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ben, hogy ezek ne váljanak az erdei káro-
sítók szaporodásának elősegítőivé (a „holt 
fák” betöltsék szerepüket),

• a különleges természeti értékek, emlékek 
védelmére.

Az ökológiailag megalapozott erdőnevelés 
ökonómiai szempontból is kedvező ered-
ménnyel kell hogy járjon, és a fatermesztés 
gazdaságosságát növelnie kell úgy, hogy a 
természeti értékek sérelmet ne szenvedjenek
 
A 21. századi erdőstratégiában a természetközeli 
erdők és erdőgazdálkodás szerepe kiemelkedő.  
Ezek képezik a stratégiai tényezők jelentős 
részét. Helytelen lenne azonban úgy kezelni 
őket, mint a magyarországi erdőgazdálkodás 
eddig ismeretlen és hiányzó tényezőit. Két-
ségtelen, hogy az ország faellátásának megja-
vítása, erdősültségének növelése érdekében a 
korábbiakban számos olyan erdőművelési, 
erdőhasználati beavatkozás is történt, amely 

a jelen ismereteink szerint a jövőben módosí-
tandó. Az új erdőtelepítések és a tulajdonvi-
szonyok megváltozása egyaránt arra enged 
következtetni, hogy a jövőben sem lehet ma-
radéktalanul a természetközeli erdőgazdálko-
dás (fafajmegválasztás) irányelveit betartatni, 
bár minden erővel törekedni kell erre. 

A természetközeli erdőkre és erdőgazdálkodás
ra vonatkozóan összefoglalt és vázlatosan ismer
tetett irányelvek és eljárások az első lépést jelentik 
azon az úton, amelyet állásfoglalásunk szerint 
a hazai erdőstratégiának ki kell jelölnie. Mindez 
a magyarországi erdőgazdálkodás tör ténetének 
legeredményesebb időszakát szolgálhatja, amely
nek a tudományos megalapozásához az erdésze
ti kutatás eredményeit célszerű hasznosítani.
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ratú kísérletek
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egy életmű margójára
turczel lajosról (1907–2007)

Kovács Győző
az irodalomtudomány kandidátusa

A cseh/szlovákiai magyar irodalmi lexikon azt 
írja Turczel Lajosról: „… irodalom- és műve-
lődéstörténész, kritikus… az ötvenes évek 
elejétől részese, alakítója a cseh/szlovákiai ma-
gyar tudományos és kulturális életnek… Fon-
tos szerepe volt az 1945 utáni jogfosztottság 
és lakosságcsere következtében összeszűkült 
irodalmi élet felerősítésében. A kezdeti nehéz 
helyzetben nevelő írásokra volt szükség…”

Gyakran és joggal tették fel a kérdést: 
kicsoda is valójában Turczel Lajos? Tanár? 
Irodalomtörténész? Kritikus? Kutató? Műve-
lődéstörténész? Ha megpróbáljuk őt és mun-
kásságát a szellem és a gondolat útjain követ-
ni és figyelni, akkor úgy tűnik: Turczel Lajos 
mindez együtt. Akármelyik minősítő „cím-
két” kapná, bizonyos: szenvedélyes kutató, 
aki tanítani kívánt. Úgy is megfogalmazhat-
juk: Turczel Lajos a mikrofilológia és a szin-
tézis kutatója és tanára volt.

A pálya kezdetén, az ötvenes években ő 
ho nosította meg az ún. „pedagógiai kritikát”, 
vagyis a tanítva-nevelve kritizálást. Ő szépen 
akart nevelni, okosan rávezetni a lényegre. Ez 
érvényes az egymás után sorjázó köteteire, 
értékes egyetemi jegyzeteire és az általa szer-
kesztett könyvekre és antológiákra.

Pályája első harmadában tehát mint kri-
tikus jelentkezett. Saját bevallása szerint Fábry 
Zoltán Harmadvirágzás című kötete orientál-
ta őt a kritikusi pályára. Megértő és mégis 

szigorú bírálóként lépett fel; követve Erdélyi 
Jánost s az egykori hármas elvet: „Szeretettel, 
aggodalommal és szigorúsággal”. Ő is így 
kapta az első leveleket Fábry Zoltántól. 

Csak utóbb, az 1960-as évek második 
felében – a Két kor mezsgyéjén megírásának, 
illetve megjelenésének idején – jelentkezett 
az irodalomtörténetet író Turczel Lajos. Ez a 
mű, s az e mögött meghúzódó komplex ku-
tatási szándék állította elénk azt a Turczel 
Lajost, aki rendkívül igényesen és körültekin-
tően kutatta fel a szlovákiai magyar irodalom 
és művelődés legkisebb szegletét is. Egy ízben 
úgy nyilatkozott erről a munkáról, hogy 

„egész életemben kisebbségi ember voltam, a 
nemzetiségi lét minden változását átéltem. 
Könyveimről, kivált a Két kor mezsgyéjénről 
talán még azt is állíthatnám, hogy a szlová kiai, 
illetve a csehszlovákiai magyar kisebbség élet-
rajza. És hát sohasem felejtettem el, hogy 
pedagógus is vagyok”. Azt is elmondta e kö-
tetéről, hogy „főleg azért írtam, hogy a jog-
fosztottság utáni tapasztalatlan új értelmisé-
günket és olvasóközönségünket a kisebbségi 
hagyományainkba beavassam… és… a meg-
rendült identitásérzést erősítsem…” A műve-
lődéstörténet „viszonylatában én a nagyvo-
nalú teljes kép kialakítására törekedtem…”

Mindezzel azt is igazolja, amit a pedagó-
giai kritikáról vallott, s azt is, hogy Turczel 
Lajos nem „csak” irodalomtörténész volt.
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Kötődése Fábry Zoltánhoz közismert volt; 
emberileg is, szakmailag is. Nem tekinthető 
véletlennek, hogy Fábry halála után, 1977-
ben ő teljesítette a stószi író kívánságát: ha 
már Fábry Zoltán nem írhatta meg az Ady 
igazá-t, végül Turczel Lajosra bízta annak 
megvalósítását; ő pedig híven teljesítette a 
stószi kívánságot.

Turczel „egyszemélyes műhelyében”, s a 
pozsonyi irodalomtörténeti tanszéken lerak
ta a cseh/szlovákiai magyar irodalomtörténet, 
művelődéstörténet és – az 1945 utáni – kriti-
ka alapjait. Mindezzel felbecsülhetetlen 
szolgálatot tett a cseh/szlovákiai és tágabb 
ér telemben az egyetemes magyar irodalom-
nak és történetének.

Régen köztudott: mérhetetlen ragaszko-
dása és szeretete a szalkai (Ipolyszalka) tájhoz. 
Enélkül nincs, és nem létezik Turczel-életmű. 
Ha önmagáról beszél, írásban vagy szóban, 
az olvasót, illetve a hallgatót minden esetben 
sétára invitálja a bölcsőhely körül. Innen 
indult a nagy kalandra: tanítani népét, a ki-
sebbségi sorsban élő cseh/szlovákiai magyar-
ságot. Így jutott el földrajzilag is, képletesen 
is Szalkától Pozsonyig, otthoni kedves taná-
raitól – Adyig és Fábry Zoltánig. Ez adott 
neki erőt át- és megélni a mélypontokat, s ez 
emelte őt az újbóli kezdés magasába. Ez töl-
tötte el reménységgel és békeóhajtással.

Turczel Lajos folyamatokat mutat be, fej-
lődésképet rajzol, ezzel példát mutat: mintegy 
kicövekeli a további út(ak) lehetőségeit és 
tájékozódási pontjait. E munkálatok közben 
állandóan szembesít és viszonyít: amikor a 
nemzetiségi-kisebbségi problémákkal foglal-
kozik, vagy az együtt élő népek és nemzetek 
történelmi szükségszerűségeit vizsgálja – s 
közben nem kerül zsákutcába. Tudomásul 
ve szi a történelmi realitásokat, és tárgyilagosan 
kezeli a tényeket, melyek a Duna-medencé-
ben kialakultak 1918–1920 után.

Mélyről, már-már a feledés homályá ból 
hoz fel adatokat, mutat fel a portrékat és ar-
cokat. Ha szükséges, korrigál is; gyakran tett 

„helyükre” állításokat és megállapításokat. 
Megtette ezt politikai áramlatokkal szemben 
is. Volt erre példa nemegyszer: keményen 
vitatkozó típus volt.  Ezért is bátor és gazdag 
életmű az övé. Kötetei munkásságának jelző-
kövei, s akkor még nem is szólhattunk az 
egye temi jegyzetekről, tankönyvekről, antoló-
giákról és összeállításokról, széljegyzetekről, 
előadásokról és a se reg nyi vitáról, melyekben 
részt vett, nem fe led kezve meg a nyilatkoza-
tokról és interjúkról. Életműve mellé méltán 
írható: gazdag és beteljesedett lett.
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Tudós fórum

Rendkívüli érdeklődéssel olvastam Reményi 
Károly professzor, akadémikus és Gróf Gyula 
(talán életkoromnál fogva mondhatom) ifjabb 
budapesti kutató tollából írott „megjegyzé-
sek”-et a globális felmelegedésről.1 Úgy vélem 
azonban, hogy a minden bizonnyal sok rész-
letes vizsgálaton és számításon nyugvó rövid 
összefoglaló, „az élő Föld” modellezése még 
a reális használhatóság érdekében hangsúlyo-
zottan egyszerűsített forma esetén is kiegészí-
tésre szorul.

Mélyen egyetértve azzal, hogy a felmelege-
désre való felkészülés megkezdésére feltétlenül 
szükség van, sőt, lehet, hogy időben már a mi, 
XX. századi kutatók, energetikusok, paleo-
klimatológusok – szóval: a Föld népességének 
relatíve csekély számú szakemberei, kutatói 

– el is késtünk, mert azzal nem számoltunk, 
hogy a Föld lakosságának döntéshozói, poli-
tikusai sehol nem a társadalom legértelmesebb, 

hanem mindenütt a leghangosabb, néhol a 
legerőszakosabb rétegeiből kerülnek ki.

A cikkben leírt alaptételek szerint:
1. A Föld a világűrben termikus egyen-

súlyban van. A Napból kapott energiát teljes 
egé szében visszasugározza a világűrbe;

2. A reális értékekhez való alkalmazkodás 
tervezése biztonságosabbnak látszik, mint az 
erőltetett megelőzés. 

Később – a nemzetközi tudományos 
műhelyek és a közvéleménynek a globális 
vál tozások iránti fokozottabb érdeklődése 
em lítése kapcsán – megállapítják, hogy „van-
nak tények és van a prognózisvita”. A tény 
valóban kevés, ámde lényegesen több a leg-
fontosabb tény is, mint csupán a légköri 
szén-dioxid-változás.

Úgy vélem, az „ember”-nek a Föld (mint 
élő bolygó) erőihez viszonyított kedvező vagy 
kedvezőtlen hatásait arányaiban sokkal 
nagyobbnak tételezzük fel, mint amelyekre 
képesek vagyunk. Ha igaz, hogy a Föld a 
világűrrel termikus egyensúlyban van, akkor 

1 Reményi Károly – Gróf Gyula (2008): Megjegyzések 
a globális felmelegedéshez. Magyar Tudomány. 169,  4, 
458–461.
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