mé nyek ről be szél, ame lyek
fi a tal szí vét őszin tén he ví tik, de ma gát ezt a he vü lést, a bel ső égést és iz zást nem
kap juk meg ver se i ben”. Ve res „ver sei szin te ma gu kat sza val ják, ol vas va őket az em −
ber ön kény te le nül is a pó di u mot ér zi a lá ba alat t”. Vi szont ben ne „él leg in ten zí veb −
ben tör té nel mi és iro dal mi ha gyo má nyunk [...] után ér zé sei: a sa ját al ko tá son be lül
ön kény te len ki csa pó dá sai a köl tő lel ké ben al ko tó an és ins pi rá ló an élő ha gyo mány −
nak”. Mács Jó zsef pró zá ját – Végnélküli gyû lés – már Rácz Oli vér is meg bí rál ta. Rácz
„kri ti ká ja meg je le né se kor túl sá go san ke mény nek, szi go rú nak ha tott, no ha [...] nem
volt igaz ság ta lan, sem ri deg, csak szo kat lan”. Tur czel lé nye gé ben egyet ért Rác cza l,
ám „egyes írá sok ban [...] ígé re tes írói ér té ke ket” is lát, pél dá ul Mács „fi nom meg −
fi gye lő ké pes ség ét”, „pom pás ér zé két”, „a pa raszt em ber gon dol ko dá sá nak és ész −
já rá sá nak be mu ta tá sa te rén. Itt Mács né ha már olyan erős és mély tud len ni, hogy
szin te a leg job ba kat [...] jut tat ja eszünk be.” Jó ér zék kel már ko rai mun ká i ban is
mint egy „meg sej ti” Mács sa já tos írói lá tá sát, iga zi erős sé gét. Sza bó Bé la re gé nye
– Mar ci, a cso da ka pus – kap csán a re gény mű fa ji ter mé sze té ről me di tál: „...az áb −
rá zo lás tel jes sé ge [...] azt kö ve te li meg, hogy a va ló ság nak ar ról a ré szé ről – ame −
lyet áb rá zo lás cél já ból ki vá lasz tott – olyan sok ré tű és még is egész ké pet ad jon,
amely az esz mei cél ki tű zés ál tal meg kí vánt ös  szes lé nye ges vo ná so kat tar tal maz −
za.” A re gény ben né hol „a gye rek fő hős jel le me túl ex po nált”.

Tur czel mun ká ja szel le mé hez, mint egy a lel kü le té hez hű en ír ja az Utó szó az utó -
hang hoz cí mű fe je ze tet, mely ben ami att men te ge tő zik, hogy nem szólt „az el múlt év
nagy iro dal mi él mé nyé ről, Fábry mű vé ről, A gon do lat iga zá ról és több más prob lé má −
ról”, de „mind nyá jan tud juk, hogy nincs iro dal mi la punk és en nek kö vet kez té ben az
úgy ne ve zett flekk−po li ti ka ál tal is irá nyí tott iro dal mi szü le tés−sza bá lyo zás is fo lyik ná −
lunk”. Ez zel lé nye ges pont hoz érünk! Az iro dal mi lap hi á nya ak ko ri ban már köz be −
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széd tár gyát ké pe zi, író gyű lé se ken is fel−fel ve tő dik, bú vó pa tak ként vi sel ked ve hal lat
ma gá ról, ám írott szö veg, meg győ ző szö veg kör nye zet ben, alig ha nem elő ször rög zí ti.
S ép pen egy ered mé nyes iro dal mi esz ten dő ér té ke lé sé ben ve tő dik fel az igé nye. Tur −
czel fel ve té se köz ve tett, de ha tá ro zott. Mél tó hoz zá, a gon do lat ez után ott lap pang
szö ve gei mé lyén vagy mö gött, igen, bú vó pa tak ként, már tu dunk ró la, kö zös igé nyünk
tár gya, mind nyá junk aka ra tá nak ki tel je se dé se. Fel me rül, mint a fej lő dés aka dá lya,
hi á nya a jobb al ko tó mun ka kor lát ja, az ér té ke lé sek és a szak mai szá mon ké rés va −
ló di, iro da lom hoz mél tó fe le lős sé gé nek a gond ja.

Ozs vald Ár pád ról írt köl tő port ré ja mö gött sa já tos, ko ra be li iro dal mi éle tünk re jel −
lem ző szo ci o ló gi ai tény áll: Ozs vald és Tur czel együtt lak nak al bér let ben. A ta nár és
di ák la kó tár sak, a köl tő és kri ti ku sa egy fe dél alatt él, s úgy is, mint szer kesz tő és
szer ző. Tur czel bí rál ja és vizs gáz tat ja Ozs val dot, míg a köl tő szer kesz ti Tur czel kéz −
ira ta it, sors tár sak és ba rá tok, s a ket te jük köz ti kor kü lönb ség mel lett kez dő iro dal −
má rok. Tur czel bí rá la tá ban egy kö zel ről sem esz mé nyí tett, ám pél da ér té kű nek vélt
lí ra ké pét vá zol ja fel. Meg ér zi Ozs vald ban a sa já tos, em lé ke ző−me di tá ló köl tőt, lát ja
for mai tö ké le tes ség re va ló tö re ke dé sét, és vé di (is) a „pár tos ság” hi á nyá nak el le −
ne fel ho zott vád já tól. S az ef fé le vád ak ko ri ban nem volt le be csü len dő! A „pár tos −
ság” tisz tá zat lan fo ga lom nak szá mí tott, mint an  nyi más, amit az esz té ti kai mi nő ség
szo ci a lis ta ér ték mé rő je ként hasz nál tak, akár ma ga a szo ci a lis ta re a liz mus mi ben lé −
te, né mi leg a poszt mo dern fo gal mi meg ha tá ro zá sá nak bi zony ta lan sá gá val, kép lé −
keny sé gé vel is ös  sze vet he tő, en nek el le né re, mint emez is, ve szé lyes fegy ver volt.
Kön  nyen, koc ká zat men te sen szá mon kér he tő „mi nő ség”. Ozs val dot Tur czel po eta
doc tusi al kat nak ne ve zi, aki „kü lö nös gon dot for dít a for ma és tar ta lom har mó ni á já −
ra, a ki fe je zés vá lasz té kos sá gá ra, a mű faj ok kal szem ben tá masz tott el mé le ti és
esz té ti kai kö ve tel mé nyek re [...] for ma sze re tet és for ma gon dos ság nem je lent még
ön cé lú for ma kul tuszt [...] esz mei ma ra di sá got [...] re ak ci ós vi lág né ze tet [...] az,
hogy a lí ra te  rén leg több ször ép pen az egy sze rű ség re va ló tö rek vés jel lem zi [...] ért −
he tő, hi szen az egy sze rű ség a lí ra egyik leg spe ci fi ku sabb mű fa ji sa ját ja [...] az
»egysz erű« a köl té szet ben nem a »prim itívet« je len ti, ép pen a for dí tott ja an nak, amit
pri mi tív nek ne ve zünk [...] A mű vé szi egy sze rű ség [...] a sok ré tű és szu ve rén is me −
ret ből va ló vis  sza lé pés: csak a lé nye ges re és fon tos ra (va ló vis sza lépés) [...] a bo −
nyo lult nak, szö ve vé nyes nek, el vont nak köz vet len, kön  nyed és még is tel jes ki fe je zé −
se.” Az idé ze tek ből nem csak az tű nik ki, hogy a fi a tal köl tő lí rá ja mi lyen fon tos – új −
sze rű en szo kat lan fo gal mak és el mé le ti meg ál la pí tá sok – esz té ti kai fej te ge té sek le −
he tő sé gét kí nál ja Tur czel nek, s te gyük hoz zá, a Fábry−szöveg ekhez mél tó tisz ta ság −
gal és mély ség gel, ha nem a ko ra be li iro dal mi köz be széd prob le ma ti kus sze gé nyes −
sé gé re és Tur czel cél irá nyos sá gá ra is kö vet kez tet ni en ged. Meg jegy zi, hogy a köl tő
„kü lö nös múlt−szem lé le te [...] a gyer mek él mé nye ket nem ér té ke li át fel nőtt−él mé −
nyek ké [...] – mint pl. Szép Er nő spe ku la tív lí rá ja – a gyer mek sze mén és ér té ke lé −
sén ke resz tül tük rö zött múl tat ál lít ja sze münk elé [...] a fel nőtt for ma i lag ki egyen sú −
lyo zott elő adá sá ban ad ja elő [...] a fel nőtt min den tar tal mi hoz zá adá sa, utó la gos át −
ér té ke lé se, esz mei kor rek ci ó ja nél kül.” Ki tű nő, ér vé nyes meg lá tá sok. Hi te les esz té −
ti kai szem pont ok ról és ér té kek ről szól nak, me lyek kel ne he zen is mer ke dik az iro da −
lom, kü lö nö sen han ga dó kép vi se lői, akik a tár sa dal mi esz mék bű vö le té ben mind er −
ről ke ve set tud nak. De Tur czel nyel vi ere je el fo gad tat ja őket, igaz sá ga it az esz té ti −
kai tör vény ere jé vel ru ház za fel. 
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VI
Mert van a nyel ve ze té ben va la mi meg győ ző en hi te les nyel vi erő. Fábry stí lu sán meg −
érez zük a ki tel je se dett ség nek, a tör té nel mi idő nek va la mi fé le sa já tos és egyé ni ar −
cha iz mu sát, gon dol ko dá sa klas  szi ci tást tük röz és a hang ja orá ku lum sze rű. Tur czel
stí lu sa az idő ben szü le tik, a kor ter mé ke. Az iro da lom mal együtt lesz, an nak igé nye −
i hez mér ten gaz da god va, tár gyi la go san gon do la ti stí lus ke ve re dik ki be lő le, az élő −
be széd emel ke det tebb – iro dal mi – má sa, me lyet gyak ran lí rai és/ vagy me ta fo ri kus
jel zé sek ár nyal nak, köl tői ké pek, ha son la tok sző nek át. Szól tam már Tur czel „gaz −
da” köz ér ze té ről, nyel ve ze té nek plasz ti ci tá sát is érin te nem kell! Az em lí tett, lí rá ba
ol dó dó jel zők és ha son la tok, gon do la ti szö ve ge i nek a képisége – mind ezen stí lus je −
gyek élő vé, idő sze rű vé és az iro da lom hang vé tel éhez ha son ló vá te szik írá sa it, gon −
do la ta it. A kor po zi tív szel le mi sé gé nek nyel vén szól nak. Szer ves ré szei a köz be széd −
nek, ám pon tos ság ban és gon do la ti ság ban fe let te is áll nak, a sza ba tos, ma gya ros
stí lus kö ve tel mé nyé nek meg fe lel ve ak tí van re a lis ta szem lé let re ta ní ta nak. Tur czel
esszéisztikus köz vet len ség gel és az élő be széd meg győ ző ere jé vel ír ta nul mányt, kri −
ti kát. Re a liz mu sa nem mű fa ji is mérv, nem cím ke, ha nem élet ér zés. Al ka ti tu laj don −
sá ga, élet ta pasz ta la ta i ból s a meg élt tör té nel mi idő ből kö vet ke zik, olyan erők él te −
tik, ame lyek fér fi vá ér lel ték és gon dol ko dó vá tet ték. S ar ra ta ní tot ták, hogy vál lal ja
ko rát és lét hely ze tét. Sa já tos pél da er re az olyan fo gal mak hoz va ló vi szo nya, mint
az osz tá lyok el mé le te, a tár sa da lom épí tő jel le ge, a szo ci a lis ta ter vek igen lé se. Bí −
zik ben nük, és el fo gad ja őket, szól az ér de kük ben. De érez zük, hogy fel fo gá sá ban
és szó hasz ná la tá ban ár nyal tab bak a fo gal mak, az osz tály harc szót alig hasz nál ja,
és az osz tály el len té tek mint egy sa ját ta pasz ta lat ként, szo ci á lis−szo ci o ló gi ai ér tel me −
zés ben je len nek meg ná la, mé lyebb – éle tes – igaz sá guk ke rül elő tér be. Olyan tu −
dás ele mek lesz nek ezek, me lyek nek nem ak tu á lis−moz gó sí tó funk ci ó juk, ne tán se −
ma ti ku san el íté lő sze re pük van, ha nem „csak ” ta nul sá guk. Szó tá rá ban és ér ték −
rend jé ben az olyan fo gal mak, mint az épí tés, az osz tály hű ség, az el kö te le zett ség és
más jel sza vak nem ide o ló gi ai ér té ket je len te nek, ha nem va la mi fé le hu má nus ér te −
lem ben vett mo rá lis né ző pon tot és kö zös sé gi jel le gű en vál lalt fe le lős sé get. Nem
han goz tat ja, ám ér zi a vox humana idő sze rű ér zés kö rét és fo gal mi je len tő sé gét.
A tisz tá zat lan fo gal mak ból és Tur czel – s iro dal munk – ön tör vé nyű fej lő dé sé ből az −
tán olyan el lent mon dás ok lesz nek eb ben az idő ben, öt ven hat ki su gár zá sá val sú lyos −
bít va, ame lyek az iro dal mi gon dol ko dás és az esz mei ki hí vá sok el lent mon dá sa i ból
szü let nek. Együtt lét ük ben sű rű söd nek és nyílt csa tá ro zá sok ban csa pód nak le, me −
lyek ben Tur czel, a fel tö rek vő hi te les iro dal mi erők ol da lán áll va köz pon ti hely zet be
ke rül. Mi e lőtt azon ban er re rá tér nék, szól nom kell az Írá sok mér le gen töb bi írá sá ról,
me lyek ben a szer ző újabb mű fa ji és írás be li te rü le te ken ki tű nő ér zék kel bő ví ti gon −
dol ko dá sunk s az iro dal mi ság ha tá ra it.

Jó pél da er re Eg ri Vik tor Öt szín da rab cí mű kö te té ről 1957−ben írt ter je del mes ta −
nul má nya. A „szín da rab” mű fa ji meg ha tá ro zás helyt ál ló, szlo vá ki ai ma gyar drá ma −
iro da lom ninc s. A mű faj ban egye dül Eg ri al kot, nem ér dek te le nül, de fő leg idő sze rű −
en. Tur czel Eg ri mű vei kö ré cél sze rű drá ma el mé le tet ke re kít. Gon do la tai ál ta lá ban
is ér vé nye sek, az író ra vo nat koz tat va pe dig ta lá ló ak. Eg ri mar káns vo ná sai „a ha tá −
ro zott sű rí te ni és szer kesz te ni tu dás, a ki tű nő té ma ér zék: in ven ci ó zus ság, a jó jel −
lem al ko tó kész ség és a mély er köl csi−esz mei meg ala po zott ság”. Ál ta lá ban „az epi −
ka fe lől ér ke ző író sok szor ép pen a drá mai sű rí tést nem tud ja meg ol da ni”. Tur czel
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a há bo rú előtt írt Ge de on-há zat és az 1946−ban szer zett Él ni kell cí mű da ra bot tart −
ja fi gye lem re mél tók nak, s ko moly lé lek ta ni ér zék kel jel lem zi őket. A kö zös út – me −
lyért a szer ző Ál la mi Dí jat ka pott – és Eg ri ké sőb bi mű vei azon ban már ke vés bé ra −
gad ják meg. Még a Há zas ság cí műt elem zi lé lek ta ni ér zék kel és mi nő sí ti ked ve ző −
en. Esz té ti kai szem pont ja it az zal ma gya rá zom, hogy Tur czel ösz tö nös iro dal mi ér zé −
ke lé se a há bo rú előtt és alatt for má ló dott, te hát „ha gyo má nyo san”, mint egy klasz  −
szi kus ér té kek men tén lett, és az öt ve nes évek irány za tos, dog mák ra épü lő, se ma −
ti kus ki té rő it kép te len el fo gad ni. En nek tud ha tó be, hogy a mű vek ben az „em be ri”
vo ná so kat−vo nat ko zá so kat ke re si, s el ma rasz tal, ki fo gá sol, fenn tar tás sal él, ami kor
az ide o ló gi ai kény szer hi tel te len sé ge i vel ta lál ja szem ben ma gát. A tra gi kus ról Shel −
leyt idé zi: „Tra gi ku san hat az egyén, ha szük sé gét érez zük, hogy tet te it men te ges −
sük, de köz ben foly vást tud juk, hogy a tett nek szük sé ge van a men te ge tés re.”

Fábry Zol tán ju bi le u mát ün nep lő írá sá nak al cí me: Egy har cos élet se reg szem lé je
a 60. év for du ló ján. Ahogy Fábry alak ját vá zol ja és írói ér de me it ös  sze fog ja: hi te les
és ér vé nyes szel le mi arc kép! Tár gyi la go san emel ke dett, de nem lel ken de ző, el is me −
rő, ám nem ma gasz ta ló, Tur czel nak nem tu laj don sá ga a lel ken de zés. Fel tét le nül el −
fo gad ja őt, de a kri ti kai pil lan tás szá má ra is hagy rés nyi le he tő sé get. Fábry nagy író
és pél da ér té kű, tisz ta lé lek, de nem em ber fe let ti lény. Jel lem zé sé re őt ma gát idé zi
1931−ből: „...a har cos író: a kel le met len, a ké nyel met len kor társ, a kor pa rancs ra fi −
gyel mez te tő és felelőssé grevonó, az ál lás fog la lás, az el len őr zés, a meg győ ző dés
egy ol da lú fa na ti ku sa. Író, aki nem akar mint író el kü lö nül ni, aki nem bú jik a hi ú ság
és a szel le mi arisz tok ra tiz mus gya nús vé dő paj zsa mö gé, de aki [...] tu da to san is
részt akar ven ni a tör té né sek ben.” Tur czel hoz zá te szi sa ját gon do la tát, Fábry: „Egy
ál mok ban dé del ge tett és száz szor el kép zelt és el ter ve zett in di vi du a lis ta−in tel lek tu á −
lis élet szí nes vá gya it dob ta fél re, a tisz ta mű vé szet szel le mi gyö nyö re i ről mon dott
le, ami kor a harc nak er re az út já ra, az egyet len be csü le tes írói út ra lé pett.” Hoz zá −
ten ném: az ok a ki sebb sé gi lét kény sze re (is) le he tett! Olyan csap da ez, amely ből
az em ber ösz tö nö sen, ám szük ség sze rű en ke re si a me ne kü lés le he tő sé gét. Ta lán
a hu ma niz mus, a fo lya ma tos ság vágy s a de mok rá cia, pél dá ul a vox humana irá nyá −
ba. Tur czel is sej ti, s Fábry vo nat ko zá sá ban vi szi a köz tu dat ba a kul tú ra év ez re des
kül de té sé nek és az iro da lom fel ada tá nak a – Goe the ál tal meg fo gal ma zott – gon do −
la tát: „szám adás há rom ezer év ről”! S vé gül iro dal munk tör té ne té nek a meg írá sá ra
ké ri Fábry t, hogy „ves se meg ez zel a mű vel a sa já tos szlo vá ki ai ma gyar iro dal mi tra −
dí ci ó nak alap ját, amely re to váb bi utun kon oly nagy szük sé günk len ne”.

VII
Ezer ki lenc száz öt ven hét ben ír ja Lí ránk hely ze te és pers pek tí vái cí mű elem ző ta nul −
má nyát, mint egy új fe je ze tet nyit va iro da lom tör té ne tünk ben. Es  szém ben is. A kez de −
tek óta el telt jó fél év ti zed alatt rap szo di ku san fej lő dik a köz élet, a tör té nel mi idő
(Sztá lin ha lá la, XX. kong res  szus, 1956) ko mo ran ren ge ti a po li ti kai kli sék és ide o −
ló gi ai sé mák, a lel ke se dő iro da lom alap ja it. Ehren burg Ol va dás cím mel ír re gényt.
Ná lunk te het sé ges fi a tal nem ze dék hal lat ja sza vát, s dö röm böl iro dal munk ka pu ján.
A nem ze ti sé gi kul tú rá ban az önál ló ság fo ko zó dó igé nye je lent ke zik, s ki is hív ja az
el len őr zés nö ve lé sét. Az ál lam ha ta lom szá má ra a for ron gó han gu lat gya nús, el len −
for ra dal mi le het. A re for mok csí rá juk ban sin cse nek még je len. Meg szű nik a Cseh −
szlo vá ki ai Ma gyar Könyv ki adó, utód szer kesz tő sé ge a Szlo vá ki ai Szép iro dal mi Könyv −
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ki adó ré sze, a ma gyar szer kesz tő ség ve ze tő je szlo vák jo gász, pon to sab ban volt
ügyész. Az iro dal mi lap hi á nya már meg fo gal ma zó dott, író szö vet sé gi ös  sze jö ve te le −
ken egy re több szó esik ró la. A vi ták ba fi a tal han gok je lent kez nek. Öt ven hat ér zel mi
fe szült sé gé ből in du la ti töl tet ke let ke zik, s ez köl csö nös gya nak vást visz az amúgy
is el lent mon dá sos iro dal mi fej lő dés be. Kör nye ze té vel és ön ma gá val (is) küzd a ha −
zai ma gyar író, jog gal érez he ti meg a ta laj vesz tett ség ál la po tát, mint egy „egyé ni” ön −
tu dat ra éb red. Az iro da lom ke res ni kez di sa ját ér tel mét, lé te ter mé sze tét és mun ká −
ja irá nyult sá gát, le al ko nyu ló ban az ösz tö nös ség ko ra. A kö zös gon dok is job ban tu −
da to sul nak. L. Kiss Ibo lya ro man ti kus együtt ér zés sel és jó in du lat tal írt re gé nyét
a szlo vák–ma gyar együtt élés ről, a Túl a folyónt (1957) gya nak vás sal fo gad ja a túl −
ér zé ken  nyé vált ha ta lom, s ma gya rá za tot kö ve tel. A fi a tal iro dal má rok (iro dal munk −
kal együt t) az ál lam biz ton sá gi szer vek ér dek lő dé sé nek az elő te ré be ke rül nek, is mert
Ba bos Lász ló ügye, a ma gyar for ra dal mat ün nep lő ver sé nek ese te, s is mert a szer −
ző sor sa. A kor szak szer ke ze tét és han gu la tát tör té né szek dol ga ki bo goz ni. Ne héz
és koc ká za tok tól sem men tes va jú dás in dul, ám min den az iro dal mi – és nem ze ti −
sé gi – gon dol ko dás önál ló su lá sa fe lé ve zet.

Ta nul má nya be ve ze tő jé ben Tur czel meg ál la pít ja, hogy a min den ko ri ma gyar ve ze −
tő mű faj nak, a lí rá nak a ter mé keny sé ge, len dü le te ná lunk ki me rül ni lát szik, köl té −
sze tünk a vál ság je le it mu tat ja, 1952–1953−ban egy− e gy kö tet je lent meg, 1954−ben
ket tő, 1955−ben négy, majd 1956−ban is mét ket tő, 1957−ben pe dig már egy sem.
Bár az elő ző évek a „se ma tiz mus vi rág évei” vol tak, s a ki adói en ge dé keny ség nagy −
fo kú, en nek el le né re a vers hi á nya nyug ta la ní tó, ma gya rá zat ra és vál toz ta tás ra vár.
Tur czel nem ma gya rá za tot ke res, ő vál toz tat ni akar, az „iro da lom gaz dá ja” se gí te ni
sze ret ne. Okok ke re sé se he lyett, a se ma tiz mus meg ne ve zé se és ta ga dá sa mel lett,
új te rü le te ket kí ván fel fe dez ni, be von ni az iro da lom ba, új for rá sok ra, friss hang ra hi −
vat ko zik. A meg úju lást az „után pót lás ban” ke re si. Négy−öt új név ről van tu do má sa,
„aki nek ter més át la ga fe lül múl ja az ed dig ki adott vers kö te tek át la gos szín vo na lát”.
Név sze rint Tő zsér Ár pád ra hív ja fel a fi gyel met, Ko má rom ban ta ná ra volt, ahogy
Konc sol Lász ló nak, Zs. Nagy La jos nak s má sok nak is, te hát jól is me ri őt. Tő zsér
azon ban „egy elő re – meg le pő ér té kei el le né re is – csak kér dő jel. De a jö vő nek,
a hol nap nak a kér dő je le. Olyan kez dő, aki még min den le het, olyan ígé ret, aki min −
dent be tel je sít het – de aki eset leg ön ere jé be be le is fúl hat, for ró lá za i ban el is sor −
vad hat. Egy szó val: ri zi kó, koc ká zat, de már olyan, aki re ten ni ér de mes, aki re ten ni
már kell is!” Szin te apai sza vai rá mu tat nak a fi a ta lo kat öve ző ta nács ta lan ság, nem −
ze dé ki óva tos ko dás, bi zal mat lan ság és gya nak vás ár nya i ra is, amely a fi a ta lo kat
öve zi. De még in kább ar ra, mit kell ten ni az ér de kük ben, ho gyan kell le győz ni a ve −
lük szem be ni el len ál lást, me lyet a ko ra be li vi szo nyok és a nyo mott po li ti kai lég kör
bő ven ter mel, s fe szít az ide o ló gi ai bi zony ta lan ság. Így raj zo ló dik elénk iden ti tá sunk
ter mé sze te, iro dal mi ön tu da tunk fo gal ma és ér zés vi lá ga, „a hol nap kér dő je lei” így
me red nek ránk.

A kér dő je lek ből prob lé mák, meg ol dan dó gon dok lesz nek. A fi a ta lok be mu ta tá sa
– az Új haj tá sok tól éret tebb – an to ló gi át kí ván, a fi no mabb kri ti kai „ros ta rend szer”
iro dal mi la pot fel té te lez. A köz be széd ben élő kér dé sek nagy részt Tur czel szö ve ge i −
ben nyer nek pon tos ki fe je zést, kap nak nyil vá nos sá got, és köz kí vá na lom ként, mint −
egy fel hí vás ként kér nek tá mo ga tást. Tu da tos lé pé sek ezek a hi te les iro da lom meg −
te rem té se fe lé vi vő úton. A kor au ten ti kus tet tei, még ha na i van he ro i kus nak tű nők
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is, még ha kis sé ért he tet le nek is. Iro dal munk úgy nő he tett ki a „sem mi”−ből, mert
en  nyi szel le mi ener gi át és ál do za tos élet erőt öl tek be le, hogy egy ál ta lán le gyen. Aki
sze ret né meg ér te ni iro dal munk ge ne zi sét, ép pen ezek re a „sa já to san esen dő” vo −
ná sok ra és pa rá nyi vol tuk ban is „he ro i kus” erő fe szí té sek re kell fi gyel nie. Két ség te −
len, hogy az iro da lom meg ta nult s ké sőbb is ké pes volt ál ta lá nos ér de kű, kö zös sé −
gi je len tő sé gű kul túr po li ti kai tet te ket, lét fenn tar tó erő fe szí té se ket kez de mé nyez ni.
Kö zé le ti sé ge így sa já tos iro dal mi−esz té ti kai funk ci ó val (is) bírt és a po li ti kum a ko ra −
be li esz té ti kai ér ték ré sze lett. Oly mó don, ahogy Tur czel fel ve ti az „után pót lás” kér −
dé sét és moz gó sít a fi a ta lo kat be mu ta tó an to ló gia meg az iro dal mi fo lyó irat ala pí tá −
sa ér de ké ben. S eb ben köz pon ti sze rep jut az „iro dal mi ros ta rend szer” fi no mí tá sá −
nak csak úgy, mint a for mai kez de mé nye zé sek és esz té ti kai mi nő sé gek sza bad sá gá −
nak is, te hát az új ér ték rend ki mun ká lá sá nak. Szö ve gé ből stí lu sa mel lett – érez zük
gon do la ta i nak mély sé gét, mint egy meg sejt ve a gon dok gyö kér ze tét. „Az iro dal mi
élet leg fel sőbb, in téz mé nyes ros ta rend sze rét a ki adó vál la lat ok je len tik [...] ez a ros −
ta rend szer ná lunk egy ide ig igen nagyszemű ros tá kat hasz nált, most pe dig egyes te −
rü le te ken, így a lí rá ban szü ne tel te ti a ros tá lást. Mint a leg újabb fel vá sár lá si ter vek
mu tat ják, a kö zel jö vő ben csak a ne me sí tett ve tő ma got ter me lők től lesz fel vá sár lás,
s az új ter me lők ter mé nyei rak tá ron ma rad nak. Va jon a ki adó nak – az iro dal mi lap
hi á nya és az ez zel szo ro san ös  sze füg gő, fo lya ma to san és ru gal ma san mű kö dő kri −
ti ka hi á nya mi att – nincs meg fe le lő át te kin té se a lí rai után pót lás pro duk ci ó já ról?
Vagy a be gyűj tött ter més min ták si lány sá ga te szi tar tóz ko dó vá, el uta sí tó vá a ki adót?
Nem tud juk. Min den eset re úgy érez zük, hogy a ki adó nak és ne künk mind nyá junk nak
is szük sé günk van ala po sabb szét te kin tés re és hely zet elem zés re. Ezt a szét te kin −
tést és hely zet elem zést pró bál juk most lí ránk te rü le tén el vé gez ni.”

Tur czel kö rül te kin tő en tu da tos. Lát ja, hogy nem csak iro dal munk té má it, ha nem
a le he tő sé ge it is tár sa dal mi hely ze te és ki sebb sé gi lé te, a kor szel le mi sé ge és ön −
ma ga bel ső erői, ké pes sé gei és vá gyai ha tá roz zák meg. Iden ti tá sá nak ki mun ká lá sa
ön épít ke zést, küz dést, ben ső ener gi á kat és jö vő ké pet kö ve tel. In téz mé nyes te ret és
lan ka dat lan élet erő ket kí ván, hogy az új al ko tó erők meg szü let hes se nek. Az iro da lom
tö rek vé se it po li ti kai té ren is han goz tat ják, Do bos Lász ló, Sző ke Jó zsef és má sok
kép vi se lik „az ügye ket”. Bá bit – Tur czel hi á nyol ja ver se it – „el ta ná csol ták”. Szepsi −
ben a köny ves bolt „se géd sze mély ze te ként” dar va do zik. A tö rek vé sek él nek, az iro −
da lom élet erői moz gat ják a dol go kat. Tur czel hely zet je len té se ar ra szol gál, hogy in −
do kol ja az után pót lás tér nye ré sét és ez ál tal a mi nő sé gi fej lő dés tör vény sze rű ség ét.
Rácz Oli vér pat ri ó ta hang vé te lű, szép ver ses kö te te, a Kas sai da lok (1958) ér zel mi
és for mai érett sé gé vel ár nyal ja az iro da lom han gu la tát. S ami kor 1958 szep tem be −
ré ben meg je le nik az Iro dal mi Szem le el ső, majd az év vé gén a má so dik szá ma,
a dol gok jó úton ha lad nak. Ugyan ez év ben az „után pót lás” be mu tat ko zá sa is meg −
tör té nik: Tur czel La jos vá lo ga tá sá ban és be ve ze tő jé vel meg je le nik a Fi a tal szlo vá ki -
ai ma gyar köl tõk című an to ló gi a. Be ve ze tő jé ben ezt ír ja a „nyol cak ról”: „Az itt fel so −
ra ko zó köl tők el ső sor ban a mű vé szi for ma te rén múl ják felül az elő ző nem ze dék nek
for ma i lag elég gé szimp la, egy szí nű köl té sze tét. Haj lé ko nyabb és gaz da gabb köl tői
nyelv, bát rabb ki fe je zés−ke re sés és kép al ko tás, erő sebb gon do la ti jel leg, dú sabb rit −
mi kai ár nyalt ság és szé le sebb mű fa ji ská la jel lem zi a ter mé sü ket [...] a ki sebb−na −
gyobb köl csön ha tás ok tól, a ha son ló vagy ro kon köl tői at ti tűd től el te kint ve a köl tői
egyé ni sé gük nem hoz ha tó kö zös ne ve ző re [...] Van nak köz tük a köl tői ha gyo má nyok −
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hoz ra gasz ko dó tra di ci o na lis ták, új hang ra és ki fe je zés re tö rő avant gar dis ták, ki for −
rot tak és ke vés bé ki for rot tak [...] egyi kük−má si kuk al ko tó ener gi á it még szin te tel jes
egé szé ben a lá zas for ma ke re sés és ki fe je zés be li újí tás vagy vá lasz té kos ság ra, csi −
szolt ság ra va ló tu da tos tö rek vés emész ti fel. Má sok vi szont az egyé ni hang, a köl −
tői ön ma guk ke re sé se mel lett – fel is mer ték már a köl té szet kö zös sé gi kül de té sét,
em ber for má ló és tár sa da lom ala kí tó sze re pét.”

VIII
Fábry Res po e ti ca (1959) cí mű ta nul má nyá ban azon nal ér té ke li a köny vet. Írá sá ból
már az ele jén ki de rül, men  nyi re nem (csak ) az iro da lom dol ga az „után pót lás” je len −
lé te, men  nyi re lé tünk ügye egy ben, mily fon tos élet jel. A „köl té szet dol ga” te hát el −
ső sor ban a mi ügyünk, s a kö tet a mi örö münk. Es  szé je be ve ze tő jé ben hos  szan tag −
lal ja a lí ra mi ben lét ét, je len tő sé gét és el hi va tott sá gá nak ter mé sze tét, s nem ke ve −
seb bért, mint hogy vers elem zé sek, fo ga lomma gya rá za tok és mo rá lis−esz té ti kai mér −
le ge lé sek után el jus son egy vers kép nyo mán – Tő zsér: „Anyánk ké pén / a vi lág a
rá ma” – a „Köl té szet ko rá nak” meg va ló su lá sá ig – az „Emberországig”. „Édes anya −
nyel vünk – adott sá gunk – és az em be ri ség anya nyel ve – a vi lág tu dat és vi lág szo li −
da ri tás – így lesz együtt és egy szer re res humana, te hát: res po e ti ca.” Fábry ön ma −
gá ban már el ért a „ki sebb ség ből” az egye te mes sé gig – az Ér től az Óce á nig – a szü −
lő föld és nagy vi lág két vég le te nyer ben ne ki fe je zést, írói le he tő sé ge ink és vá gya ink
el lent mon dá sá nak a fe szült sé ge ré gen ben ne él. Szin te min den mun ká ja en nek le −
küz dé sét, al ko tói ös  sze bé kí té sét su gall ja, kép vi se li. A „nyol cak” tel je sít mé nyét is vi −
lág iro dal mi ös  sze füg gé sek ben lát ja, pro vin ci a liz mus és vi lág nyi tott ság bo nyo lult
csap dá já nak a hely ze té ben ér zé ke li, és új – mo rá lis és esz té ti kai – le he tő sé gek lát −
ha tá rát nyit ja a fi a ta lok előt t. Mi köz ben tud ja, hi szen ma gán is meg érez te, hogy
a két le he tő ség az iro dal mi élet ben szem be ke rül egy más sal. Idő sek és fi a ta lok el −
len té te ként? Nem egé szen. In kább a múlt erők s a po li ti ka el len őr ző aka ra ta és
a ter mé sze tes írói al ko tás vágy sza bad szár nya lá sá nak a konf lik tu sa ként. A hí res−hír −
hedt „vox humana pe ré ben” egye dül Tur czel állt ki nyíl tan és ha tá ro zot tan Fábry mel −
lett, emelt han gon, szen ve dé lye sen vé del mez te őt. S a vá dat – a vox humana nem
szo ci a lis ta esz mény, tisz tá zat lan fo ga lom – má sok kal együtt ép pen Bá bi Ti bor kép −
vi sel te, a köl tő, aki től Fábry – s Tur czel is – an  nyit várt. Fábry áru lás nak mi nő sí tet −
te a tá ma dá so kat, és két ség be ej tet te, hogy nem ér tik őt: hogy a vox humana ép −
pen az em ber köz pon tú sá got, a mű faj ként meg je lölt „an ti fa siz mus” pe dig a ha ta lom
ki zá ró la gos sá gá val szem be ni til ta ko zá sát fe je zi ki. A ké sőbb meg je lent A vád lott
meg szó lal és Nap ló ja ré vén tud juk, hogy a ha ta lom „ki zá ró la gos sá ga” alatt a szo ci −
a lis ta ha tal mat (is) ér tet te, s ezt meg is ír ta 1964−ben Anti semi tiz mus cí mű kor sza −
kos es  szé jé ben.

A ha to dik év ti zed leg ele jén mint ha egy−két szür kébb, ese mény te le nebb év kö vet −
kez ne. Fe szült sé gek után, ta nács ta lan sá got kö ve tő en mint ha va la mi ké szü lőd ne.
Ta lán érez ni is, bár még nincs je le. Fábry, né hány pró za kö tet (Kó nya Jó zsef, Mács
Jó zsef, Lovic sek Bé la) okán meg ír ja A no vel la kér dõ je lei (1960) cí mű nagy ta nul má −
nyát a no vel la és el be szé lés mű fa já ról (ké sőbb Az igé nyes ség mû fa ja cí met kap ta),
mely nek cél ja ha son ló, mint a Res po e ti cá nak: fel mér ni a kis pró za ál la po tát és –
a no vel la iro da lom vi lág mé re tű pan gá sa el le né re – egye te mes táv la to kat nyit ni a ha −
zai rö vid mű faj ok nak. Fábry szel le mi sé gé nek a ki tel je se dé se a kor: a nagy vá ra ko −
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zá sok ko ra. A no vel la kér dõ je lei (Az igé nyes ség mû fa ja) olyan egye te mes alap ál lá sú
mun ka, hogy szin te a Ki li man dzsá ró hó fed te csú csa ként ma ga so dik ki a ko ra be li
írás be li ség lan ká i ból, le nyű gö ző fe hér csúcs ként, mely nek kö ze lé ben va la hol He −
ming way meg fa gyott le o párd ja he ver. Gaz dag sá ga ilyen me ta fo rák le he tő sé gét sej −
te ti. Mint egy fel ra gyog va meg elő zi ve le az újab b, im már pró za an to ló gi át az ugyan −
csak Tur czel vá lo ga tá sá ban és be ve ze tő jé vel meg je lent Szlo vá ki ai ma gyar el be szé -
lõ ket. Bár e kö tet szin te min den ha zai pró za írót be mu tat, szín vo na lá ban kö ze pes,
rá adá sul gyen gébb írá so kat is fel mu tat, az az na gyon szét eső szín vo na lat pre zen tál.
Tur czel így lát ja: „...novel laírá sunkat a fej lő dés ben, a kor sze rű sö dés ben fő kép pen
két fo gya té kos ság fé ke zi: az egy re in kább avu ló for mai tra dí ció nyű gei és a mai, kor −
sze rű te ma ti ka hi á nya [...] egé szen el vét ve, itt−ott ész lel jük csak a mo dern pró za
nyel vi és stí lus vív má nya i nak, új szer kesz té si meg ol dá sa i nak és fo gá sa i nak je lent ke −
zé sét, ha tá sát [...] no vel lis tá ink nagy ré sze még a múlt ban idő zik, te ma ti ka i lag
a múlt em lé ke i ből, él mé nye i ből él.” Az tán mint egy új idők nyi tá nya ként le folyt a ne −
ve ze tes „se ma tiz mus−vi ta”, Tő zsér vi ta in dí tó ja nyo mán „bol dog−bol dog ta lan” el ha tá −
rol ja ma gát a se ma tiz mus tól, és új ér té kek után ki ált. Né mi leg „eső után kö pö −
nyeg”, mint ha az iro dal mi gon dol ko dás már túl lé pett vol na fe let te, a gya kor lat azon −
ban bi zo nyos „utó se ma tiz mus” kö pe nyé ben még köz tünk lap pan gott. Ér de mes Tur −
czel vi ta irat ára fi gyel ni. Jó zan és cél tu da tos a hang za var ban. A vi tát hasz nos nak
tart ja, majd a se ma tiz mus oka it és hát te rét ma gya ráz za, Tő zsér ki té tel ét is vi tat ja,
aki „az er köl csi bá tor ság hi á nyá ban” ma rasz tal ja el a se ma ti kus író kat, de Sző ké −
vel is szem be for dul, aki vi szont a se ma tiz mu sért a kri ti ku so kat te szi fe le lős sé. A vi −
tát Fábry Anti se ma tiz musa zár ja le, a már em lí tett es  szé új szem lé le tet nyit és ren −
ge teg gon dot okoz a po li ti ku sok nak. A szlo vá ki ai iro da lom elé pe dig tör vény ként
emel ke dik, s az írók kö te les sé gé vé te szi, hogy tu da to sít sák és át él jék tör té nel mi lé −
tü ket. Az írás be li ség fo gal maz za meg itt kö zös sé gi iden ti tá sát, nem ze ti és ál lam pol −
gá ri kö tő dé se it és esz té ti kai sa já tos sá ga ter mé sze tét.

IX
Tur czel má so dik köny vé nek Írás és szol gá lat a cí me, 1965−ben je le nik meg, al cí me:
Kri ti kák 1958–1964. A cím egy ér tel mű: az írás – szol gá lat. Ma az ál lí tás pá toszt sej −
tet, ro man ti kus emel ke dett sé get su gall, ta lán mo soly ra kész te tő na i vi tást is, ak kor
kor sza kos fel is me rés, fo lya ma tos ság mi nő sé gi ered mé nye, tör vény. Kor pa rancs –
mon da ná Fábry Zol tán. Tur czel is így gon dol ja. Iro dal mi re a liz mu sunk már meg volt
győ ződ ve ró la, hogy tet tek re ké pes élet erő. Az iro da lom ál ta lá ban így vé li, de nem
min dig hisz ben ne, mi ak kor hit tünk. Leg job ban ta lán Tur czel hitt és tet te, amit ten −
nie kel lett. Kö te te el ső írá sá ban A cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom fej lõ dé si fel té -
telei 1945 elõtt és után (Iro da lom tör té ne ti váz lat) ös  sze ge zi leg főbb vo ná sa it, az írás
dá tu ma 1960. Kik va gyunk, ho gyan let tünk? Iro dal munk önál ló je gyei, előz mé nyei
1920 tá ján, a ha za vesz tés té nyé ből és a vá rat lan ta laj vesz tés ér zé sé ből szü let tek.
Nagy apá ink egy−két év után fel éb resz tet ték a ko ráb ban már mű kö dő, tisz tes múlt tal
és ered mé nyek kel bí ró pol gá ri−kul tu rá lis tár su lá so kat, egye sü le te ket: a po zso nyi
Toldy Kört, a ko má ro mi Jó kai Egye sü le tet és a kas sai Ka zin czy Tár sa sá got. Ve lük
kez dő dött a „szol gá lat ide je”, szol gál ták a ma gyar iro da lom, nyelv és kul tú ra ügyét,
zson gí tot ták a ha za− és nem zet vesz tés fáj dal mát, szol gál ták a ki lá tás ta lan nak tű nő
jö vőt. Az apák ma guk ba – kö re ik be zár kóz tak, em lé ke ik nek él tek. La pok in dul tak
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ilyen szel lem ben, ma gyar or szá gi emig rán sok ak ti vi zál ták őket, van a ma gyar ság tu −
dat ban, szel le mi ség ben va la mi el pusz tít ha tat lan élet erő. Az er dé lyi iro da lom tör té −
nel mi je len lét re, ko ráb bi önál ló sá gá ra tá masz kod va újul meg, a mi iro dal munk nak
rá kell éb red nie előd nél kü li sé gé re, ha gyo mány ta lan sá gá ra, a pusz ta ság ra, mely ből
ki haj tott. Ez a sem mi−ér zet, a ma gány−ér zet ké sőbb is alap vo ná sa lesz. Zsi ge ri él −
mény, mely től nem sza ba dul hat, ösz tön, amely a szár nya lá sát gúzs ba kö ti, szol gá −
lat ra kész te ti. Hogy mit szol gál jon? A sa ját lé tét, ez lesz az „Ügy”−e! Márai pol gá rai
is az Ügyet szol gál ják, ők tud ják, mi az. Iro dal munk ek kor kez di ta nul ni, ho gyan szol −
gál ja az Ügyet, és egy ál ta lán, mi az?! Ta lán a nem zet tu dat ma gá ra vo nat ko zó, szel −
le mi éb re dé se. Rész ben ro man ti kus, esz mék ben hisz, és meg va ló sít ha tó sá guk ban
bí zik, de biz tos, hogy emel lett va lós és igaz élet erő. Tu da tos tet tek re sar kall, és él −
ni ta nít! Me ta fi zi kai je len ség és spi ri tu á lis él mény, még is konk rét, szin te kéz zel fog −
ha tó. Bár az Ügy meg fog ha tat lan, még is min den ki tud ja vagy leg alább is sej ti a lé −
nye gét. Leg in kább a nyel vi kul tú rá ban gyö ke re zik, ál ta la fe je ző dik ki és a tör té ne lem −
ből táp lál ko zik. A nagy tör té nel mi él mé nyek kö zös élet ér zést te rem te nek, az ab ból
kö vet ke ző va ló ság szem lé let pe dig kul tú rát, er köl csi ma ga tar tást su gall. Mi ért fej te −
ge tem mind ezt ilyen rész le te sen? Azt sze ret ném meg vi lá gí ta ni, hogy mi lyen mó don
és mi ért ép pen ak kor ala kult ki iro dal munk nak az a tu laj don sá ga, amit egé szen
egye di vo ná sá nak ér zek. Ezt a vo ná sát, sa já tos tör té nel mi lé té nek és jö vő je esé lye −
i nek a vizs gá la tát hely te len len ne ad ab szur dum má fo koz ni, ki ki ál ta ni ab szo lút nak,
de szá mí tás ba nem ven ni, eset leg nem ven ni tu do mást ró la – bűn.

Ahogy az új ra in du lás kor – az öt ve nes évek leg ele jén – szin te a fi zi kai – kéz zel fog −
ha tó je len lét ét kel lett iro dal munk nak meg te rem te ni, egy év ti zed múl tán –, a hat va −
nas évek ben – szel le mi, te hát spi ri tu á lis va ló sá ga alap ja it fo gal maz za. Túl ér zé keny
kö zeg ben, az ide o ló gia ko mor, szi go rú te kin te té től kí sér ve te szi, csí rá zó re form szel −
lem és el bi zony ta la no dás ta po ga tó zá sá ban. Óva tos ér zé keny ség gel, bár nem fél ve,
ön ma ga lé tét ke re si. Rácz Oli vér te szi fel a kér dést: lé te zik−e önál ló cseh szlo vá ki ai
ma gyar iro da lom? Így vá la szol: az el ső köz tár sa ság ban volt, 1938−ban „pró bál ták ki −
ir ta ni”, 1943−ban a „tö vét is ki ás ták”, 1945−től 1948−ig „ha lott tönk ként he vert az
út szé lén”, 1948 „jég tö rő feb ru ár ja ál lí tot ta talp ra. Van.” Nem a kor sza ko lást ér zem
itt fon tos nak, sem a szö veg kör nye zet ben élő, lirizált tör té nel mi sors él ményt, ha nem
a meg ál la pí tást: van! S azt is ér zem, mi ért van. Mert kell, hogy le gyen! De ki nek
kell? Ne künk, ma gunk nak!!! A kor szak írás be li ség ében gyö ke ret vert az aka rat, hogy
meg mu tas suk ma gun kat. Kik va gyunk? Mit aka runk? Ho vá tar to zunk? A kér dé sek,
má ig érez zük és tud juk, szin te meg vá la szol ha tat la nok. Az el lent mon dás tár sa dal mi
és nem ze ti ho va tar to zás el len té tei kö zött fe szül. Lét és tu dat pár har ca fo lyik ben −
nünk, fe je te te jé re ál lí tott idő ben. A „jég tö rő feb ru ár” me ta fo ra meg él, de még re zo −
nál nak a Túl a fo lyón−eset és az 1956−ot kí sé rő „jel zé sek” hul lá mai. Rácz em lí tett
írá sá ban – Ordódy Ka ta lin: Meg ta lált élet című köny vé ről (Iro dal mi Szem le, 1958. 1.
sz.) – Sza lat nai Re zső okán, aki ak kor már Bu da pes ten él, fel ve ti: Pe tõ fi Po zsony -
ban cí mű köny vé ben gyö nyö rű en „ön ma gá ról, ön ma ga út já ról ír pon tos meg fo gal ma −
zást”, de ami kor olyan kö te tet ál lít ös  sze cseh szlo vá ki ai ma gyar ol va sók szá má ra,
amely „ér zé keny vi tá ra ad hat okot […] már a cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom tör té −
nel mi hi te lé ről van szó […] Mó ricz nak ezek a szlo vá ki ai tár gyú írá sai nem kép vi sel −
he tik a ma gyar író szlo vá ki ai szem lé le tét. […] A po zso nyi Sza lat nai Re zső – bi zo nyá −
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ra egy meg té vedt pil la nat ra – el fe lej tet te a cseh szlo vá ki ai ma gyar író, a cseh szlo vá −
ki ai ma gyar iro da lom ból el in dult író leg fon to sabb fel ada tát: a híd−ve rést.”

Ed dig épí tés és ön ki fe je zés volt, ez után olyan mi nő ség ki mun ká lá sá ra van szük −
ség, amely az ön ki fe je zés hez és épí tés hez meg győ ző dést, hi tet és szen ve délyt biz −
to sít. A di lem ma gyö ke re it tör té nel münk vég zet sze rű for du la ta i ban és az (írói) lé lek
mély ré te ge i ben kell ke res nünk. Híd ön ma gunk ban! – ír tam 1964−ben, a hi dat, mely
a ki bé kít he tet len nek tű nő vég le te in ket ös  sze kö ti, „ön ma gunk ban kell fel épí te ni”.
Tur czel 1961−ben Fábry Pa lack pos tá ját ér té ke li, s elé ge det len. A mű nek, ahogy az
1934−es Kor pa rancs nak és az 1937−es Fegy ver s vi téz el len nek is, meg kel lett vol −
na előz nie A gon do lat iga zát, s be ve zet nie a há bo rú után szü le tő Fábry−könyvek so −
ro za tát. „Hi ány ér ze te könyv ki adá sunk jel lem ző je”, ír ja Tur czel, de – te szem hoz zá –
a szlo vá ki ai ma gyar iro da lom hely ze tét is jel lem zi az eset. Fábry Pa lack pos tá ja
s a má sik két mű ve is „idő zí tett bom bá nak” szá mí tott, ahogy múl tunk is, s csak
meg szűr ve, „meg szer keszt ve” vál ha tott nyil vá nos sá. Mert a múlt egy re job ban elő −
tér be ke rül, ami a tör té ne lem tu dat for má ló dá sá nak je le, fel tö rek szik és sor sunk
előz mé nye i re, gond ja ink fo lya ma tos sá gá ra fi gyel mez tet. Tur czel a Szloven szkói kül -
de tés: 1938 cí mű Fábry−esszéből idéz: „Volt egy hi tünk, volt egy ál munk: a szloven −
szkói ma gyar szel le mi ség lesz az az archimédészi pont, amely ki for gat ja sar ka i ból
az ed dig volt, tes pedt, ko nok, el me sze se dett be teg ma gyar éle tet. Szloven szkói ak
let tünk, má sok, új ma gyar ok. A ré gi ek ve szélyt szi ma tol tak ben nünk, de mi ma gyar
ha szon ra ké szü lőd tünk […] Egy ki sebb ség vál lal ta a Ma gyar or szá gon aka dá lyo zott
vagy ve ge tá ló több ség prog res  szív mun ka kör ét.” Majd a Fel vi dé ki szel lem cí mű írás −
ból idéz, 1939 feb ru ár já ból né hány gon do la tot: „Eu ró pa volt a ha zánk, de mok rá cia
a mér té künk és em ber ség a ma gyar sá gunk. Csak az volt és le he tett a sze münk ben
ma gyar, ami em ber sé ges volt, és nem meg for dít va. A szloven szkói ma gyar szel le mi −
ség va rázs sza va és el csé pelt frá zi sa, iga zo ló ja és el ma rasz ta ló ja így lett a vox
humana. Ez az abszt rak ció lett a szloven szkói él mény leg iga zabb va ló sá ga és leg −
főbb is mer te tő je […] S íme a va ló ság: a szloven szkói ma gyar szel lem, po ten ci á já −
nak meg fe le lő en le nem ta gad ha tó po li ti kai erő lett – Ma gyar or szá gon. Po li ti kai fe −
no mén, új ma gyar ér ték jel ző: „fel vi dé ki szel lem”, mely nek lé nye ge és ere dő je azon −
ban egyet len név: Jaross […] Ez a jaros siz mus azon ban nem egyen lő az zal
a szloven szkói sze lem mel, mely nek is mer te tő je gye a vox humana.”

A tur czeli re a liz mus nak fel van ad va a lec ke: ki mun kál ni és meg fo gal maz ni iro −
dal mi ká no nunk ter mé sze tét, va ló ság− és tör té ne lem szem lé let ét, esz té ti kai és mo −
rá lis ér ték rend jét. De úgy meg al kot ni, hogy amit az iro da lom ösz tö nö sen tesz, az
a ká non ban tu da to sul jon. Re form ko ri igény: a kö zös igaz ság le gyen a tör vény. S a hi −
te les al ko tás – mű, igaz tett le gyen. A ki sebb sé gi kul tú ra nem sza ba dul hat mo rá lis
di men zi ó já tól. Egy aránt fon tos a mű esz té ti kai és er köl csi mi nő sé ge. A ki sebb sé gi
sor sot, a ma gyar ság lét hely ze tét és tör té nel mi tra gi ku mát csak mo rá lis ér te lem ben
le he tett meg je le ní te ni. Tur czel azon ban a mű ben nem a vélt vagy va lós ki sebb sé gi
és kö zös sé gi igaz ság dek la rá lá sát ke re si, sok kal in kább en nek az igaz ság nak a hi −
te les meg je le ní té sét, bo nyo lult lel ki sé gé nek ár nyalt ki fe je ző dé sét. A tör té nel mi té −
nyek sú lyá nak meg íté lé sé ben szí ve sen ha gyat ko zik Fábryra, mint egy bi zo nyí tá sul bő −
ven idéz ve őt, alá tá maszt va a tör té ne lem ta nul sá ga it, s ha szük sé ges, ma ga is nyíl −
tan és tö mö ren meg fo gal maz za vé le mé nyét. De a sé rel me ket, a szen ve dést nem tú −
loz za el. Nem esik ér zel mes ség be, szűk sza vú an tény sze rű ma rad, tud ja hogy a meg −
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élt dol gok fel idé zé se amúgy is hul lám ve rést okoz a köz tu dat ban. In kább úgy gon dol −
ja, tér jünk a lé nyeg re: lás suk a med vét! Néz zük az al ko tást, a mű ve ket! Fábry hely −
zet elem zé sei, val lo má sos íté le tei gyak ran ér zel mi leg fű töt tek, szen ve dé lye sek és
né ha ro man ti ku san mo rá li sak, a Tur czeléi tö mö rek, tény sze rű ek, re á li sak. Rész ben
nem ze dé ki, más részt al ka ti a kü lön bö ző sé gük: Tur czel re a liz mu sa Fábry ke ser nyés
ro man ti ciz mu sá ból fo lyik. Ta lán pa te ti kus a vox humana esz mé nye, de ma ga tar tás −
nak ke mé nyen re a lis ta le het.

A hat va nas évek el ső fe le Tur czel kri ti ku si mun ká já nak ter mé keny ide je, „iro dal −
mi gaz da” mi vol tá nak fény ko ra. A könyv ki adás még nem kí nál bí rá la ta i nak ne me sen
faj sú lyos anya got, de a „ros tá lás” már túl van gye rek be teg sé ge in. Meg nőtt az iro da −
lom ben ső biz ton sá ga, me rész al ko tó ked ve, kez de tei eset le ges sé ge i nek báb sze rű
bur ka ha sa do zik, re pe de zik, faj sú lyo sabb mű vek elő ér zet ét érez ni a le ve gő ben.
A kri ti kus hang ja is tárgy sze rűbb és ma ga biz to sabb, ke vés bé el né ző és mé lyeb ben
szán tó. Mint ha tud ná, vagy csak ösz tö nö sen sej ti ta lán, hogy nem csak mű ve ket bí −
rál, ha nem a mű kri ti ka nyel ve ze té nek szint jét, fo gal mi pon tos sá gát és gon do lat gaz −
dag sá gát is nö ve li. Írás és szol gá lat cí mű köny ve hű iro da lom tör té ne ti tü kör. Min −
den fon tos iro dal mi je len ség gel fog lal ko zik. Új ne ve ket von be a drá ma iro da lom ba
(Dá vid Te réz, Kó nya Jó zsef, Lovic sek Bé la), ala pos elem zé sé ben – Váz lat os ké pé −
ben... – szám ba ve szi a mű faj sze gé nyes kí ná la tát. A drá ma iro da lom irán ti ki tar tó fi −
gyel me már−már hi á ba va ló ma kacs ság nak tűn het ne fel, ha nem tud nánk, hogy a
„leg sű rűbb iro dal mi mű faj ban” az al ko tás alap ja it ke re si, az al ko tás bel ső tör vé nye −
it vizs gál ja. A ha zai pél dá kon a leg ele mibb je gye ket ké ri szá mon: a for mai ki egyen −
sú lyo zott sá got és a jel le mek lé lek ta ni hi te les sé gét. Mind egy drá ma is ko lát „ny it”
kez dők ré szé re. Tur czel gon do la ti sá gá ban és for ma ér zék ében is re a lis ta. De ez nem
Ve res Pé ter éle tes szo ci o ló gi ai „sült re a liz mu sa”, sem Né meth Lász ló in tel lek tu á lis
„gon do lat−re a liz mu sa”, nem is Il  lyés „lí rai re a liz mu sa”, sem Fábry „er köl csire a liz mu −
sa”, ha nem Tur czel sa já tos „ki sebb sé gi re a liz mu sa”. Sors ér zé ke lő ih le té sű és lét −
fi lo zó fi ai ter mé sze tű va ló ság ér zet. Spi ri tu á li san meg élt, ter mé sze tes élet ér zés. Az
itt és most re a liz mu sa. Eg ri Vik tor és Sza bó Bé la mű vét ilyen tárgy sze rű en in tel lek −
tu á lis gya kor la ti ér zék kel elem zi. Gyurcsó Ist ván ri port ja it – He gye ken-völ gye ken
(1961) – és Ordódy Ka ta lin „üze mi” re gé nyét – Du ná ról fúj a szél (1963) – a va ló −
ság fel tá ró mű faj ha zai el mé le té nek fé nyé ben lát ja: „...az iro dal mi ri port olyan no vel −
la, amely ből hi ány zik az ál ta lá no sí tás”. Lehocky Te réz „eg zo ti kus tör té ne te i ben” –
Fol tok a na pon (1958) –, me lyek „meg hök ke nés sel ve gyes meg le pe tést” okoz tak
szá má ra, a „cso dás” ele mek va ló sze rű sé gét, az ab szur di tá sok hi te lét ké ri szá mon.

X
A lí rá ban ko moly – sőt ko mor! –, fe le lős mun ka vár Tur czelre. Két ség te len, hogy ő
az al ko tói fej lő dés fo lya ma tos, a leg oda adóbb kö ve tő je és fi gye lő je. Öt ven hat után
nyil ván va ló vá vá lik, men  nyi re ön je lölt iro da lom a mi énk, s mily eset le ge sen in dult az
év ti zed ele jén. A kal ló dó, vi dé ken csel len gő „ős te het ség” fo gal ma jól is mert, a má −
so dik vi lág há bo rú kö rü li évek ben már−már kul tus  szá vált Bu da pes ten. Sér tő Kál mán,
né mi leg Sinka Ist ván, sőt Ve res Pé ter, s ná lunk Sel  lyei Jó zsef is ilyen „eg zo ti ku mok”
le het tek. A ha gyo má nyos vá ro si iro da lom di vat ként ész re vet te, fel fe dez te és a mel −
lé re ölel ve szin te aj ná roz ta kal ló dó ro ko na it. Men  nyi re más volt a mi há bo rú utá ni
hely ze tünk! Sem vá ro si iro da lom, sem va ló di iro dal mi köz élet, írott szó és nyom ta −
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tott be tű, te hát szel le mi kul tú ra nem lé vén, vi dék ről jö vő, s az egy elő re arc ta lan ön −
je löl tek ve szik át az iro da lom „hi va ta los” sze rep kör ét. Az új ság írást, a könyv ki adást,
a kul tú ra szer ve zést. Kez det ben nem tűnt fel, mert min dent jel sza vak él tet tek, de
a gon dol ko dás el mé lyü lé sé vel és a gya ra po dó egyé ni tel je sít mé nyek kö vet kez té ben,
az esz té ti kai ér ték rend mi nő sé gi fej lő dé sé vel sor ra ki de rült az ön je lölt ség tart ha tat −
lan sá ga. Az év ti zed vé gén Tur czel már ál lan dó an do hog. Se gí tő kész és meg ér tő
még, de már nem el né ző. Sem mit nem bo csát meg. Ér té ke li Cson tos Vil mos lí rá ját,
„nyel vé ben […] van va la mi jó ér te lem ben vett ré gi es íz: hos  szú for rás sal ér le lő dött
za mat, pa ti nás szín, ami nyel vét egyé ni vé, ös  sze té veszt he tet len né te szi”, és –
Fábry val együtt – cso dál ja a vi dé ki köl tő „nép hez va ló hű sé gét”. Za la Jó zsef Csal ló -
kö zi út ra va ló (1959) cí mű kö te té ben vi szont már ke vés jót ta lál, szá mos ki fo gás
után még is „köl té sze tünk nye re sé gé nek tart ja”. Mono szlóy De zső Csak egy szer
élünk (1959) cí mű ver ses köny vé vel na gyon elé ge det len. Egye dü li ér té ké nek „a ki fe −
je ző gon do lat gaz dag és a fo gal mak mé lyé re ha to ló nyel ve zet”−et tart ja. Amit nem fo −
gad el: „...a sze rel mi ön cé lú ság és a pes  szi miz mus sal ele gyí tett ki áb rán dult ság és
bla zírt ság”. Ozs val dot is bí rál ja – Jú dá sa én nem le het nék (1959) –, elég volt a múlt −
ból! A leg ki sebb le gény cí mű ver sé ért lel ke se dik, a kö tet cím adó ja le he tett vol na,
eb ben lát ja a köl tő egyé ni sé gét és cre dó ját: nép me sei hős! El is me ri, hogy „köl tői
nyel ve kü lön fi gyel met ér de mel”, de sze ret né, ha „most már a múlt ból egy lé pés sel
to vább is lép ne, oda, ahol már a nép tart: a je len be, és ver se i vel azt az éle tet is tük −
röz né, ame lyet a nép él”. A kri ti kus szá má ra az iro da lom „ügye i nek” leg fon to sab bi −
ka a je len. Mi tör té nik ma, és mer re vezet(het) az iro da lom út ja? Elé ge det len
Gyurcsó Ist ván Ter mõ idõ ben (1960) cí mű kö te té vel is. En nek okán fon tos gon do la −
tot ír le a múlt ra, a kez de tek re vo nat koz tat va: „Eget ve rő lel ke se dé sünk […] nem
volt hur rá op ti miz mus, ha nem olyan lé lek ta ni és szo ci á lis re ak ció, amit a nagy hor −
de re jű tár sa dal mi vál to zás spon tá nul vál tott ki. Ob jek tí ve azon ban ha tá ro zot tan
a hur rá op ti miz mus lát sza tát kel tet te, mert a szo ci a liz mus kez dő lé pé se i nél egy sze −
rű en nem vett tu do mást a vár ha tó aka dá lyok ról, ne héz sé gek ről.” Gyurcsóban po ten −
ci á li san ér zi a gon do la ti köl tőt, de ver se i ben: „Az iga zi élet fi lo zó fi át több nyi re za va −
ros és nya ka te kert okos ko dás, a bölcs ta nul ság le vo nást is ko lás és sán tí tó szen ten −
cia he lyet te sí ti.” Vá ra ko zás évei ezek, mint ha „az idő mé he va júd na”!

XI
Az tán meg je le nik egy – Tur czel sze rint – „ha mi sí tat lan szlo vá ki ai ma gyar re gény,
a szlo vá ki ai ma gyar ság ed di gi élet út já nak, il let ve az élet út leg ne he zebb sza ka szá −
nak meg be csü len dő szép iro dal mi do ku men tu ma”, Rácz Oli vér Meg tud tam, hogy
élsz (1963) cí mű re gé nye. Mint ha va la mi fé le várt „cso da ként” lát na nap vi lá got. Cse −
lek mé nyes sé ge és me se szö vé se mel lett „a nyelv ben és stí lus ban van a fő ere je”.
A kri ti kus nak a fő hős, Her ná di Ti va dar ket tős alak ja és bo nyo lult lel kü le te is „ho za −
dék”, új té mát és ér ték gya ra pí tó nó vu mot je lent szá má ra, Rácz me se szö vés ének
„krú dys” vo ná sai és han gu la tai nem kü lön ben. A mű „Kas sa−mi li ő jé nek egyé ni sé ge,
egyé ni at mosz fé rá ja van”. „Ér té ke it té má ja me rész sé gé ben, stí lu sa gaz dag sá gá ban
és sok ár nya la tú sá gá ban” lát ja. Őszin te örö me el le né re „ki ve sé zi” a re gényt, fel tár −
ja gyen gé it, és ki pel len gé re zi tar tal mi és sti lá ris túl zá sa it, s azt is meg ál la pít ja, hogy
a szer ző „a mun kás áb rá zo lás ban […] a se ma tiz mus sal szem ben kö te le ző adót is
le ró ja”. Me ta fo ránk hoz hű en úgy lát juk, hogy a „gaz da” jó za nul ér té ke li a ter mést.
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Ám új sze lek friss il la tát ér zi, más han gok csen dül nek, mély szán tás in dul, nyo mán
iga zabb le het a ter més.

A sort Do bos Lász ló foly tat ja, Mes  sze vol tak a csil la gok (1963) cí mű re gé nye
nagy fi gyel met kelt. Újí tó mű, té má já val és for mai meg ol dá sa i val gon dol ko dás ra
kész tet, vi tá kat ka var. Ám a tur czeli bí rá lat ban sincs hi ány, az in du ló pró za író gyen −
géi, eset le ges sé gei pő ré re mez te le ned nek. Té má ja rend kí vü li – a sors él ményt ma
„málenkij ro bot nak” mond juk –, ko rá ban koc ká za tos té ma. Emel lett Do bos mo dern
for ma− és stí lus kez de mé nyei, a bel ső mo no ló gok és az idő sí kok vál ta ko zá sa, az el −
be szé lés én for má ja nagy fi gyel met kel te nek. A val lo má sos múlt szem lé le tet a fi a tal
nem ze dék a sa ját él mé nye i vel kez di, a há bo rú utá ni évek kel: a ki sebb sé gi ön szem −
lé le tet ala poz za, a tör té nel mi sors él mé nyek ter mé sze té nek a vizs gá la tát kez de mé −
nye zi. En nek a nem ze dék nek élet for má ló és lét fi lo zó fi ai sze re pe lesz. Rácz köny ve
„ha gyo má nyos tí pu sú tár sa dal mi re gény”, Do bos már re for má tor, hő sé ben „olyan
ala kot si ke rült meg for mál nia, aki a tár sa da lom mal együtt va jú dik és tisz tul”. Ács
Kál mán „a cseh szlo vá ki ai ma gyar tár sa da lom nak és ezen be lül az ér tel mi ség nek
nem csak jel leg ze tes, de pers pek ti vi kus kép vi se lő je is”.

Tur czel jel lem zé sei mö gött, ahogy Do bos re gé nyé ben is, a kor han gu la tot, az idő
mé lyén dol go zó, ké szü lő dő re form szel le mi ség erő it érez zük. Va la mi fé le gon do la ti
tisz tu lást, a mo rá lis igaz ság ér zet mo cor gá sát, amely friss tár sa dal mi han gu la tot és
szer ke zet for má ló moz gást, a va ló ság lá tás fi no mo dá sát sej te ti. S egy ben ha tá ro zott
lé pé se ket a hi te le sebb iro da lom irá nyá ban. Friss té ma fel ve tést és kri ti ku sabb
szem lé le tet. A mű vé szek kö zös sé gi fe le lős sé gé ből kö vet ke zik, hogy az író, az al ko −
tó erő jó ér te lem ben az élet „re for me re” le het. A meg győ ző dés kül de tés tu dat ként és
élő prog ram ként, szin te zsi ge ri credó ként, élet ér zék be li mi nő ség ként és kény szer −
ként a kor nem ze dé ke i be rög zült, már−már be le kö ve se dett. Ké sőb bi tör té nel mi idők −
ben, más lét fel té te lek kö zött sem sza ba dul hat tak tő le: va ló ság szem lé le tük ér tel mé −
ben élet ér zés ük, in tel lek tu suk haj tó ere je ma radt. Egész éle tük ben hor doz zák, mint
sú lyos ter het – ko lon cot?! –, egy szer fel emel het te őket, majd el buk tat ta, mun ká juk
ér vé nyét bi zony ta lan ná tet te, ját szott ve lük, mint hab ja i val a bú vó pa tak, s még is írói
mun ká juk ér tel mét ad ta. Ter he nyo má sát gyak ran érez het ték, kor pa rancs volt,
mond hat nánk Fábry val. Vagy iga, mely lé nyük ké vált, csap da, mely ből nem sza ba −
dul hat tak.

XII
A mű vé szi lá tás és iro dal mi íz lés ter mé sze te, a té mák és for mák esz té ti kai mi nő sé −
ge nem ze dék vál tá sok kö vet kez mé nyei. Mi nél több nem ze dék él egy más mel lett,
a né ző pont ok és ér ték ren dek zűr za va ra an nál vég le te sebb. De a hat va nas évek ele −
jén még nem tar tunk itt. Hel  lyel−köz zel há rom nem ze dék, az egy re fe szül tebb dif fe −
ren ci á ló dás el le né re is, jól meg fér egy más mel lett. An nál is in kább, mert a kö zös
lét hely zet ös  sze te re li őket. Tur czel esz té ti kai gon do lat rend sze re és nyel ve ze te az
igé nyek nek meg fe le lő en tá gul, mint egy bi zo nyít va, hogy az iro da lom el mé le tek egész −
sé ges fej lő dé se a min den ko ri al ko tó írók mun ká já nak, az élő iro da lom nak a függ vé −
nye. Szem lé le ti gaz da go dá sa ek kor szo ro san ös  sze függ a „nyol cak” tér nye ré sé vel.
Tur czel an to ló gi á juk út ját egyen get te, most he lyet kell csi nál nia el ső kö te te ik nek.
Debut jaik már is mert köl tők mű vei tár sa sá gá ban je len nek meg. Moz gal mas kor; le −
zaj lott és Fábry Anti se ma tiz musá val mél tó pont tal zá rult a „se ma tiz mus−vi ta”, kö vet −
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te a „re a liz mus−vi ta”, pezs gő iro dal mi élet zaj lik a Hét Fó rum cí mű mel lék le té ben,
és az Iro dal mi Szem le ha tó su ga ra és te kin té lye is lát vá nyo san nö vek szik, 1966−ban
ki oszt ják az el ső Ma dách−dí ja kat. Már ko ráb ban iz gal mat kel tett Cselényi Lász ló
debut ja, a Ke sely lá bú csi kó ko rom (1961). Ba rok ko san ára dó vers so ra i nak és bo −
nyo lult lí rai ké pe i nek új sze rű sé ge fe lett nem ze dé kek és vé le mé nyek néz het tek egy −
más sal far kas sze met. Tur czel, s még né há nyan ér tők tud ták, vagy leg alább is sej tet −
ték, hogy az új köl té szet nem csu pán új han got és más lí rai szem lé le tet, ha nem fi −
a ta lo san friss köl tői vi lág ké pet je lent. Már a „nyol cak” an to ló gi á ja is ké te lye ket éb −
resz tett, Cselényi „csi kó ko ra” már−már bot rá nyos volt a szá muk ra. Per sze in kább
csak a kiszenvedőfél ben lé vő se ma tiz mus fo gyó tá bo rá ban ri a dóz tat tak mi at ta –
Tur czel azon ban nyu godt és elé ge dett. Cselényi alap vo ná sa – szen ve dé lyes „in du la −
ta” – „ne megy szer az ego iz mus ér ze tét kel ti”, de ez olyan lát szat, mely nek oka,
hogy a ko ráb ban „fel lé pő köl tők ver se i ben az egyé ni ség leg több ször be le ol vadt a kö −
zös ség be, Cselényinek azon ban több olyan ver se van, amely nek ő az egye dü li ala −
nya és tár gya”. „Az »ön ma ga kö ré ből egy re tá gabb kör re, egy re mes  szebb, egy re tel −
je sebb re vágyó« köl tő gyö ke re ket szag gat, sze re tő ka ro kat tép le ma gá ról, hogy a
»nyír fac send ből« ki sza kad va a zaj ló nagy vi lág ban ki elé gít hes se vég re élet− és él −
mény szom ját s »megválthas sa lé tét s önmagát«” Olyan sza bad ság vágy ez, olyan
me ne kü lés a fa lu tól, a hely től, mely ben a köl tő „ép pen a vi lág szom ját oly an  nyi ra ex −
po ná ló ver se i ben is me ri fel, hogy a szé dí tő mé re tű vé vált vi lág ban az egyen súlyt leg −
job ban a gyö kér hű ség biz to sít ja!” De Tur czel to vább megy, a nem ze dé ki más ság ter −
mé sze tét is lé nyeg lá tó an meg fo gal maz za: „Az elő ző köl tői cso port tag jai előtt még
nem tá rul ha tott fel a vi lág olyan nyílt pers pek tí va ként […] Ne kik elő ször ré gi ren de −
zet len dol gok kal, az itt ho ni kis vi lág ége tő kér dé se i vel kel lett meg bir kóz ni uk. Bá bi és
Gyurcsó el ső kö te te i nek alap hang ját a ha za vesz tett ség és ha za vis  sza nye rés ér zé sei
szab ták meg. Olyan he lyi prob lé mák ból fa ka dó ér zé sek vol tak ezek, ame lyek az
adott kö rül mé nyek kö zött csak a tra dí ció vo na lán fo gal ma zód hat tak meg […] Cse −
lényi vi lág ba tá rul ko zá sa szá má ra az elő ző köl tői cso port tag jai te rem tet ték meg
a le he tő sé get […] Tel jes ener gi á ját a vi lág bir tok ba vé te lé re […] a bir tok ba vé tel mód −
ja i nak a ki kí sér le te zé sé re for dít hat ta.” Fi gyel jük meg Tur czel tör té ne ti lá tá sát és ál −
lan dó an je len lé vő múlt szem lé le tét, mel  lyel szel le mi élet erő ink fo lya ma tos sá gát ér zi
és amely a kez de tek től jel lem zi mun ká ját.

Ve res Já nos új ver se i ben – Tü zek és vi rá gok (1961) – a köl tő „ap ri o risz ti kus lel −
ke sült sé gét” „egyé ni sé gé ből, lel ki al ka tá ból” ve ze ti le. Lí rá já nak alap ja „az em be ri
jó ság hi te, vá gya és aka rá sa”. Ve res köl té sze tét ér té ke li, ám el vár ja tő le „a mű vé −
szi öko nó mi át és ki egyen sú lyo zott sá got, a vers anyag és for málóeszközei fe let ti biz −
tos ural mat”. Fi gye lem re mél tó fej lő dést lát Dé nes Györ gy har ma dik kö te té ben is –
Hal lod, hogy zen ge nek a fák? (1962). Az ele ve ro man ti kus köl tő nél szük sé ges „a
te ma ti ka bő ví té se, a le író mód szer sze re pé nek fo ko za tos csök ken té se és a va ló ság −
szem lé let ana li ti ku sab bá, sok ré tűb bé té te le”. Tur czel kri ti kái ek kor már va la mi fé le
esz té ti kai−gon do la ti tel jes ség re tö rek sze nek, a for mai és lé lek ta ni elem zé sek mel −
lett kor tör té ne ti és szo ci o ló gi ai meg ál la pí tá so kat tesz nek, bi zo nyí tás ként vagy ösz  −
sze ve tő ada lék ként pe dig egye te mes iro dal mi pél dá kat és kul tú rér té ke ket hasz nál −
nak. Mind ez nem csak Tur czel tá jé ko zott sá gát bi zo nyít ja, in kább az iro dal mi mi nő −
sé gek te szik le he tő vé, hogy vé le mé nye meg ala po zott sá gát nö vel je anél kül, hogy tu −
dá lé kos sá vál na. A konk rét mű okán tá gabb em be ri tar tal mak ról be szél. Mint ha ben −
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ne ma gá ban is az iro da lom nyi la do zó lát ha tá rá nak mé lyebb ös  sze füg gé sei tük rö ződ −
né nek. Mono szlóy De zső el ső ver ses kö tet ét még szin te ma ra dék ta la nul el uta sí tot −
ta, a má so dik – Vir rasz tó sze re lem (1964) – már, fenn tar tá sai mel lett, meg ér té sé −
vel ta lál ko zik. Ko ráb bi ma ga tar tá sá nak okát ab ban lát ja, hogy „a más kör nye zet ből
kö zénk ke rült Mono szlóy vers kö te té ből a mi sa já tos prob lé má ink – nem ze ti sé gi lé −
tünk, küz del me ink és pers pek tí vá ink – tel jes mér ték ben hi á nyoz tak”. To vább ra is bí −
rál ja, ami kor a vers ben „A szó el bur ján zik, füg get le ne dik a gon do lat tól, a szük sé ges
je len tés he lyett fe les le ges ci co má vá, a gon do la tot el ho má lyo sí tó bu rok ká vá lik […]
a jobb sors ra ér de mes gon do lat ele jé től vé gé ig ver ba liz mus ban és da gá lyos ság ban
ful dok lik, s egy− e gy vers vagy vers rész let va ló ság gal a vers for ma pa ró di á ja ként, ér −
tel mét ve szí tett szó hal maz ként hat”. A Gye rek já ték−cik lus „pom pás ver se it” azon −
ban nagy ra ér té ke li, mert ezek ben „a tar tal mi−for mai tö rek vés, az ér zel mi és han gu −
la ti fel aj zott ság har mo ni kus és adek vát for má ban fe je ző dik ki […] ru gal mas rit mus −
ér zé ke itt a gye rek da lok sa já tos me ló di á i hoz ha so nul”. A Tör té ne lem a ház te tõn cí −
mű záró cik lus egé szen ki emel ke dő. „Egye te mes gon dok” je len nek meg ben ne, és
„a cseh szlo vá ki ai ma gyar köl té szet meg le he tő sen szín sze gény spekt ru mát ér de kes
szín nel egé szí tik ki”.

Ami kor Tő zsér és Bá bi kö te té ről ír, va la mi fé le bel ső elé ge dett sé get, me ta fo ránk −
nál ma rad va, a „jó gaz da nyu gal mát” ér zem, ami kor a bő ter més ről, ese tünk ben az
em lí tet tek ver ses köny ve i ről be szél. Mint ha alig egy év ti zed nyi iro dal mi mun ka jó
ered mé nyét szem lél né. Tő zsér nél a bon ta ko zó jö vő kép ki lá tá sai, Bá bi nál pe dig a je −
len el ső szin té zi se töl ti el nyu ga lom mal. Tő zsér köny vé re „ki adó po li ti kai ne héz sé gek
és ne héz kes sé gek” foly tán vár ni kel lett, mi köz ben a köl tő so kat bi zo nyí tott, köz írói
pró zá ja, cik kei „ér zé keny tol lú és ha tá ro zott íté lő ké pes sé gű esz té tát és pub li cis tát
ígér nek […] Vi szony la gos »ter méketlen ségének« oka a lí rai él ményt hos  szan ér le lő,
szi go rú igé nyes sé gé ben és a köl tői svá dá tól, ver ba liz mus tól men tes, lé nyeg re tö rő
szűk sza vú sá gá ban rej lik. A szi go rú gon do la ti és for mai öko nó mi á val fel épí tett Tő −
zsér−vers ben rit kán ta lá lunk fe les le ges szót, jel zőt, ké pet vagy gon do la tot. Min den
vers al kat rész nek és tar to zék nak pon tos he lye, lo gi kai és mű vé szi ös  sze füg gé se, je −
len té se és funk ci ó ja van.” Tur czel meg lá tá sa má ig ér vé nyes. De azon vé le mé nye is,
hogy a Mo gor va csil lag (1963) szer ző je „szü le tett re a lis ta köl tő.” „Ez a re a liz mus
ko nok el szánt ság gal fe sze ge ti a va ló ság ra kö ve se dett bur kot és a »lemál lott takaró«
alól kí mé let len, ön kín zó őszin te ség gel tár ja fel »a nyers valót«, a si ma fel szín alatt
va jú dó »kuszált és té pett ideghal mot« […] fo ko zott szen ve dél  lyel ter hes, nyers re a −
liz mu sá ban, asz ké ti ku san kí mé let len igaz mon dá sá ban és őszin te sé gé ben a ra ci o −
ná lis tu da tos ság mel lett bi o ló gi ai de ter mi niz must is ér zünk.” Ki tű nő en lát és pon to −
san kö vet kez tet: „Sze ret nénk azt hin ni, hogy köl té sze té ben a bi o ló gi ai de ter mi niz −
mus ha tá sá val, a ki hí vó dac cal, vir tus ko dás sal szem ben egy re in kább az a tisz ta ke −
mény sé gű és az ap ri o risz ti kus és fa ta lis ta in du la tok tól men tes ra ci o na liz mus ke rült
túl súly ba, ame lyet kö te té nek szá mos he lyén él vez het tünk.”

A Bá bi−kö tet – Tíz ezer év ár nyé ká ban (1964) – kri ti ká já ból elé ge dett nyu ga lom és
jó ér zés árad. A mű az „el ső köl tői szin té zis, il let ve szin té zis kí sér let a Har mad −
virágzás köl té sze té ben”. Bá bi „an teusi föld kö zel sé ge […] hang sú lyo zot tan ha zai és
tör té nel mi leg konk rét kér dé sek fel ve té sén ke resz tül” va ló sul meg. „Amint a mi to ló −
gi ai Anteusnak a föld ben volt az ere je”, Bá bi ban már érez tük a gon do la ti−fi lo zo fi kus
köl tőt, de leg pon to sab ban Tur czel fo gal maz za meg, hogy Bá bi Anteusa „új mo dern
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Ádám ként száll a ma gas ba, az űr be […] hogy egy ma ga sabb pers pek tí vá ból, a fi lo −
zó fia és tör té ne lem böl cse let táv la tá ból ítél je meg a föl dön tör té nő és föl dön vég zett
dol go kat”. A Tíz ezer év su gal la ta em be ri ség−mé re tű pil lan tás ra ké pes, A bi za lom
éne ke cik lus ban „a mi it te ni kis éle tünk konk rét prob lé mái ál ta lá nos po li ti kai és fi −
lo zó fi ai kér dé sek ké tá gul tak ki”. Bá bi lí rá ja „já té ko san töp ren gő ter mé szet fi lo zó fi át”
tük röz, ame lyet „az em be ri ség út já nak, az em be ri szel lem fej lő dé sé nek ko mor vizs −
gá la ta vált ja fel. Az em ber te rem tő ere je a pri mi tív bun kó tól az atom bom bá ig ju tott
el, s a fej lő dés nek ezt az út ját nem csak az ink vi zí ció mág lyái, a rab szol gák és job −
bá gyok ke reszt jei és tü zes trón jai, a fa siz mus gáz kam rái és Hirosi ma rom jai öve zik,
de a sze mé lyi kul tusz ször nyű sé gei is sö tét ár nyé kot (!) vet nek rá […] de a köl tő
sze me elől nem tud ják el ta kar ni azt a fényt, amely az em be ri tör té ne lem út ját be ra −
gyog ja. Ez a fény is az em ber lel ké ből árad, s a köl tő hisz ben ne.”

XIII
Tur czel La jos szel le mi sé ge hi te le sen rög zí ti iro dal munk kez de te i nek fél em ber öl tő −
nyi kor sza kát. A kép szá mos el lent mon dást hor doz hat, de alig ha nem ép pen ezek
tar tal maz zák iro dal munk sa já tos ter mé sze tét. Ami kor 1967−ben ki ad ta múlt szem lé −
le tünk alap köny vét, a Két kor mezs gyé jén cí mű kul túr tör té ne ti mo nog rá fi át, klas  szi −
kus mű vet al ko tott. Tel jes mű a va jú dó idő ben. Ké szü lő dik a „prá gai ta vasz”, iro dal −
munk ban, az Iro dal mi Szem lé ben im már a há bo rú utá ni har ma dik nem ze dék fész ke −
lő dik: a Ve tés−cso port. Majd hat van nyolc au gusz tu sa jön, s má sok kal együtt Tur czel
alá ír egy til ta ko zó ál lás fog la lást. Ké sőb bi ek so rán ez „bűn nek” mi nő sül he tett, olyan
po li ti kai vé tek nek, mely nek kö vet kez mé nyei meg foszt ják őt a le he tő ség től, hogy iro −
dal munk „gaz dá ja” le hes sen. To váb bi – nem ke vés bé ered mé nyes – mun ká ja, élet −
út ja már új tör té net. Ha son ló mély nyo mo kat ha gyó és fon tos, ám más ter mé sze tű.

GYULA DUBA 
THE PRAISE OF THE FOUNDER. ON THE 90TH BIRTHDAY OF LAJOS TURCZEL

The study shows the work of Lajos Turczel from his beginnings, critical beha −
viour, from 1954 to the issue of his monograph titled At the Boundary of Two
Periods to 1967. This period covers the formation of the Hungarian literature
in Slovakia after the Second World War, since after the disfranchisement after
the World War the Hungarian literature in Slovakia begins to take shape from
the beginning of the 1950's, within the already known ideological borders
(thanks to the communistic change in 1948). At the same time this literature
bears all the marks of a new beginning. The author writes on the formation of
the literary life in detail, mentioning the role of literature critique, and parallel
the critical works of Zoltán Fábry and Lajos Turczel. According to the author the
works of Turczel served for the quality of self−consciousness and establishing
the ideas. Turczel understands literature as a kind of service, emphasizes the
necessity of pedagogical critique − although all of this accompanied with aes−
thetical quality.
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