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nyi László: Hosszúlépés (Kisprózák 1989-90)

I.

A véletlen hozta, mégis jelképes, hogy Szörényi
lászló műfajilag látszólag erősen elkülönülő két
könyve most szinte egyidőben jelent meg.

A Memoria Hungarorum, mely a szerző régi
magyar irodalommal foglalkozó tanulmányait
gyűjti egybe - Mátyás humanistáitól a 19. szá
zadi neolatin költészetig -, a távlat könyve. A
folyóirat-közleményekből és a szerző korábbi
köteteiből ismerős módszer azonban a tárgyalt
kérdéseket (néha fájdalmasan) aktuálissá alakít
ja; a mikrofilológia és a múlt önmagáért való színei
mögött mindig megláthaljuk az etikai nézőpont
alkotta mélyszerkezetet.

A "Multaddal valamit kezdeni"-kötet' 1984
ben írt előszavát ma már mindhárom rákövet
kező Szörényi-könyv írói programjaként olvas
hatjuk: "A múlt elfeledhető, sőt elfeledtethető.

Újra az emlékezetbe idézni az értelmiség dolga .
Az íróé." S valóban: ez a kötet mindenekelőtt a
nemzetteremtés lázában égő magyar iroda
lomról szól, s arról, ez a félszázad miként szabta
meg irodalmunk és közgondolkodásunk mind
máig legfontosabb irányát. Ugyanakkor - eme
li ki Szörényi - az 1848-49-es kudarcélmény ha
tására már Arannyal megindul a hősi történe
lemszemlélet szatirizáló elutasítása és az egész
témakör parodisztikus-rezignált felszámolása.
Jókai "A szent hazának képét" a mítosz és az utó
pia irányába tágílja, majd Krúdy életműve lesz
a Halotti beszéd - mint maga írta egyszer - "az
egész magyar nemzeteszme fölött, ahogyan az
klasszikusaink megformulázásában kíalakult'r.'

A magyar nyelvű romantikus epika múlt
századi nagy korszakának létfeltételeit sok
szempontból meghatározta a némiképp ho
mályban lévő 18. század. A Hunok és jezsuittlK
eleddig ismeretlen oldalról tárja fel a reformko-

ri polgárosult nacionalizmus rendi előtörté

netét a tulajdonképpeni honfoglalási tárgyat
a század - pogány Attilát dicsőítő, nemzeti
hősként ideális jellemmé formáló - latin
nyelvű jezsuita eposzai valósították meg. A
magyar jezsuiták ugyanis nehéz belső - és
nem csak poétikai jellegű - küzdelmek után
végül is hasonultak a magyar rendi történe
lemszemlélethez, amelynek központi eleme
volt a hun mítosz. Ugyanakkor továbbfejlesz
tették és formálták is ezt a szemléletmódot a
világot beszáguldó, Nyugat- és keresz
tényellenes hunok küldetése már csak a ma
gyar föld elfoglalására szólt. A Hunok és jezsu
iták azt a fordulatot vil ágítja meg legjobban,
amelynek során - tanácstalanságról árulkodó
kitérők után - a Habsburg-dicsőítés helyébe a
nemesi történeti álláspont kompromisszumos
és előrelátó tükröztetése lépett.

Répszeli László 1731-ben megjelent Hunnia
sában példának okáért már Apollo jós-szózata
vezérli a hunokat Pannóniába, melyet immárel
tunyult rómaiak birtokolnak; mindazonáltal a
római istenek nem tartanak attól, hogy tisztele
tük bármiben is csorbulna, hiszen a vad nép
egykDr majd oly kegyes lesz, hogy felülmúlja a
latinokat és a számosziakat is. Kiváló uralkodói
kat fel sem lehet mind sorolni - ám a jövőt fel
táró nagy látomásában Jupiter kizárólag a nem
zeti királyokat említi meg. Valamennyiük fölé
magasodik Mátyás király, akinek udvarába gyűl

nek a legkiválóbb tudós elmék, de Jupiter talán
még ennél is fontosabbnak tartja az Ausztriát is
elfoglaló hadi dicsőséget "Lám most Ausztria
is meghódol, a Trácia nyög már / Elvesztett sok
vára miatt; ily nagy sose voltunk."

A kérdéskör magyar vonatkozású előzmé

nyeit vizsgálva a Hunok és jezsuiták Zrínyi
nagyszabású epikus koncepciójáig, illetőleg a
Zrínyiász alatt kitapintható Attila-eposzra te
kint vissza, de bemutatja Alexander Cortesius
Mátyás-panegyricusát, és a háttérben - köz
vetetten - felsejlik Janus Pannonius elveszett
Annalese is. Nem véletlen, hogya Memoria

1 Szörényi László: ,,Multaddal miamit kezdeni", Tanulmányok, JAK-füzetek 45. Magvető Kiadó, 1989, Budapest.
2 "Multaddal valamit kezdeni" 6.
3 Szörényi László: Hunokésjezsuiták, Fejezeteka magyarországi latin hlJsepikil történetéMl, AmfipressZ, 1993,

Budapest.
4 HunOK és jezsuiták 103. Csonka Ferenc forditása
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Hungarorum itt, Mátyás udvarában, Galeotto
Marzio antik forrásainak elemzésével veszi
fel újra a történet fonalát.

A Memoria célja kettős: az emlékek tárhá
zának frissítése, egyúttal görög-latin mintáik
és kortársi párhuzamaik feltárásával az euró
pai művelődés nagy áramlataiban való elhe
lyezésük. A mindenkori ortodoxia és eretnek
ség határán tétovázó álláspontok eszmetörté
neti vizsgálata" azonban gyakorta újrafelfede
zés is: esetlegesen túlhaladottnak tűnő nézet
rendszerek kibontása és aktualizálása (példá
ul Galeotto filozófini érte1cezéseinek antik forrásai;
Heltai Gáspár és az inkvizíció); ám adódik,
hogy a tágabb kontextus, az európai-magyar
egyidejűség túlzott várakozásokat vagy
vágyképeket oszlat el, mint Szenci Molnár
Albert latin nyelvű versei esetében. E kettős

nézőpontú kötet talán leginkább figyelemre
méltó tanulmánya Balassi Bálint és az iszlám
kapcsolatát elemzi: Szörényi értelmezése sze
rint a"Valahány török beit" kompozíciójában a
szerelmi olvasat mögött egy párhuzamosan
létező, titkos univerzum tárul fel, a szúfi
misztikáé, hol a Szeretl5 és a Szeretett viszonya a
lélek Istenhez való közeledését jeleníti meg az
erotikus költészet allegóriáinak csak a beavatot
tak számára ismert feloldásával.

A mögöttes értelem, a rejtett tartomány ke
resése központi szerepet játszik a Rákóczi cseh
országi tanulóévei című tanulmányban is, mely
tulajdonképpeni témája mellett fontos adalé
kokkal szolgál a 17-18. századi jezsuitizmus
belső mozgásairól. A rekatolizáció utáni je
zsuita nemzedékek elsősorbana "teokratikus
utópia harcosai voltak/" ám a napi politikai
játszmákban mind nagyobb jártassággal, kö
rültekintő tervezéssel biztosították a rend
hosszú távú érdekeit.

Kollonich bíboros Munkács kapituIációja
után a gyermek Rákóczi Ferencet feltehetőleg

azért bízta csehországi jezsuiták gondjaira,
hogy az ifjú és nővére majd kellő időben szer
zetbe lépvén vagyonát az egyházra hagyja/ s ez
által a rebellis család kihalása is bekövetkezzen.
Rákócziban később fel is ébredt a szerzetesi hi-

5 Memoria Hungarorum 200.
6 Memoria Hungarorum 57.
7 Memoria Hungarorum 57.
8 Memoria Hungarorum 177.
9 Memoria Hungarorum 179.
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vatástudat, melyről éppen a jezsuiták beszél
ték le: "Többet akartak tőle, mint a vagyonát:
egész életét, egész tevékenységét, minden te
kintélyét/ amit csak vilár főúrként érvénye
síthetett teljes súlyával."

Az ifjú Rákócziról szóló tanulmány tehát a
Hunokat is tágabb kontextusban helyezi el: az
ott elemzett irodalmi koncepcióváltás és a
nagypolitika erős kapcsolatrendszere, módszer
tani szervessége itt elsősorban a politikum ér
dekei felől tárul fel. (Szintén sajátos szakmód
szertani, ámbátor inkább a jezsuitizmus árnyol
dalait megvi1ágítóösszefoglalás a Faludi Ferenc
könyvvizsgáló éveiről szóló munka is.)

A Memoria Galeotto Vitéz Jánosnak aján
lott művével kezdődött: a honi neolatin iro
dalom Mátyás udvarában emelkedett európai
színvonalra. Gesztusértékű, hogy a kötet - a
régi magyar irodalom időbeni határait kitolva
ugyan - 19. századi neolatin költészetünk
áttekintésével zárul. A tárgyalt szerzőketmo
doruk, életszemléletük és poétikájuk jobbára
a megelőző korokhoz kapcsolja, munkássá
guk azonban mégsem zárvány: erősen hatot
tak múlt századi magyar nyeívű klasszikusa
inkra - csak néhány párhuzamot említve -:
Révai Miklós egyik elégiája a romantika ko
rában olyannyira kedvelt romköltészet előfu

tára lesz;8 Arany János is jól ismerte Mátyási
Józsefet, ráadásul Petőfi alkalmaz egy feltehe
tőleg tőle átmentett emblémát." Neolatin köl
tészetünk csak az 1850-es évektől kezdi elve
szíteni primer irodalmi jellegét, s akkortól ke
rülnek előtérbe tudós, filológiai vagy műfor

dítói funkciói.

Mindazonáltal a Memoria tanulmányai és a
Hosszúlépés kisprózái között nincs akkora tá
volság/ mint majd a könyvtári szakkatalógus
ban, hiszen mindkettő sajátos (ön)életrajz; az
előbbi évek-évtizedek irodalomtörténészi té
máinak egymásra épülését mutatja be, a
Hosszúlépésben a filológus egyetemi tanár a
kivételes történelmi konstelláció, a rend
szerváltó tanév (1989-90) hatására íróvá lesz:
a saját életét meséli. Nemcsak az élményanyag
lebilincselő, de a szerző diszponálódott is a meg-



felelő hangulatra, beszél, mert érdemesnek
látja, primer rendszerváltó öröm lengi be a
könyvet, olyan ez, mint amikor éjszaka a kék
buszok nem fordulnak be az előírt sarkokon,
hanem öntevékenyen: közlekednek.

Elmondhatóvá válik a kor, amelyben
Ágoston atya - miután kirúgják a plébániá
ról - köszörüléssel keresi meg a kenyerét, s
ezért a hittanosokat csak teljes konspiráció
mellett engedik fel a padlásszobájába. Ám a
magyarok elődeit annak idején felelőtlenül

Pannóniába vezérlő Apollo is foghatja a fejét,
hiszen görög elődjét az iskolai ateista faliúj
ságon következetesen csak Apollón Zeuszo
vicsként emlegetik." A kor legfontosabb újí
tásai persze főhősünk számára is igazi kihí
vást jelentenek, barátaival például előbb el
len-ÁVH-t szerveznek, majd ezt túlélve, a ha
gyományokhoz visszatérve titkos cserkész
csapatot alapítanak. Kezdetben konfúzus tu
dattal, később már elkeseredetten és dacból
próbálják az "elsüllyedt kontinens" értelem
összefüggéseit áthozni saját, megváltozott vi
lágukba, s ne lepődjön meg senki, ha a
Psandpfukler-napnak nevezett hermeneuti
kai alkalmazás keretében idővel elborzasztó
dolgok történnek a nyári táborokban, és a fel
ügyeló-tanárok már hiába fújják kutyaidomí
tó ultrahang-regiszteres sípjukat.

A rendszerváltás után, persze, számos
szerző jelentkezett, hogy a zöld karosszék fe
nékpárnája és az oldalkárpit közötti titkos
résben rejtegetett rugós sámfán," mely egy
ben hangszer is (lyra?), végre saját dallamait
pengesse el. A Hosszúlépésben a szigorú idő

rendet félretéve, merész ugrásokkal és társí
tásokkal egyik élmény hívja elő a másikat,
miközben plasztikusan ábrázolódik a kor ab
szurd szomorúsága. De Szörényi László nem
memoárt vagy önigazolást írt, hanem ele
mentáris prózát - szövegét átjárja Ottlik Rr 

je, a "valami keletkezik"-érzése, az író lelke,
s létének kohéziója: a tárgya iránti valódi sze-

retet, amely a konvencionális világrajzolatot
átsugározza és belső univerzummá alakítja. 12

Azaz, Szörényi azon kevesek közé tartozik 
ismét a Hosszúlépésből véve az analógiát, bár
kifordítva azt, furfangosságunkat tehát az ön
leleplezéssel enyhítve, egyúttal fokozva'" - ,
akik tényleg képesek felismerni a scsábetűt."
S ha már itt tartunk: a Sziktivkar a kortárs
szovjet valóságról szóló elenyésző számú hi
teles beszámoló egyike, a sárnak, a butaság
nak, az emberi gonoszságnak és kiszolgálta
tottságnak még össz-orosz mértékrendszerben is
szívszorító felvonultatása; a Bundi I-II. pedig
minden eljövendő, kutyahűségről szóló antoló
gia kihagyhatatlan darabja, kis magyar (szomo
rú) Lassie, de mégiscsak inkább Bundi I-II.

II.

Naiveposzunk. Amikor a recenzens még csak
tizenkét éves volt, a nagyapját egy egész nyá
ron át az SZIK-ba kísérgette, mert a nagyapja
amellett, hogy rendeltetésszerűenhasználta a
fogászatot, társasági életet is a váróban élt, s
amíg be nem hívták, alkalmi hallgatóságának
lehengerlő előadásokat tartott az ún. életr61.
Ám jött az ambuláns kezelés, s azalatt a re
cenzens nemzeti klasszikusokkal múlatta az
időt a szürke műbőrhuzatú padokon. Egy
szer viszont, hirtelen, védekezni sem volt ide
je, mellé ült egy szemüveges, borotválatlan,
kissé őrültnek tűnő egyén - akinek a foga
zata is némiképp elhanyagoltnak tűnt, mi
ként ezt szakértő szemmel azonnal megálla
pította - , s az megkérdezte tőle, mit olvas,
s hogy Jókaitól a Véres könyvet ismeri-e már.
A bácsi teljesen összefüggéstelenül beszélt,
mindenféle borzalmakról - negyvennyolc,
ötvenhat, és hogy az oroszokon nem kell cso
dálkozni, erőszak és érzéketlenség, mert már
a cári birodalom is, nincs kegyelem -, s mi
vel a recenzens már abban az időben is hal
lott az ún. provokátorokról, nem szólt sem-

10 Makkay Lilla szíves közlése nyomán tudjuk, hogy az ötvenes években a budapesti bölcsészkaron
valamely jeles tantárgy keretében nem múlhatott el filozófia előadás anélkül, hogy az előadó heves
kirohanást ne intézett volna a gaz, reakciós Fóma Akinszkij ellen. Aztán valaki utánanézett a
leghaladóbbnak minősülő szovjet szakmunkáknak. és kiderült, hogy az elvetemült Fóma Akinszkij
nem más, mint szegény Aquinói Szent Tamás.

11 Hosszúlépés 17.
12 Ottlik Géza: A regényr{jl, in: Próza, Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1980. 184-200.
13 Vö.: Memória 199.
14 Hosszúlépés 28.
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tezik néhány közbülsőeset; majd újabb és újabb
szövegek kerültek elő, szabad asszociációk útján
ismeretlen vonatkozásokra terelődött a hang
súly, már-már megoldódni Iátszódott valami,
aztán mégsem, a kezdők ettől feldühödtek, de
megmaradt a dolog szintaxisa, a módszer, tehát
megkönnyebbültek; ugyanakkor mint ifjú egye
temisták fizikálisan is megrémültek a SWrnyű

tudásától (a kollégiumi kabaréban stílszerűen

Gólemet alakított; egyszer látott is nála egy két
százas listát a beszerzendő könyvekről).

A beszélgetéseket egy irodalmi múzeumos
hölgy néha magnón is rögzítette; idővel a
hölgy már rádiómikrofont használt (kicsiny
ke állványon), ami úgy nézett ki mint Szöré
nyi Levente Arany Mikrofon-díja, amelyet
1968-ban nyert a lll. Táncdalfesztiválon. Az
tán egyszer, éjfél után - ez már az utolsó
szeánszok egyike lehetett -, a recenzens eb
ben a felszabadult állapotban elbúcsúzott és
felment, s kiderült, hogya frekvenciák sajátos
egybeesését kihasználva aszobatársa kisrá
dión is befogta a rövidhullámú adást. Aztán
aludni tértek volna, de lent még mindig be
széltek. Új erőre kapva, egészen furcsán, mint
egy pszichodráma-csoportban (milyen lehet
az?) - amikor a szemináriumon elemezte a Vé
res könyvet (nem tekinthetett el tőle, ennyi év
után!?, megdolgozott érte), némely szövegbéli,
mellékesnek tűnő utaIásból csak a végén jött rá,
hogy a vonatkozó kiadásból a harmadik kötet
időközben elveszett; ezt furcsa ajándéknak érez
te, és nem is árulta el -, nos, a rádión csak
beszéltek-beszéltek, magukról, mindenről, mi
több, a közvetítésból úgy tűnt, hogy hajnaltájt
lendültek bele igazán. Aha, gondolta könnyű

megelégedéssel, megtalálták a harmadik kötetet.
(Balassi Kiadá, Budapest, 1996, Pesti Szalon
Könyvkiadó, Budapest, 1997.)

KOSZTOI.ÁNCZY TIBOR

mit, mélyen hallgatott, mint akinek titkolni
valója van (volt is); hülyének tetette magát és
arra gondolt, jöhetne már a nagyapja, mert ez
így elég kellemetlen; ráadásul a rázúdított pa
naszok egyre valószínűbbnektűntek.

A meggyötört ember végül elment, de a Vé
res könyv emléke ottmaradt. Akkoriban sokat
gondolkodott afelől, hogy a könyv egyáltalán lé
tezik-e. Ha igen, olyannak gondolta el, mint
egy panaszkönyvet, amihez a kotban, és azóta
is, mindenki hozzáírhat; de ha jobban hajlott
volna arra, hogy a Véres könyv talán nem létezik
úgy, akkor viszont valami olyasminek képzel
hette el, mint a kollektív emlékezetet, az arche
típusokat, vagy ott a nyelv: tapasztalatgyújte
mény, tudás, rejtekhely és lerakat; aztán megfe
ledkezett róla, de így is, úgy is - ma úgy gon
dolná -, kézenfekvőmentség (volna) a kelet
európai kisállamok nyomorúságára.

Közben elmúlt tíz év, s 1990 márciusában
éppen Budapesten, a Bartók Béla úti antikvá
rium előtt sétált, s mit lát, uramatyám, a kíra
katban: a Véres könyvet, két kötetben; Pest, 1855.
Nyomtatott Landerer és Heckenasinál (ezek még
mindig élnek?) és az volt benne, éppen úgy,
ahogy az az ember akkor elmondta.

Az Eötvös Kollégiumban hétfő esténként
akkor már évek-évtizedek óta zajlottak a Sző

rényi-szemináriumok: az avatatlan szernlélő

számára előszörúgy tűnt, mintha az idősebb,

be- és visszajáró tagok között különös vetélke
dés folyna (akár az oldottabb sang-tang alatt
egy zen-buddhista kolostorban"): a mélyér
telmúnek tűnő kommentárokba ki tud minél
nagyobb baromságokat csomagolni, (látod,
milyen korlátolt vagyok?) és fordítva - ez
utóbbi a nehezebb, de aki egyszer ráérez az
ízére, már nem talál ki belőle. Máskor ven
dég-írók jöttek, s közülük is néhányan mint
ha ebben a játékban versengtek volna legszí
vesebben; aztán kiderült, hogy itt egyszerre
ismerik a dolgok fontosságát és lényegtelen-
ségét, s nem is nagyon hiányolják a határo-
zott igen-nem elkülönítést, náluk mindig lé-

15 "A buddhista kolostorokban napi két alkalommal gvűlik össze a szerzetesi közösség tanítást hallgatni:
reggel (sang-tang), amikor kötetlenebb a viszony a fán hirdetője és hallgatói között. Többnyire ilyenkor
szoktak kérdezni, vitatkozni, és este, amikor inkább csak a tanító beszél: útmutatások hangzanak el
isi-ceung)", Kapujanincs átjáró. Kínai csan-buddhista példázatok, Budapest, Helikon Kiadó, 1994. 132. - A
felületes szemlélö azt hihetné, hogy véletlenül felcserélték a reggeli sang-tangot és a si-csungot. Holott
az ökonomikus kollégiumi szellem jegyében a két alkalom naptári napokon is átívelve: egymásba
hajlott.
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