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Keresgélek a pontos-találó kifejezések között, miként tudnám Kürtösi Katalin professzor 

asszonynak, február végétől emerita professzornak kanyargós pályáját az alkalomnak 

megfelelően jól szemlélhetővé tenni. Nyilván az általa művelt diszciplínák felsorolásával 

kezdhetném, meg talán annak felvázolásával: honnan hová ért el. Mégsem evvel 

indítanék, publikációs és citációs jegyzéke hozzáférhető, tanulságos tanulmányozása. 

Ott folytatom, hogy pályatársai egyikéhez-másikához hasonlóan akár szellemi 

akadályfutásnak is képzeltethetem el ezt a „tudományos életrajz-félét”, amely a start 

után óraadói, könyvtárosi, meghatározott időre szóló szerződéses állást tett csak 

lehetővé, jóllehet egy (kortárs) színházi érdeklődés jegyében kívánt volna elindulni. Ha 

nem lett volna a pályakezdő oly elszánt-kitartó, ha kevésbé elkötelezetten folytatta 

volna a szakdolgozatával megkezdett kutatásokat, ki tudja, megmaradt volna-e 

egyetem-közelben… 

Amikor nem csekély habozás után igent mondtam a hívásnak és a nyugalmas 

könyvtárosi posztot felcseréltem a vonatutazásokkal tarkított egyetemi léttel, és 

kitettem magam a szerfölött jóindulatú kollégák „lejáró” jelzővel ellátott minősítésének, 

belebotlottam a „Kürtösi-problémába”: lehet-e és hogyan státust biztosítani a karunkon 

majdnem szabadon lebegő ifjú kolleginának, akinek munkájára egyébként tanszékünkön 

szükség volt, mivel nem volt „angolosunk”, sem színházi szakemberünk. Rövidre fogva, 

1985. februárjától sikerült egy szerződéses állást biztosítani e célra, majd ez év június-

júliusától fogva egy adjunktusi státusszal gyarapítani a komparatisztikai tervezgetés 

során felmerült igények szerint. Megbeszéléseinken a kutatási téma is körvonalazódott: 

a kanadai művelődés kétnyelvűsége. Ennek története van. Tanszékünkre látogatott 
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Bohumil Doležel professzor Kanadából, aki nemcsak annak örült, hogy itt, Szegeden 

csehül is megszólalhat, hanem annak még inkább, hogy találkozhatott egy ifjú kutatóval, 

akit érdekel Kanada (egyelőre csak) angolnyelvű irodalma, de nyitott a francia nyelvűre 

is, egyáltalában a Magyarországon még kezdetlegesnek mondható kanadisztikai 

kutatásba (is) bevonható.  

A pályaív innen meredeken ívelt fölfelé. Ám ahogy a mesehősök esetén, bőven 

akadtak segítők, ám akadályozók is; s miután varázsszerszámok nem álltak 

rendelkezésre, a tanulás, a tanítás, a kutatás, a továbbképzés lehetőségeit kellett 

kitapogatni, megtervezni, végigvinni. Az ösztöndíjas utak Kanadába és az Egyesült 

Államokba vezettek, ahonnan a tanultakat hazahozva, mind az oktatásban, mind a 

kutatásban hasznosultak. Így az akkor még József Attila Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar Összehasonlító Itodalomtudományi Tanszékén 

megkezdődhetett a kanadisztikai oktatás, amelyből az interkulturalitás tanulmányozása 

nőtt ki, majd a színházi/színház- és drámatörténeti szemináriumok meghirdetésére 

került sor, amelyek szakká/szakirányokká fejlődtek. Az eredményt nemcsak az ezeken 

végzettek nagy száma, hanem az OTDK-kon elért hallgatói sikerek igazolták vissza.  

Kürtösi Katalin az évek során tanszékünk meghatározó oktatója lett. A szegedi 

színháztörténet művelése erősen bővült, a kutatások európai elméleti-történeti távlatot 

kaptak; a világirodalom oktatásának tapasztalatai (ösztönözve a kanadai könyvtári 

kutatásoktól) a modernitásra nyitottak ablakot. Eképpen a kanadai művészetek 

klasszikus és kései modernsége a Kürtösi Katalin által behatóan elemzett 

tanulmányokban és monográfiában gyümölcsöztek.  

Tanszéki feladatait maga kereste-találta meg. Hogy máig kiváló nemzetközi 

kapcsolataink vannak, német, cseh, egy időben szerb partnereinkkel, változó 

helyszíneken konferenciákat szervezünk posztgraduális hallgatóink számára, hogy a 

tanszék munkatársai, de diákjaink is, különböző minőségben Halléban, baráti egyetemi 

környezetben kutathatnak, adhatnak elő, hogy szegedi hallgatók számára 

színházlátogatások váltak lehetővé, hogy a Szegedi Nemzeti Színházzal élő kapcsolataink 

vannak, a kitűnő karmester Pál Tamás szemesztereken át tartott operatörténeti 

szemináriumot, hogy több hallgatónk Párizsba és Nápolyba is eljuthatott – mindez 

Kürtösi Katalinnak, mint „Erasmus”-felelős tanárnak hatalmas érdeme.  

Közben, nem nagydobra verve, készült a kandidátusi, majd nagydoktori értekezés, ez 

utóbbi vitáján a kanadai opponens hitelesítette a „Kürtösi-kanadisztika” érvényességét, 

magas színvonalát. És nem mellékesen: akit köszöntünk, egyik kezdeményezője volt az 



SZK 23. FRIED ISTVÁN iii 
 

európai kanadisztika intézményesítésének, az egyesület/társaság elnöki funkcióját 

ellátván, majd a társaság folyóiratát értekezésekkel gyarapította, a szerkesztői posztot 

is elismeréssel töltve be.  

Abban a megtiszteltetésben volt-lehetett részem, hogy Kürtösi Katalin némely 

dolgozatát elsőnek olvashattam el, kereshettem a kákán a csomókat; őszintén: egyet-

kettőt találtam is, így egészen közelről figyelhettem a többirányú kutatásokat, a kanadai 

és a színházi vonulatot egyaránt. Tanúja lehettem a kutatás kiszélesedésének, 

elmélyülésének, komparatisztikai szempontú gazdagodásának, rétegzettségének. 

Elégtételt érzek, hogy kitartottam abban: Kürtösi Katalint a tanszékhez kell kötni. Jó 

tanár, segítőkész kolléga, remek szervező – s nem mellékesen, a tanszéki 

összejövetelekre zseniális sütemények szállítója. 

Egy kerek évforduló ürügyül szolgálhat, hogy megköszönjük ezt a többévtizedes 

munkát: azt, hogy kedvességével, kollegialitásával, fáradhatatlanságával (én azért 

láttam fáradtnak is) építette ezt a tanári-hallgatói közösséget. Ezt szolgálja a közvetlen 

közeli és a valamivel távolabbi munkatársak tisztelgése, a hála kifejeződése.  


