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Szörényi László kötetének tartózkodó alcíme a hozzáértőnek mégis sokat ígér. Kevés tudományos munka
foglalkozik irodalmunk egyik legérdekesebb ágával, a latin nyelvű magyar irodalommal – amely, ne fe-
ledjük el, irodalomtörténetünk első öt századában uralkodó, sőt gyakorlatilag kizárólagos volt, utána
pedig századokon át egyenrangú, népszerű és az európai átlagnál bizonyosan jelentősebb –, és fájdalma-
san kevés, amely olasz nyelven szólna, holott nem szorul bizonyításra, hogy a magyar irodalom megis-
mertetése Európa más nemzetei között milyen fontos volna; s az olasz ezek közt az egyik legígéretesebb
lehetőség, amint már az olasz-magyar kapcsolatokat tárgyaló tanulmányok Bonfiniről, Janus Pannonius-
ról, Girolamo Vida hatásáról Zrínyi Miklósra stb. sejtetni engedik. Az pedig, hogy e két ritka, de nemes
cél egyesüljön egyetlen kötetben, gyakorlatilag unikum.

A kötet egésze tehát újdonság, egyes tanulmányai azonban nem itt jelentek meg először: válogatás a
szerző gazdag munkásságából, amelynek célja tehát nem csupán az egyes írásokban érhető tetten, hanem
az egész szerkesztésből.

Ugyanis Szörényi László nem egyébként kutatási területéből adódó cikkeit összerakva, mellékesen jut
el ezekhez a célokhoz, hanem nagyon is tudatosan, ismerve és fel is mutatva a nehézségeket, amelyek a
magyar kultúra terjesztése előtt állnak. La critica e la letteratura ungherese in Italia c., a kötet vége felé so-
rolt előadásából idéznék egy kesernyés, de végkicsengésében nem csüggedő bekezdést: “A proposito della
Transilvania, infatti, esistono delle inestirpabili stereotipie paranoiche, non soltanto nell’opinione pubblica
italiana, ma in quella di tutto il mondo: basti alludere allo sciocco mito di Dracula. ... nel centro storico di
Segesvár, come preludio, hanno eretto, al posto della statua demolita di Petőfi, quella di Dracula. ... Appunto
per questo apprezzo molto la soluzione spiritosa della traduzione italiana di Károly Kós, uscita con la fascetta:
»La Transilvania non è la terra di Dracula il vampiro«”.

Az alcímhez képest azonban a kötet sokkal többet vállal és nyújt. Jónéhány cikk van a kötetben, amelyek
sem nem neolatin filológiával, sem nem olasz-magyar kapcsolatokkal foglalkoznak, hanem az átlagolvasóhoz
is sokkal közelebb eső témákkal: a klasszikus magyar irodalom legnagyobbjaival, vagy éppen a szerző által sze-
mélyesen is ismert, nemrég élt magyar tudósok és művészek életével és munkásságával – de mondhatnók úgy
is kissé ómódian, ámde lényegre törően: küzdelmeivel. A szakmán félig vagy egészen kívülállóknak itt kezdő-
dik igazán a kötet személyes hatása, ahol idősebb kortársainak műhelytitkaiba pillanthat be, s arra döbben rá,
hogy a tudományos teljesítmény a XX. században mekkora személyes küzdelemnek az eredménye, s nemcsak
– két különösen érdekfeszítőre sikerült tanulmányt véve példának – Arany Toldi Miklósa, vagy Stephanus
Taurinus Stauromachiájának hőse, Dózsa György lehetnek héroszok, hanem az őket boncolgató kutatók is, mint
például Klaniczay Tibor a szocialista realizmussal vívott epikus harcában (Commémoration de Tibor Klaniczay).

Az imént megemlített Arany-tanulmány, a Toldi szerelmét olaszul merész, de teljes sikerrel járó ötlettel
Il Toldi innamorato-ként fordító Al cui rotto stemma accanto questo scrissi io... a recenzens számára min-
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denképpen a kötet egyik, ha ugyan nem a, csúcspontja. Váratlan irányból indulva, szokatlan kérdéseket
vet fel Arannyal kapcsolatban, amelyek a Toldi szerelmének egészét helyezik új megvilágításba. Meglátja
a műben Aranynak a Rákócziakhoz való hűségét, Lajos király dicsőségét párhuzamba tudja állítani – nem
akármely másik királyéval, hanem Kossuth Lajoséval, ki tudja mutatni a legszínvonalasabb kortárs társa-
dalomfilozófia ismeretét, értő és értelmező felhasználását Arany soraiban. Ettől azonban még csak iroda-
lomtudomány a tanulmány, habár magas szinten. Arany Jánoshoz méltóvá és átütő erejűvé attól lesz,
hogy igazán Aranyhoz illő módon végig a halál és a halottak árnyékából tudja megmutatni az eposzt –
mert ő egyértelműen eposznak határozza meg –, egy költői szépségű képpel indulva a Csonka-toronytól
odáig, hogy a holtak, bosszúk és bűnök árnyán túl miért a Toldi-család tud végül fennmaradni, s végső
tanulságul az ideillő Arany-idézetnél lyukad ki:

A lantot, a lantot
Szorítsd kebeledhez,
Ha jő a halál...

Voltaképp kevesebb mondanivalónk van a szerző köztudottan kedves témáját, a barokk neolatin iro-
dalmat, ezen belül is többségében a jezsuita költészetet tárgyaló meggyőző és alapos tanulmányokról, köz-
tük a címadó, a méltatlanul csaknem elfeledett Kazy Ferenc hasonló című, ovidiusi ihletésre írt és mélyen
magyar szellemű költeményét bemutató Fasti Hungarie-ról. Szörényi László ezekben “hozza a szokott for-
máját”: érdekes (de mennyire), informatív és persze pontos is. A Kazy-tanulmányból nemcsak a költe-
ményt ismerjük meg, legalábbis annyira, hogy felkeljen vágyunk az eredeti mű elolvasására, hanem pl.
betekintést nyerünk a költő etnográfiai érdeklődésébe a régi és kortárs magyar szokások iránt, vagy ösz-
szehasonlíthatjuk éppen – már-már hihetetlen a tárgyválasztás – Ovidius hatását a XVIII. századi magyar
és goriziai hazafias költészetre. És persze szembesülünk a különös kérdéssel (és választ is kapunk rá), mitől
Fasti az egyáltalán nem naptárszerű mű.

Természetesen Szörényi László kötete is tudatosan kapta ezt a címet, ha ennek a magyarázatát nem is
írja le sehol; mindazáltal számomra egyértelmű, hogy a tanulmányok a régi magyar hagyomány teljessé-
gét fűzik fel egy időrendi sorra, még ha ez nem is naptár-, hanem annales-szerű is, s amiről megemlékez-
nek, az dies fastus, ünnepnap volt kultúránk történetében, s akiről megemlékeznek, az alapítója a cultusnak,
tehát műveltségnek és hagyománynak. Valóban ovidiusi tehát a kötet, lazán felfűzött, kissé novellisztikus
szerkezetével és könnyedségében meglepő nyelvi fordulataival együtt.

Persze a többi barokk-kori tanulmány is szolgál meglepetésekkel, vagy éppen átfogó értelmezéssel,
mint ahol a szerző bemutatja, hogy a korszak protestáns és katolikus történetszemléletének alapjai hogyan
fejlődtek a korszakban s hogyan alakulhatott ki ebből végül az egységes klasszikus magyar történetszem-
lélet, ezen belül milyen hatással voltak a jezsuiták a magyar hun-tudatra; legtöbbünk számára teljesen új
ismeretekkel vértez fel a horvát történelemszemléletnek a magyarhoz való viszonyáról, vagy szembesül-
hetünk a tudott, de nem tudatosult ténnyel, hogy Zrínyi költészete milyen hatással volt nemcsak a ma-
gyar és horvát, de a latin nyelvű irodalomra is. Nem szeretném azonban részletesen leírni az összes fontos
tanulmány témáját: jobban jár az olvasó, ha maga ismeri meg és választja ki a számára legtöbb újat mondó
részeket.

Dicet aliquis... – tanítja már minden alapfokú retorika is, hogy ellenvetéseket pedig tesznek majd, s
azokat nekünk magunknak kell feltennünk inkább, mint hogy váratlanul érjen a bírálat. Én a kötetet el-
olvasva voltaképpen egyetlen lehetséges ellenvetésre számítok: hogy szépek és alaposak a tanulmányuk, de
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mi a céljuk? Van-e a neolatin irodalomtörténetnek, vagy a középkori, renaissance, barokk művelődéstör-
ténetnek haszna a mai olvasónak? Nos, először is nem hiszem, hogy erre a kérdésre feltétlenül válaszol-
nunk kell. A klasszikus irodalom életünk egyik legfontosabb örömöt adható eleme, s azt értelmezni,
terjeszteni, szépségét ízlelni l’art pour l’art az egyik legfontosabb dolog. De ha nem is akarok felelni, a fe-
lelet odatolakodik a legtöbb tanulmányban, ahogy közeledünk a kötet végéhez, egyre erőszakosabban: a
tanulmányok a latin kultúra oktatáspolitikai értékéről szólnak (lásd a különös, sem olasz, sem magyar té-
májú, mégis nagyon helyénvaló cikket a neolatin irodalomnak a napóleoni korban tervezett, s sajnos meg
nem valósult szerepéről a közoktatásban: Le Parnasse latin moderne), a magyar nemzet sorsáról, a horvát
nemzettel való régi, ellentmondásos közösségéről, kultúrájának nemzetközi elfogadásáról (La critica e la
letteratura ungherese in Italia), s végül a két utolsó, rövid esszében kikerülhetetlenül magyar tragédiánk-
ról, a szétszakítottságról, és arról, hogy mégis, még mindig mi őrizzük Itália kultúráját (ebben az össze-
függésben, úgy érzem, nem szabad Olaszországnak fordítani a szót): Sulle minoranze Ungheresi nel bacino
dei Carpazi és Riflessioni sullo spirito d’Italia – utoljára már nem is tudományos, hanem szubjektív, lírai
megközelítésben.

Igen, elmondhatjuk, hogy a kötetnek határozott, mérhető haszna van, nem csupán tudomány.
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