
azt válaszolta, maestrónak. Ezzel is jelezte, hogy
világszerte elismert, megbecsült művész, mestere
szakmájának. Egy régi portyámon került ke-
zembe a Varázsfuvola általa dirigált felvétele, ame-
lyen az Éj királynője félelmetes nehézségű áriája
elképesztő tökéletességgel szólal meg

Solti György — Sir Georg Solti — valóban a
korszak legnagyobbjai közé tartozott, számtalan
vendégszereplése bizonyította, s lemezei sora bi-
zonyítja. Legszívesebben Beethoven Missa solem -
nisét hallgatom előadásában, tulajdonképpen ő
ér tette és szerettette meg velem a művet, keze
nyo mán éreztem és érzem Haydn miséivel
egyen rangú alkotásnak.

Az élet múlásával lassanként szűkül a világ
körülöttünk. A zene azonban segít, a nagy mű -
vek hallgatása közben azonban meghaladjuk
gyengeségeinket és a föl-fölhabzó rosszat, hogy
az ünnep ragyogásában emelkedhessünk fölfelé,
az égi magasokba.

RÓNAY LÁSZLÓ

SZÖRÉNYI LÁSZLÓ:
PETRARCA BUDAPESTEN

Tanulmányokat, esszéket, kritikákat tartalmazó
kötet. Legkorábbi írása 1972-ben készült, a legu-
tóbbi 2009-ben született. Vergilius, Petraca,
Lampedusa, Rákóczi, Arany, Jókai, Riedl Fri-
gyes, Szabó Dezső, Balassa Péter, Tőzsér Árpád,
Krasznahorkai László — hogy csak néhány
nevet említsek a kötet témamegjelöléséül.

A magamfajta „vén róka” természetesen meg
tud írni egy recenziót anélkül, hogy a tartalom-
jegyzéken kívül bármit is elolvasna a nyomta-
tott lapokon, hát még, ha évtizedek óta ismeri a
szerzőt. Ezt a könyvet azonban nem lehet nem
elolvasni, annyi meglepő érdekesség van benne,
annyi filológiai felfedezés, rávilágítás, újraértel-
mezés, annyi finom észrevétel, hogy az iroda-
lombarát olvasó nem engedheti meg magának,
hogy abbahagyja az olvasást és letegye a köny-
vet. Tudtam a 14. századi Himfy Benedekről, de
mindezidáig nem tudtam, hogy Kisfaludy Sán -
dor a leszármazottja volt, és arra sem gondol-
tam, hogy amikor ez a Himfy Benedek csapatá-
val a pádovaiakat támogatta Velence ellen, és a
győztes csata után diadalkapun vonult be a vá-
rosba, Petrarca láthatta őket, láthatta a magyar
katonákat. Nagy dolog? Talán nem nagy dolog,
de jelzésszerű felütése a könyvnek, hogy orszá-
gunk, Magyarország korai, hogy úgy mondjam
testi kapcsolatban volt Itáliával és az itáliai kul-
túrával. Sok ehhez hasonló narratív mozzanatot
találunk a kötetben, egyébként is előadásmódját

elejétől végig a diszkurzivitás, az elbeszélőmód
jellemzi, és igyekszik távol tartani magát a ma-
napság szinte kötelező elméletieskedéstől. De
van benne bőven, ennek ellenére, műfajpoétika,
verstan, mitológiai elemzés, esztétikai megálla-
pítás. Az elveszett alkotmánnyal kapcsolatban pél-
dául nagyon világos és határozott vonalakkal
különíti el egymástól a humor, a szatíra és a ko-
mikum fogalmát, amely fogalmakat ma nagyon
gyakran elkülönítés nélkül együttesen belegyö-
möszölnek az irónia gyűjtőnevébe — egyszer-
smind megfosztva az iróniát annak valóságos fi-
lozófiai tartalmától.

Két erősen átgondolt és következetese végig-
vitt vonása van a kötetnek: a katolikus hagyo-
mánykeresés és a klasszikus hagyományőrzés, s
ez a két vonás szervezi egységbe a különböző
időkben és különféle események alkalmával ké-
szült írásokat. Az egyik a keresztény, azon belül
is a katolikus eszmeiség jelenlétének felkutatása
és megjelenésének pozitív értékelése. Már
Petrarca úgynevezett konzervatívságának érin-
tésénél az játszik pozitív értékelő szerepet, hogy
hívő volt egy szabadgondolkodással hivalkodó
korban. Többre tartotta a hívőséget a rációnál, és
kételyei voltak a természettudományok vezető
szerepével kapcsolatban. Az erről szóló tanul-
mány pozitívra hangolja a negatívumnak hang -
zó szót: konzervatív, de nem mai politikai áthal-
lás gyanánt, hanem eszmei értelemben. Babits a
„korabeli humanista igazi típusának” nevezte
Petrarcát, Szörényi László nem látja ellentétben
állónak ezt a „humanista” megjelölést a termé-
szettudományokat fenntartásokkal kezelő „kon-
zervatív” jelzővel. Rákócziról írva is effajta tör-
téneti-eszmei rehabilitációt hajt végre, amikor
kiemeli az elfeledésből-elfelejtetésből a fiatal
Rákóczi jezsuita nevelését és annak végig érez-
hető hatását. A történettudományban, de szinte
az egész szellemi életben már a 19. századtól
kezdve gúnyszó, olykor már-már szitokszó volt
a „jezsuita”, annak ellenére, hogy jelentős, nagy
szellemi hatásukat és kiváló iskoláikat mindenki
kénytelen volt elismerni. A Rákócziról szóló ta-
nulmány — akár vitákat is vállalva — mer elsza -
kadni a végig nem gondolt sablonoktól.

A kötet írásainak másik alapvonása az a szel-
lemi átéltség, amit jobb szó híján itáliai klasszi-
citásnak tudok elnevezni. Ahogy Róma megélte
Athént és Alexandriát, ahogy magába olvasz-
totta az atticitást és az alexandrinitást, úgy élte
fel a toszkán késő középkor és korai reneszánsz
Rómát és a teljes latinitást. S erre a különös itali -
a nitásra épült — a keresztény szellemiség mel-
lett — az, amit az irodalomtörténet régi magyar
irodalomnak nevez. A kötet írásainak klasszici-
tása abban áll, hogy (akkor is, amikor Aranyról,
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vagy a mai irodalomról szól) átjárja sorait ez a
görög–latin–toszkán folytatólagos áram, és
evvel rendkívül közel kerül a régi magyar iro-
dalomnak ehhez hasonló, sőt ebben benne élő —
ám a mai posztmodern korban már feledésbe
merülő — tudás-korpuszához. Ez az alapvonás
teszi élővé a tanulmányok filológiai felfedezé-
seit is. Ki tud manapság Szideck Gáspárról?
Szinnyei József 1909-ben még tudott róla, de
aztán néhány könyvtárjegyzéken túl a nevét
sem írták le. Ki olvasta a Fides laureata martyrum
Cassoviensium című ötfelvonásos művét? Egyál-
talán hányan tudnak ma még úgy latinul, hogy
ilyen terjedelmű drámát csak úgy egyvégtében
elolvassanak? Szörényi László még tud úgy, s ez
feladatot is ad. Neki — neki, aki Krasznahorkai
mai prózájában is járatos — neki kellene megír-
nia a magyar neolatin irodalom hosszú, a kö-
zépkortól a 18–19. századig ívelő történetét. Ma
szakkutatókon kívül kevesen érdeklődnek a
korai századoknak még a magyar nyelvű iro-
dalma iránt is, hát még az iránt, amit magyarok
írtak ugyan, de nem magyarul, hanem latinul.
És nem is csak magyarok, de Magyarországon.
Ezt a tekintélyes latin nyelvű magyar irodalmat,
ennek a magyar irodalomhoz szervesen hozzá-
tartozó irodalomnak a történetét nem elfelejtette
az úgynevezett nemzeti tudat, hanem soha még
nem nézett szembe vele teljes egészében. (Nap
Kiadó, Budapest, 2011)

KENYERES ZOLTÁN

TOLNAI OTTÓ:
A TENGERI KAGYLÓ

Szívesen kérdeznék meg akár száz olvasót is,
tudják-e, „milyen a mongol természetű seregély
tarkóján a zománc”? Fogadni mernék, senki sem
tudná, sőt legtöbben azt sem hallották, velem
együtt, hogy van mongol természetű seregély.
Pedig pofonegyszerű megtudni, csak fel kell la-
pozni a Tolnai Világlexikon RÁKL–SÖR-köte tét,
s a válasz ott olvasható. Gondolom. Vagy inkább
elhiszem Tolnai Ottónak, aki — ahogy írja — mi-
közben a sétahajó lexikonbeli meghatározását
kereste, elbámészkodott a seregély szónál, s
ekkor fedezte fel a talányos kérdésre a választ:
„bíbor ibolyaszínű”. De említhetném a szintén
alig ismert bodobács névre hallgató [„F]eketével
tarkázott vörös színű mezei poloská”-t (lásd Ma-
gyar értelmező kéziszótár), amelyről egy zseblám pa
nagyítólencséjével megállapítható, hogy „paj-
zsán pontosan olyan négerpofa, négermaszk lát-
 ható, mint az egyik Tanganyika bélyegen”.

A két találomra kiragadt példát annak il-
lusztrálására idéztem, hogy Tolnai számára le-
gyen az novella, regény, esszé vagy vers, talán

már az 1978-ban írt Végeladás című drámától er-
refelé, művek sora épül efféle „semmis kis dol-
gok”-kal való bíbelődésre, körüljárásra, amelyek
a faktuális emlékezet mozaikkockáiként rende-
ződnek jellegzetesen Tolnai Ottó-s műegésszé.

Ezt az asszociációs játékot folytatja Tolnai leg-
újabb, kisregénynek nevezett könyvében, mely-
hez társai a különös tárgyakkal, fogalmakkal
kapcsolatban álló csodabogár szereplők, mind
különc a maga módján, akik műve(inek) sajátos
embertenyészetét alkotják. Olyan konglomerá-
tum, eltérő dolgok elegye jön így létre, amely —
mint „a női retikülök átvilágíthatatlan miszti-
kuma izgatta” az író fantáziáját — műről műre
alakuló, gazdagodó, de mindig befejezetlenül
maradó, pontosabban állandóan formálódó
opus. Egy virtuális, az eredeti alternatívájaként
kialakuló Tolnai lexikon szerkesztődik, amelyet
az olvasó a számos hivatkozás alapján annyira
hitelesnek lát, hogy már-már azt kell hinnie,
ilyen nincs, minden kitalált, a valóság látszatá-
ban tetszelgő tiszta fikció. Mert rendre az törté-
nik, ahogy Tolnai másutt írja, hogy „a semmis
száraz tó közepén kell tengert festenem magam
köré”. Ezekre a „képekre” konkrét tárgyakat, fo-
galmakat, jelenségeket és a szerző kanizsai/zen-
tai/palicsi világát kiteljesítő, álnévvel ellátott, de
nyilván a valóságban létező alakokat „fest” Tol-
nai. Ezek lehetnek az elképzelt, vágyott, magán-
mitológiát kiadó lexikon címszavai, illetve a jól
elraktározott, s írás közben a múlt mélyéről fel-
tűnő emlékezet szereplői, mint a festő Dobó Ti -
ha mér vagy az ügyvéd/költő Koncz István, s a
csak infaustusoknak nevezettek egykori és mai
különcök, akik talán nem is annyira csodaboga-
rak, ahogy a könyv(ek)ben megjelennek.

Akik ismerik Tolnai eddigi opusát, azoknak fe-
lesleges mondani, akiket viszont akár ezzel az is-
mertetővel sikerül a szerző olvasói közé csalo-
gatni, azokat mindenképpen meg kell nyugtatni,
hogy a számos apró „semmiség”, bár a töredéke-
zettség látszatát keltik, koherens egységbe szer-
veződnek, egyrészt az író állandó személyes je-
lenléte révén, aki akkor is felismerhető, ha álnevet
ölt magára (például T. Orbán Olivér), másrészt
mert, mint ebben a könyvben, a sok részlet a mű
gerincét adó tartóvázra tapadó, testet formázó
húsként, életet jelentő ideg- és vérrendszerként
figurál. A mű egységét szavatoló tartóváz ezúttal
a kis- és nagykamaszokat a szép Nusika szobra
elkészítésére ösztönző, csapatba tömörítő, mind-
két korosztályra jellemző, erotikus kalandként ki-
fejezésre jutó kíváncsiság, amelynek középpont-
jában a tengeri kagyló szimbolizálta, titkokat
rejtő, fantáziát ingerlő női nemi szerv áll.

Tolnai Ottóra is érvényes az, amit magáról Es -
terházy Péter mond a könyvhétre írt Élet és Iro-
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