
113Könyvekről

Pienták Attila

Hakni, csalamádé

„Aki ismeri Szörényi Lászlót, az tudja, hogy…”, legyen most ez a Leitmotiv, az első bekezdésben – szokása 
szerint visszatér. Recenzens kétszer hallotta ezt a fogalmazást, egyszer egy rádióban elhangzott portréműsor 
felvezetőjében, egyszer pedig egy egyetemi szemináriumon, midőn a Kis magyar retorikát konferálta fel az ifjú 
tanár. A portréműsoron  kiválóan szórakoztunk, a retorikát becsülettel elolvastuk, okultunk belőle, derültünk 
rajta. Azután módunkban volt elolvasni Szörényi könyveit, majd személyesen megismerni őt. Mit tud az, „aki is-
meri Szörényi Lászlót”? Véleményünk szerint elsősorban azt tudja, tanulja, hogy létezik stílus és mérték ebben a 
világban, amiből egyenesen következik, hogy Szörényi friss könyvének bírálata nem a szerző személyéről, annak 
további kortársi „legendásításáról” kell szólnia, hanem a kötetről. A szerző személye iránt érzett tisztelet  ezúttal 
eltekint a személytől.

Az új kötet, alcíme szerint, tanulmányokat, esszéket, kritikákat közöl, az előszó pedig némi magyarázatot is 
kínál, miféle elrendezésben is kapjuk ezeket az írásokat. A szerző munkásságát általában figyelő olvasónak nem 
meglepő, az őt csak filológusként számon tartó érdeklődőnek (van abban némi groteszk, hogy a Kortárs Könyv-
kiadó előző náluk megjelent előző könyveként a kitűnő Philologica Hungarolatinát tünteti fel) talán inkább, mi-
lyen bőségben foglalkozott-foglalkozik Szörényi a kortársi és közelmúlti magyar irodalommal. Elegánsan kérke-
dő mondatával: „Huszadik századi irodalomról írott tanulmányaim és kritikáim mintegy egyharmadát válogat-
tam […] e kötetbe”. E ponton leghelyesebb, ha számot vetünk egy alapvető ténnyel: az efféle válogatásköteteket 
számos alkalommal nagy eséllyel csapja meg annak a lehetősége, amit teljesen irodalmon kívüli terminusokkal 
tudunk csak megnevezni: hakni, csalamádé. Mikor érkezik el egy ilyen gyűjteményes kötet ideje? Miért akkor? 
Mi szükség van rá? Milyen alapon történik a válogatás? Kérdések, melyeket a szerző eldönt, de amelyek döntésé-
től függetlenül fölvetődnek az olvasóban is.

A kötet (az előszó) nyitómondata leplezetlen ingerültségről tesz tanúbizonyságot, kényteleníttetve vagyunk 
idézni is: „Kászonyi Dániel már elég régen figyelmeztette a magyar nemzetet, hogy az országot rövidesen majd 
megcsonkítják szomszédai, a maradék országban élők pedig el fognak hülyülni.” Kevés ennél figyelemfelhívóbb 
és provokatívabb könyvkezdettel találkoztunk egy ideje. A 2010-ben életkorát tekintve is jubiláns Szörényi 
László talán mérges? – ötlik fel elsőként az olvasóban. Ez volna a kötet kiadásának aktualitása? Csak hát ugye 
a Leitmotiv, „aki ismeri Szörényi Lászlót…”. (Nem mintha Szörényi László nem lehetne mérges. Biztos szokott 
mérges is lenni.) Az előszó további része, az egyébként valószínűleg kizárólag a szerző által ismert Kászonyi 
Dánieltől eltekintve azután eligazítást ad, amint említettük, huszadik századi tematikájú írásaiból válogatott a 
szerző („Hafner Zoltán figyelmes segítségével”). 

Csakhogy a kötet egésze alapján lehetetlen eldönteni, hogy a szerző mérges-e – nem mintha ezzel egyáltalán 
érdemes volna foglalkozni. Sőt, talán éppen az az érdekes, hogy a kötet egésze köszönőviszonyban sincs ezzel a 
rendkívül éles felütéssel. Szörényi (és Hafner) több évtized tanulmány-, esszé- és kritikaírói munkásságából vá-
logatott, ám a szövegek nem adnak magyarázatot avagy visszhangot a Kászonyi-evokációra. Szörényi László e 
kötetbe válogatott munkái a tisztes irodalmár-iparos hétköznapjait reprezentálják, természetesen a szerző for-
mátumához méltóan néhány kiemelt hangsúllyal. A legnagyobb hangsúllyal talán Mészöly Miklósról szól Szö-
rényi, s ez annál örömteljesebb, mert meglátásunk szerint a Mészöly-életmű, az egészen korai novellisztikát le-
számítva, méltán ítéltetik teljes feledésre – így azután üdvözlendő, ha a Szörényi László tollából származó írások 
még egyszer kinyomtatásra kerülnek. A Mészöly-vonzalom persze személyes preferencia, és ebben a tekintetben 
nincs racionális vonatkozása. Arról pedig – ha akarnánk – csak sejtéseink lehetnének, mi vezette gazdag kritiku-
si-elemzői pályáján Szörényi e kötetben bemutatott oeuvre-jét kitűnő és kevésbé kitűnő szerzők olyan tarka ga-
lériájához, mint (s itt a kötetbeli sorrendet követjük a felsoroláskor) Gérecz Attila, Hajnóczy Péter, Csengey Dé-
nes, Sziveri János, Grendel Lajos, Csalog Zsolt, Lábas Endre, Sándor Iván, Nádas Péter, Esterházy Péter, Lengyel 
Péter, Szőcs Géza, Kovács István, Márton László, Kemény István. S még fel sem soroltunk mindenkit – a névsor 
pedig így is impozánsan vegyes. (Ha van ilyen, hogy „impozánsan vegyes”.) De hát ugye: „aki ismeri Szörényi 
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Lászlót…” A régebbi (tehát nem kortárs) magyar irodalomról írott tanulmányok talán a kötet legerősebb darab-
jai, Karinthy Így írtok tijának elemzése pedig egyértelműen kimagaslik ezek közül is.

A kötet, mint kötet több szempontból kifogásolható – és ezek a kifogások legkevésbé sem érhetik a szerzőt. 
Merőben gyakorlati, használhatósági szempontból zavaró, hogy az egyes írások után nem szerepel keletkezé-
si, esetleg közlési dátumuk – mint említettük, évtizedeket átölelő válogatásról van szó. (A bibliográfiai adatért 
rendre a kötet végéhez kell lapoznunk.) Merőben koncepcionális, úgy lehet szintén használhatósági szempont-
ból kevéssé érthető, miért ezek a szövegek kerültek most újra kiadásra. Ilyen tekintélyű szerző természetesen 
megengedheti magának, hogy olyan gyűjteményt adjon ki, mely a rá mindig jellemző elleplezhetetlen erudíció 
mellett inkább a szórt érdeklődést, egyfajta fegyelmezetlenséget tükröz, de – s itt térünk vissza bevezetőnkben 
használt egyik terminusunkhoz – vajon van-e szükség effajta haknira? És itt korántsem a kötetben helyet kapott 
1993-as (!) interjúra gondolunk, hiszen az ma is kellemes olvasmány.

Szörényi László híveként és tisztelőjeként e kötet elolvasása után tovább erősödött régi kívánságunk: az őt jel-
lemző sokoldalúsággal, s mindenki által elismert elmeéllel adjon újat olvasóinak. Régóta várt Arany-monográfi-
ája mellé akár egy újabb delfinológiát. Jelen kötete, habár értékes, mégis: hakni, csalamádé.

(Szörényi László: Új-Zélandot választottam ki új hazámul.
Tanulmányok, esszék, kritikák, Kortárs, Bp., 2010)
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