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A nyelv átváltozásai a nyugati magyar irodalomban 

...nem sejti senki, hogy esténként, 
mint a bolondok, a szavak színes köveivel játszom. 
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Az irodalom a kultúra jelentős alkotórészeként a társadalmi kommunikáció 
sajátos megnyilatkozása. Ha az irodalmat, e rendhagyó közlésformát a kommu-
nikációs modell alapján vizsgáljuk, és sorra számba vesszük az írót, az olvasót, 
a kapcsolatot biztosító csatornát, azon átjutó művet, a választott kódot s nem 
utolsósorban a kontextust, ami a közlés környezetén kívül előzetes, közös tudást 
is jelent, valamint a közöttük létrejövő összefüggéseket, akkor teljesebb képet 
nyerhetünk róla. 

A nyelv nem csupán egy kód a sok közül jelképekkel teli világunkban, ha-
nem az emberi lét alapvető és nélkülözhetetlen jelrendszere. Általa fogalmazzuk 
meg Önmagunkat és mindazt, ami rajtunk kívül helyezkedik el távolodó körök-
ben. A nyelvből építkezünk, és a világegyetem a nyelv által épül föl bennünk. 
Világom határai nyelvem határai, jelentette ki Wittgenstein. S ezzel el is jutot-
tunk az író alapvető problémájához, amellyel minduntalan szembesül a külső és 
belső valóság újrateremtése közben. 

Az idegen társadalmi, kulturális környezetben az anyanyelv a legbensőbb 
burok, amit magával hozott a kivándorló a hátrahagyott honból. Éppen ezért a 
nyelv minden emigráns irodalomnak — s így a nyugati magyarnak is — az 
egyik legnyugtalanítóbb kérdéskörét alkotja. Mi történik a diaszpóra körülmé-
nyei között az anyanyelvvel? Megmarad-e érintetlenül, avagy lényegesen módo-
sul? Milyen stratégiákat választhat a szórványban alkotó író, aki emigráns társa-
inál intenzívebben éli át a nyelvhasználatból adódó feszültségeket? Bcfolyásolja-
e a kifejezés nyelve, megfogalmazási módja a műalkotás többi összetevőit? Vá-
laszthat-e — az országcsere után — új alkotói nyelvet az író? 

Kosztolányi, akit lenyűgözött a nyelv csodája, s aki írások sorában foglalko-
zott a hétköznapi és a művészi kifejezés különböző aspektusaival, így vall erről: 
„Az, hogy anyanyelvemen írok, nem fogalmazás, hanem lélek légzése, a legköz-
vetlenebb közlés, szabad úszás, ösztön és élet." (A lélek beszéde. In: Beszélni 
kelll Kolozsvár, 1996. 13.) Ez tehát a természetes állapot, csakhogy az emigrá-
lás rendhagyó helyzetet, törést jelent, s e törésvonal mentén minden másként 
rendeződhet újra. 
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Az idegenbe került, s a kifejezés belső kényszerétől űzött író két lehetőség 
közül választhat: vagy anyanyelven alkot, vagy idegen nyelven. A magyar di-
aszpóra írói általában az előbbi mellett döntenek: magyarul írnak. S még mielőtt 
egy sort is leírtak volna, máris cselekedtek ezzel; olyant tettek, amire otthon, 
életük hajdani, természetes közegében nem volt szükség, s talán nem is gondol-
tak soha: választottak. Döntésüket lelki tényezők és technikai jellegű problémák 
egyaránt befolyásolják. „A magyar nyelv — íija Faludy György — minden 
egyéb köteléknél erősebben láncol Magyarországhoz. [...] Minden magyar mon-
datnak megvan az angol megfelelője. Pontosan le lehet fordítani, csak éppen 
reménytelenül mást jelent, és éppen a lényeg sikkad el a fordításban — a kép, a 
fogalom, a szótári szó mögött. Ha egy magyar rímet leírok, azonnal tudom, 
használta-e már előttem magyar költő avagy sem, és ha látom, hogy különleges 
rím, melyet más is megírt, másikat keresek helyébe, mert a nagyon jó rím ná-
lunk magántulajdon. [...] Angolban a rím közkincs, mert az angolban van 
kétszázezer rím és a magyarban kétmilliárd. Ha eszembe jut egy rím, mindjárt 
tudom róla, milyen hatást és asszociációt vált ki az olvasóból [...]. Tudom azt is, 
hogy a rím mikor diszkrét, és mikor ragyog, mint a csiszolt ékszer, hogy mikor 
lapos és észrevétlen, hogy a mondanivaló előtt háttérbe szoruljon [...], és mikor 
oly semleges, hogy nem is venni észre. Az angolban még azt sem tudom mindig, 
hogy melyik a rím: rím-e igazán, és melyik rímel csak a szemnek; ha Shakes-
peare-nél azt olvasom, hogy a move a love-ra rímel, azt gondolom, hogy a 
stratfordi mester ezúttal szunyókált versírás közben, és csak angol ismerőseim 
(nem amerikai ismerőseim) világosítanak fel, hogy Shakespeare korában a love-
ot luvnak ejtették." (Pokolbéli víg napjaim. Bp., 1989. 194—195.) 

A Nyugaton élő magyar író idegen nyelvi környezetben alkot — szomszédai, 
munkatársai, gyakran még családtagjai is más nyelven beszélnek körülötte. 
Hivatásánál fogva érzékenyebben reagál e másfajta nyelvi kontextus mindenna-
pos, elkerülhetetlen megnyilvánulásaira. A két nyelv kapcsolatáról, idegen- és 
anyanyelv egymásra hatásáról különböző vélemények alakultak ki a diaszpóra 
képviselői között. 

„Nyelvünk is foszlik, szakadoz és a drága szavak / Elporlanak, elszáradnak a 
szájpadlat alatt." (Halotti beszéd) Márai pesszimista felfogásában az idegen 
ország nyelvi vegetációjába került magyar nyelv pusztulásra ítéltetett. Ezzel a 
közhiedelemmel eléggé elterjedt nézettel szállt vitába Czigány Lóránt sokévi 
tapasztalat után, aki — elismerve a nyelvi interferenciát — megfigyelései alap-
ján arra a következtetésre jutott, hogy az idegen nyelvi közeg nem jelent feltét-
lenül gondolati, képi és kifejezésbeli szegényedést. Az idegen nyelv éppen arra 
ösztökéli az írót, hogy megfogalmazásbeli henyeségeket újragondoljon, és pon-
tosabban, tömörebben fogalmazzon. Sajátos helyzetében a diaszpóra alkotója 
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fokozott figyelemmel, tudatosabban vigyáz anyanyelvére. A foszladozó anya-
nyelv, a szavak ízének fokozatos elvesztése, a nyelvének szavait gyötrelmesen 
kereső költő eszerint mítosz, és keletkezéséhez hozzájárult nemcsak az ötvenes 
évek nagy elzártsága, hanem az is, hogy a kivándorlók zöme halandzsanyelvet 
beszél(t), s a Nyugaton megjelenő sajtótermékek egy része nevetségesen silány 
nyelven íródott. A mai viszonyok közepette, amikor létezik élő kapcsolat diasz-
póra és anyaország között, az igényes író nem panaszkodhat elszigeteltségéből 
eredő nyelvi romlásra. S így az a nyelvi neurózis, amiben a nyugati magyar 
alkotó él, az említett okok miatt inkább jelent kedvező költői helyzetet, mintsem 
hátrányt. (Hegyi Béla: Távolsági beszélgetések. Czigány Lóránt. Bp., 1989. 
49—51.) (Márai följajdulását, tragikus hangszerelésű költeményének anya-
nyelvvel kapcsolatos kijelentéseit, amelyeket életfogytiglani g tartó önkéntes 
emigrációjának kezdetén fogalmazott meg, éppen saját munkássága: művészien 
megírt regényei, versei és naplói cáfolják leginkább.) Az idős generáció tagjai, 
az emigráció nagy öregjei (Márai Sándor, Faludy György, stb.) kiforrott alko-
tókként kerültek Nyugatra; ezért sokkal mélyebben gyökereztek a magyar kultú-
rában, s ez „immunisabbá" tette őket a befogadó országok nyelvi, kulturális 
hatásaival szemben. (Márai Sándor Amerikán és Nyugat-Európán végigkalauzo-
ló naplói a szemlélődő írástudó reflexióit tartalmazzák. „A magyar irodalomba 
és a magyar történelembe születtem bele, teljesen függetlenül attól, hogy ez 
tetszik-e nékem, vagy sem." — állapítja meg lakonikusan Faludy előbb említett 
könyvében [195.].) Azok a fiatalok azonban, akik 1956-ban kerültek külföldre, 
tanulmányaikat már idegen nyelven, más országok egyetemein folytatták, s 
költővé, íróvá érésük is itt ment végbe. Rájuk sokkal nagyobb hatással volt ez az 
idegen nyelvi-kulturális közeg, új környezetük hazaitól eltérő, megismerésre 
serkentő világa. Helyzetük köztességét jobban átérezték, számukra már nem 
annyira egyértelműek azok a referenciális pontok, amelyekhez idősebb sorstársa-
ik igazodtak. 

Nyelvhasználata alapján az újabb nyugati magyar irodalomban három cso-
portot különíthetünk el. Az elsőbe azok tartoznak, akik — legalábbis egyelőre 
— anyanyelven alkotnak: Kemenes Géfin László, Vitéz György, Gömöri 
György, stb. Vannak, akik idegen nyelven is jelentettek meg könyvet. Dedinsz-
ky Erika hollandul, Ferdinándy György franciául, Zend Róbert angolul, stb. A 
harmadik csoport tagjai választott hazájuk nyelvén publikálnak: a kanadai 
Stephen Vizinczey In Prase of Older Women (Az érett asszonyok dicsérete) 
című regényével vált népszerűvé a nyugati könyvpiacokon. 

Harminchárom év tapasztalatával így írt „kétlakiságáról" a Stockholmban 
letelepedett Thinsz Géza: „Ilyen hosszú idő után magyar-magyarul tükrözni 
vissza Svédországban azt, amit érzek-látok, természetesen képtelenség. Ahogyan 
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Magyarországot sem tudom bemérni svéd-svédül (habár svédül írni magyar 
verset a Margit-szigeten a kultúrkaramboloknak elviselhetőbb változataihoz 
tartozik). Magyarul vagyok svéd, és svédül magyar. Tudathasadásos állapot? 
Dehogyis! Két nyelven káromkodhatok hiába, két nyelvet nyújtogathatok a vi-
lágra, két kultúrát dicsérhetek-szidhatok együltömben [...] (A heterogén társa-
dalom gazdagabb. Alföld; 1990. 2. 27.) 

Három évtizednyi bolyongás után különös tünetekről számol be Ferdinándy 
György is, az idegenbe került, és ott magyarul és más nyelven egyaránt alkotó 
íróember tragikomikus helyzetéről: „Húszéves koromig éltem magyar nyelvterü-
leten. Könnyelműen: csak annyit tudtam az anyanyelvből, amennyi menet köz-
ben rámragadt. Később, száműzetésem útvonalain megtanultam ezt-azt. Válasz-
tott nyelvem azonban a francia lett. Magyarul — mondom — húsz évet éltem. 
Franciául tizet. Negyedszázada pedig spanyolul tanítok trópusi egyetemeken. 
Két írott nyelvem: a magyar és a francia, kopik. Az új kifejezések spanyolok 
vagy angolok. Pontosabb lenne úgy mondani, hogy minden szó más nyelven jut 
eszembe. Tragikomikus, ahogy egy-egy írásomat három nyelvből összetákolom. 
(Az eredményt újra kell fogalmazni franciául is, ez a kontroll. Mert olvasóm 
nincsen — se magyar, se francia — itt a trópuson.) [...] Az eredmény? Havi tíz 
oldal. Feszes — szokták róla mondani. Én inkább így mondanám: konnotáció-
szegény. Nincsenek benne burkolt célzások, utalások. Mindenkihez szólok: el 
kell kerülnöm a helyi értékű jelrendszereket. Pontos, célratörő lesz így a szöveg. 
Vagy száraz és sivár? (Tessék behelyettesíteni!)" {Szép új világ. Szivárvány, 
1992. 3. 95.) 

Az idegen nyelv állandó jelenléte fokozott figyelemre, igényességre, pontos-
ságra inti az alkotót, ugyanakkor kísérletezésre és játékra is csábíthat, poétikai 
kalandra. Kedvelt szövegszerkesztési eljárásai közé tartozik más nyelvű részle-
tek beépítése a magyar szövegbe. Ezek — a couleur locale jelzésén túl —, több-
letjel cntéssel gazdagítják a művet. Vitéz György Missa Agnosticájában a latin 
rituális szöveg ironikus parafrazálása, értelmezése — a két nyelv játékos párbe-
széde — borzongatóan groteszkké varázsolja a művet: „qui cum Pâtre et / Filio 
simul / adoratur / et conglorifícatur / A perzselő Nyelvtanban olvashatjuk még, / 
hogy az atyával és fiúval együtt, (egyaránt, egyformán,) / dicsőíttetik (tátik tetik) 
(cretnekcsapda ám ez) / (mentes tuorum visita: — non compos mentis — / 
„vizsgáld meg a Tiéid mentéjét", — különben tévtanok útján / bolyongunk 
majd, s elkaparint a Sátán.") Kitágul a képzettársítások köre, olyan szűzterüle-
tekre léphet a költő, amelyeket azelőtt a cenzúra és öncenzúra sorompói zártak 
el előle. Lehetősége nyílik az (ön)irónia szabad gyakorlására, a világgal és ön-
magával való kegyetlenül őszinte szembesülésre: 
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piros az ég hazafelé most virágzik a diófa zúg az eső zeng a nátha 
erősen vár a nyelv a felvágott a nyárson a máglyán pirított 
nem kérdezzük meddig lehet elmenni a határtalanban (szép madár a bögöly) 
aztán majd Bartók-módra tele táskával letelepedni 
s lelógatni lábunk íme már meglelt hazánkban a világ végén 
— írja Kcmencs Géfin László Missa brevis pro vita sua című költeményé-

ben. 

Szerzőnk a Nyugati költők antológiája szerkesztőjeként (Európai Protestáns 
Magyar Szabadegyetem, Bern, 1980.) az emigráns modern magyar líra egyik 
meghatározó jegyeként éppen a nyelvi-formai újító szándékot emeli ki. Szerinte 
a diaszpóra költői nemegyszer meglepő biztonsággal és eredetiséggel nyúlnak a 
nyelvhez mint alakítható-változtatható versi anyaghoz — pontosan az idegen 
nyelvi kontextus miatt. Az anyanyelv ugyanis az „idegen" környezetben sajátos 
metamorfózison megy át: a mindennapi élet szükséges, magától értetődő és 
megszokott kommunikációs eszközéből, mint szobrásznak a kő és fém, meg-
munkálásra váró művészeti médiummá válik, amely arra készteti az alkotót, 
hogy ne a megszokott módon, hanem újító szándékkal teremtsen vele. 

A Nyugaton élő magyar író választhat tehát: vagy magyarul ír, vagy áttér 
választott hazája nyelvére. Egy idő után többen közülük két nyelven publikálnak 
rendszeresen. Döntésük nem jelent árulást, nem hátrahagyott hazájuk megtaga-
dása, nem gyökereik brutális elmetszése ez, hanem intellektuális kíváncsiságuk-
ból, a megmérettetés igényéből következik, s nem utolsósorban a kommunikáció 
vágyából. Az előzőekből már kitűnt, hogy az író miért ragaszkodik anyanyelv-
éhez. Csakhogy idegenben — a diaszpóra körülményei között — megalázóan 
kevés olvasóhoz jutnak el a magyarul megfogalmazott gondolatok (az óhazában 
pedig jó ideig a cenzúra akadályozta meg a könyvek és olvasók közötti találko-
zást), s így az alkotó naponként átérzi munkája megalázó visszhangtalanságát. 
Ilyen körülmények között érthető, hogy kint az intellektuális pályát választó 
magyar diák közvetlen kapcsolatba kerülve olyan világnyelvekkel, mint az angol 
és a francia, egy idő után megpróbálkozik az idegen nyelvű alkotással. Óriási 
nehézségek elébe kell néznie, hatalmas akaraterő és kitartás kell ehhez, viszont 
lehetősége nyílik általa, hogy művei a diaszpóra érdektelen közege után beke-
rülhessenek az illető ország — nyelvterület — kulturális áramkörébe. A két 
vagy három nyelven alkotó írók mellett akadnak olyanok is, akik idegen nyelven 
kezdenek el írni. (A személyiség, az alkotás, az identitástudat legizgalmasabb 
problémái közé tartoznak ezek az esetek.) 

E különös csoportba tartozik Stephen Vizinczey, aki az ötvenhatos forrada-
lom után Vizinczey Istvánként, fiatalon emigrált Kanadába, ahol néhány év 
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múlva, az angol nyelv elsajátítása után érdekes írói kalandra vállalkozott: meg-
írta In Praise of Older Women című regényét. A könyv nagy népszerűségére 
utal, hogy 1965 és 1990 között 41 angol és 18 spanyol kiadást ért meg, s csak-
nem négymillió példányban kelt el világszerte. Az amerikai kritikusokat ámu-
latba ejtette nyelvi megformáltsága. (,/íz érett asszonyok dicsérete majdhogy-
nem megőrjíti a kritikust. Itt van ez a magyar forradalmár, aki 1957-ben alig 
tudott egy szót a nyelvünkön, s még most is alig érthető akcentussal beszéli, és 
mégis volt mersze, hogy első regényével az angol próza mesterévé tegye ma-
gát!" — Saturday Night, Toronto; „Vizinczey úgy formálja az angol nyelvet, 
hogy irigységet fakaszt a bennszülött szívében" (— Newsday, New York.) 

A magyar emigránsból angol bestselleríróvá átvedlett Vizinczey rendhagyó 
eset. Az azonban már az emigránslét velejárója, hogy a következő generáció, 
amely számára az új ország jelenti az otthont, a gyermekkort, fokozatosan eltá-
volodik az anyanyelvtől. Számukra már a másik nyelv vált a hétköznapi közlés 
és művészi kifejezés természetes eszközévé. Elgondolkoztató George Payerle 
(Páyerle György) vancouveri költő, író és műfordító viszonya a magyar nyelv-
hez. A második nemzedék tagjaként iskolás korától fokozatosan elszakadt anya-
nyelvétől, hogy aztán később, írás és műfordítás révén kerüljön újból bensőséges 
kapcsolatba vele. „Egy magyarokkal teli lakásban gyakran gondolkodóba kell 
esnem egy percre, hogy angolul szóltak-e hozzám vagy magyarul" — világít rá 
különös helyzetére Vallomások című írásában. (Ablak 1991. 2. 63.). Az e hely-
zetből származó problémák és lehetőségek (pl. a műfordítás, a két kultúra közti 
folyamatos és megbízható tolmácsolás) azonban már nem a hazájától elszakadt 
emigráns írót, hanem a másodgenerációs alkotót érintik. 

E bonyolult, ellentmondásos kérdéskör vázlatos áttekintése után megnyugta-
tó konklúzió helyett érdemes odafigyelni Stanislaw Barancak lengyel emigráns 
költő, kritikus és esszéíró, a Harvard Egyetem tanára írni — idegen nyelve ni 
című tanulmányában kifejtett véleményére. (Kultúra és közösség. 1991. 3. 53— 
61.) A szerző, aki a kommunista rendszer idején hagyta el hazáját, a tényeket 
pontosan számbavevő tudós tárgyilagosságával és az átélt alkotói tapasztalatok 
személyes hitelével mutatja be a lelkiismereti okok miatt emigráló, és szabadon 
élni és írni akaró íróember drámai, már-már abszurd helyzetét — rávilágítva a 
kelet-európai emigráns írók közös nyomorúságára. Világnyelveken író társaiktól 
eltérően, ők azok, akik döntésük következtében valamennyien beleesnek a 
Wittgenstein-i nyelvi axióma csapdájába. A tapasztalat azt mutatja, állapítja 
meg Baranczak, hogy az idegen nyelvi környezetbe került alkotó majdnem any-
nyira jól sajátíthatja el az új nyelvet, mint egy bennszülött átlagember. Megta-
nulhat szépen és folyékonyan beszélni, de tanulás és gyakorlás útján szinte lehe-
tetlen még egy „anyanyelvet" szerezni. Az irodalom több mint gondolataink 
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helyes és folyékony kifejezése. Az alkotás azt is jelenti, hogy az írónak joga van 
ahhoz, hogy megtörje a simaságot, és figyelmen kívül hagyja a szabályokat, ha a 
nyelvhelyességen elkövetett erőszak árán felfedezéseket tehet — újat teremthet. 
A normától való eltérést azonban a más anyanyelvű író nem engedheti meg 
magának, hiszen nála a szabály megszegését nem művészi bravúrnak, hanem a 
barbár által elkövetett nyelvtani hibának tekintik. Az emigrációban élő írónak 
sikerült kitépnie magát egy zsarnoki rendszer ketrecéből. Ám ha szeretne író 
maradni, bele kell nyugodnia abba, hogy igazából soha nem tépheti ki magát 
anyanyelvének ketrecéből. És ezzel be is teljesedett írói sorsa: annak a legnehe-
zebb megszólalnia, akinek talán a legtöbb mondanivalója van. 

Marad a magányos játék a szavak színes kavicsaival — a meglelt hazában, 
valahol a világ végén. 
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