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NYUGATI MAGYAR LÍRA - KÉT NÉZETBŐL 

VÁNDOR ÉNEK. (NYUGAT-EURÓPAI ÉS 
TENGERENTÚLI MAGYAR KÖLTÖK) 

ÉS NYUGATI MAGYAR KÖLTÖK ANTOLÓGIÁJA 1980 

Az elnevezés eredete valamelyest homályba vész. Kétségtelenül 
különállást is jelez, ám ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy azok a 
lírikusok, akik különböző' időpontokban új hazát választottak maguk-
nak „valahol Nyugaton", abban az illúzióban, hogy fellelik ott a bol-
dogok szigetét, megőrizték anyanyelvüket, s hívek akarnak maradni 
annak költői hagyományaihoz. Magatartásukat egyaránt jellemzi a 
büszke öntudat és jól-rosszul leplezett nosztalgia. Kemenes Géfín Lász-
ló, a Nyugati magyar költők antológiája 1980 szerkesztője az előbbi élet-
érzés meghatározó voltát hangsúlyozza előszavában és válogatásának 
módjával is. Béládi Miklós, a Vándorének válogatója érzésünk szerint 
mégis joggal irányította rá a figyelmet a nosztalgikus érzésre. Mert 
annak a meglehetősen bizonytalanul körvonalazható költői csoportosu-
lásnak, mely önmagát a nyugati magyar költészet munkásának nevezi, 
legtehetségesebb tagjai, akik elsősorban költők, s nem politikusok, 
kétségtelenül fájdalommal idézik vissza indulásuk éveit, s lírájukat ma is 
át-meg átszövik azok a hol rejtett, hol nyilvánvaló utalások, melyek azt 
bizonyítják, hogy nem szakadtak el a hazai magyar poézis ihlető köze-
gétől, sőt, érzékenyen figyelnek annak rezdüléseire. 

Hogy a Nyugaton élő magyar lírikusokat semmiképpen nem lehet 
egységesnek nevezni, mi sem bizonyítja ékesszólóbban, mint hogy 
Kemenes Géfin László és Béládi Miklós válogatása sem lehetett teljes. 
Néhány kétségtelenül jeles költő megtagadta, hogy a Vándorénekben 
közöljék verseit, így maradt el a hazai válogatásból Faludy György és 
Fáy Ferenc költészetének bemutatása (az utóbbi 1981 júniusában 
elhunyt). A Nyugati magyar költők antológiája 1980-ban viszont hiába 
keressük a Magyar Műhely című párizsi folyóirat neoavantgarde kísérlete-
zőit, kiket az előszó sokat sejtetően „vizuális szövegíróknak" nevez. S 
végül mindkét gyűjteményből hiányzik a Külhoni szövegtár két jeles 
költője, Bikich Gábor és Csokits János, akiket egyhangúan kitűnő 
poétáknak neveznek méltatóik, anélkül, hogy verseikkel találkozhat-
nának. Béládi Miklós kétségtelenül gazdagabb képét adja a nyugati 
magyar lírának, mint Kemenes Géfin László, igyekezett minden nem-
zedék és törekvés legjellemzőbb arcéleit felvillantani, noha természe-
tesen ahhoz a középnemzedékhez vonzódik leginkább, mely kétség-
telenül e líra igazi értékeit jelenti. A Vándorénekről bízvást elmond-
hatjuk, hogy alapvető vállalkozás, mely igazi könyvsiker is lett, s hasz-
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nát csak növelte volna, ha eredeti szándéka szerint részletesebben is 
bemutathatta volna a válogatásban szereplő lírikusokat, s nem kurta-
furcsa jegyzetekkel zárta volna könyvét. 

Megszoktuk már, hogy korszak vagy irányzat leírásánál valami-
képpen csoportosítani is próbál az elemző. A nyugati magyar költészet 
egységes voltának hiányát az a tény is jelezheti, hogy egyik antológia 
szerkesztője sem próbálkozott rendszeralkotással, hanem a születési 
évszámok szerinti sorrendet tartotta az egyetlen célravezető rendszerező 
elvnek. Ennek alapján indul mindkét válogatás a „nagy öregek" költé-
szetének bemutatásával. A Nyugati magyar költők 1980 Szélpál Árpád-
dal kezdi, Cs. Szabó Lászlóval folytatja a sort, míg a Vándorének az 
utóbbival indul. Cs. Szabó László Pokoltornác címmel megjelent verses-
kötetében kétségtelenül ízléses, kulturált költemények olvashatók, 
amikor azonban Kemenes Géfin László válogatását magyarázva el-
mondja, hogy azokat szerepelteti antológiájában, akik „verselőként" 
kezdték pályafutásukat, akkor Cs. Szabó László költői jelenléte a 
Nyugati magyar költők antológiája 1980-Ъап némiképp vitatható. 

Mindkét antológiában tekintélyes versmennyiséggel van jelen a 
nyugati magyar irodalom egyik legérdekesebb jelensége, Határ Győző. 
Bár verseskönyvei is megjelentek, legjellemzőbb és legfontosabb műfaja 
mégsem a líra, hanem inkább a dráma. A Golghelóghi (e több mint 
ezer oldalas könyvnek két kiadása is megjelent, az első 1976-ban, a 
második két évvel később) a nyugati magyar irodalom életérzésének és 
létszemléletének történetfilozófiai köntösbe öltöztetett hatalmas össze-
foglalása. Határ Győző szemléletmódjára a pesszimizmus a legjellem-
zőbb, érzése szerint a világ széthullóban van, s megmenekülését csak 
akkor remélheti, ha szakít azokkal az eszméivel, melyeket mi a huma-
nizmus megnyilvánulásainak nevezünk. Szeme előtt a világtörténelem 
kezdetek nélkül való apokalipszis formájában inkarnálódik, s hősét, 
Golghelóghit ennek egyes állomásain vezeti végig, míg megérti, hogy a 
történelem menetét mindvégig a rossz irányította, s a jó, az ideálok, az 
eszmék csak a végső pusztulást szolgálják. Hozzá kell tennünk, hogy 
Határ Győző nyelvhasználata sajátos feszültségben van pesszimizmusá-
val. Szellemes, sziporkázó, telve váratlan asszociációkkal, újszerű szó-
fűzésekkel, egyéni leleményekkel, s mindez együtt ironikus és önironi-
kus lebegést kölcsönöz írásainak - verseinek is. 

A nyugati magyar irodalom egyetlen aránylag pontosan körül-
határolható csoportja a katolikus íróké. Jellegzetes arcélt kölcsönöz 
nekik részben az eszme, melyet szolgálnak, részben az, hogy önálló 
orgánummal, a Katolikus Szemlével rendelkeznek, részben az a tény, 
hogy az emigrációban jórészt érintetlenül őrizhették meg a maguk 
legsajátabb hagyományát, azt a lírai törekvést, melyet a hazai irodalom-
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ban Sík Sándor és Harsányi Lajos nevével jelölhetünk. A nyugati válo-
gatásban csak Tűz Tamás verseit olvashatjuk, Béládi Miklós azonban 
helyes érzékkel beválogatta Békés Gellértet és Rezek Sándort (Rezek 
Román a szerzetesi neve, Brazíliában él, Teilhard de Chardin élet-
művének világszerte ismert kutatója) is. így ugyanis világosabban lát-
hatjuk e hajdan egységes lírai kifejezésmód fejlődésének különféle válto-
zatait. Békés Gellért a misztikus hagyomány felé tágította líráját, Rezek 
Sándor a Sík Sándor által is kedvelt helyzetdalokat műveli (pontosab-
ban: művelte, hisz lírikusként egy igaztalannak érzett bírálat után elhall-
gatott), Tűz Tamás pedig jelentős költővé érett, elszakadva a hagyo-
mánytól. legalábbis annak hitbuzgalmi rétegétől, közeledve ahhoz a lírai 
formáláshoz, melynek Pilinszky János költészete a legjellemzőbb pél-
dája. 

Az 1920 előtt születettek közül mindkét antológiában olvashatjuk 
még Csiky Ágnes Mária kevéssé jelentékeny költeményeit, a Vándor-
énekben pedig Béky-Halász Iván pannon hagyományokból megterméke-
nyülő lírájából is szemelvényeket kapunk, s felvillan a tragikus sorsú, 
hajdan rendkívüü ígéretként indult Gyarmaty Erzsébet portréja is. A 
hazai gyűjteményből hiányzik Tollas Tibor, őt viszont annál bőkezűb-
ben mutatja be Kemenes Géfin László, s ez érthető is, hiszen Tollas 
Tibor jellegzetesen politikus költő, s versei elsősorban ennek köszön-
hetik a megkülönböztetett kinti kritikai méltánylást (legalábbis némely 
körökben). 

A honi irodalomban sem teljesen ismeretlen jelenség a „botcsinálta 
költő". A dolgok természeténél fogvajóval több van belőlük az emigrá-
cióban. Tiszteletre méltó, olykor igen jelentős műfordítói életművek 
alkotói az ihlet fellobbanásának egy-egy csalóka pillanatában verseket 
kezdenek írni, s a versíróból hamar lesz költő az emigrációban. Hang-
súlyoznunk kell, hogy e „költők" olykor igen sokat tettek és tesznek a 
magyar irodalom befogadásáért. Bibliográfiákat készítenek különféle 
könyvtárak hungarikáiról, nálunk számon sem tartott kis kötetekben 
mutatják be a hazai magyar líra legkiválóbbjait (nemrégiben jelent meg 
például Béky-Halász Iván Csoóri Sándor-válogatása Wings of knives and 
nails címmel Torontóban egy eddig még ismeretlen „Modern magyar 
költők" sorozat első darabjaként), komoly és alapos tanulmányokban 
tárják fel történelmünk legnagyobbjainak nyugati kapcsolatait, olykor a 
hazai irodalom- és történettudomány munkáját is segítő forrás-
kiadványokat tesznek közzé, tehát a nyugati országban is megmaradnak 
a magyar kultúra elismerést és méltánylást érdemlő munkásainak. E 
munkának előbb mintegy mellékterméke a vers, s talán maguk sem 
tudnak számot adni, hogyan, milyen körülmények között lépnek ki a 
nagyobb nyilvánosság elé, amely már költőkként fogadja el őket. 
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A Vándorének közülük is bemutat néhányat. Vannak, akik vitatják 
ezt, a magunk részéró'l azonban egyetértünk Béládi Miklós elképzelésé-
vel, hiszen ó' arra törekedett, hogy lehetőségei szerint hű képét adja a 
nyugati magyar lírának, s ebben a képben ezek a színek sem elhanyagol-
hatók. Hiszen az elismerten nívós külföldi magyar folyóiratokban meg-
lehetősen gyakran találkozhatunk dilettáns versekkel, mintegy annak 
bizonyságául, hogy a „versírógép" odakint is szorgalmasan működik. A 
hiba csak ott érhető tetten, amikor e lelkes versírók abban a hitben 
leledzenek, hogy „költeményeiket" idehaza rendkívüli megbecsülés 
övezi, „s úgy másolgatják őket - ezt a derűs elképzelést nemrégiben 
olvashattuk egyikük írásában - , mint a középkori szerzetesek a perga-
meneket". Inkább azt mondhatjuk, hogy hazai folyóirataink jó érzékkel 
válogatnak a nyugati magyar irodalom termésében, s az időt álló, 
értékes alkotókat hazai publikációikból is megismerhette az olvasó 
közönség. 

Mielőtt a két antológia legjava terméséről szólunk, érdemes röviden 
visszapergetni előzményeiket, már csak azért is, mert a nyugati magyar 
költészet rövid történetének igen fontos dátumait jelzik a különféle 
versgyűjtemények. Odakint ugyanis az állami támogatás meglehetősen 
ismeretlen fogalom, s a gyűjteményes kötetek megjelentetése a bennük 
szereplők anyagi áldozatát is szükségessé teheti. 1956-ban jelent meg az 
első figyelmet érdemlő nyugati antológia, a Tíz év versei, 62 (!) költő 
142 versével. Ebből a nem kis számú lírikusból ma már csak Csiky 
Agnes Mária, Fáy Ferenc, Flórián Tibor és Kannás Alajos nevét jegyzik. 
1959-ben Szabó Zoltán kilenc költőt mutatott be, s maga a szám is 
jelzi, hogy elődjénél jobb minőségérzékkel, szigorúbb válogatásban. 
Egyik kritikusa mégis „gyatra és céltalan könyv"-nek nevezte, ami 
annak bizonysága, hogy sehol a világon nem könnyű vállalkozás antoló-
giát szerkeszteni. Az Új égtájak versválogatása 1969-ben jelent meg, 
Határ Győző Bevezető őszinte beszédével. Tizennégy költő száztizen-
három verse olvasható benne. Valamennyien írnak ma is, némelyikük a 
nyugati magyar líra kiemelkedő alakja. 

Ennyi hát az előzmény. S ezek ismeretében még inkább megbecsül-
heti az olvasó Béládi Miklós munkáját, aki mindenfajta szélsőségtől 
óvakodva a nyugati magyar irodalomnak hiteles képét adta gyűjtemé-
nyében, hiszen minden jellemző és fontos alkotót bemutat ugyan, de 
érezhetően az igazi tehetségekre helyezi a hangsúlyt. Ezek — születésük 
sorrendjében - : Bakucz József, Horváth Elemér, Vitéz György és 
Gömöri György. (Természetesen amikor tehetségekről szólunk, nem az 
emigráció legtekintélyesebb öregeire gondolunk, hanem azokra a líriku-
sokra, akik húszegynéhány-éves korukban hagyták el hazánkat, s ma 
negyvenesek-ötvenesek.) 
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Bakucz József 1929-es születésű, eddig két verseskötete jelent meg. 
„Nem szerkesztett elme, hanem született költő'" — íija róla Határ 
Győző szokott éleslátásával. Néha nyomon lehet követni azt a folyama-
tot, ahogy az emigrációban élő költő fokról fokra szakad ki a hagyomá-
nyok vonzásából, mert úgy hiszi, hogy a maga útjára talál, holott 
inkább egy rémekkel és titokzatos kísértetekkel teli útvesztőbe jutott. E 
létérzés egyik leghitelesebb híradása a Tollrajz: 

Gyors termein az iszonyatnak 
hol nincs sem ablak semmi lámpa 
tántorogsz végig hadonászva 
mintha akadna aki hallgat 
s úgy úszód át itt e szobáknak 
vak folyosóit körbe-körbe 
mint ki tükörből lép tükörbe 
de mint kit nem kísér sem árny hang 
és mint hunyt szemű tengereknek 
pupillájában ragyoghat 
folytonos hal-káprázatoknak 
népe kísérteti sereglet 
a tárgyak fénylők fényt nem adnak 
vízzel telt poharak lebegnek 
üres lap fekete kép eretnek 
századok számlap-arca, ballag 

S szűri a sűrűvizű csendet 
egy végtelenből-végtelenbe 
suhogó háló s szemein egyre 
látomások jelek peregnek 

A nyugati magyar lírikusok tevékenységével foglalkozó tanulmá-
nyok egy része azt a gondolatot hangsúlyozza, hogy e lírát át-meg 
átjárja a világirodalommal való kapcsolatból fakadó modemség. Ha csak 
a Magyar Műhely kísérleteit figyeljük, így is van, hiszen e költők - Papp 
Tibor, Nagy Pál, Bujdosó Alpár és még néhányan — valóban a szélső-
séges tagadásig merészkedtek, s széles gesztusokkal dobálják le a líra 
megunt ruháit, hogy helyette lehetőség szerint semmit se öltsenek 
magukra. De ha a „hagyományos" lírikusok verseinek lélegzetvételére 
figyelünk, bármily merészek is képeik, bármily természetesen hagyják is 
el az állítmányokat, s élnek egymásra fényképezett síkokkal, lehetetlen 
meg nem hallanunk e modernség egyik hazai ösztönzőjének, Koszto-
lányinak szívdobbanásait (mint ahogy az imént idézett Tollrajznak is 
„kosztolányis" a léptéke). S nem Kosztolányi egyik legkedvesebb, élet-
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szemléletéről is oly sokat eláruló rímpárjának, az „álarc" és a rárímelő 
„halál arc"-nak emléke sejlik-e föl Gömöri György egyik ugyancsak 
árulkodó verséből? 

Naponta nyelvet - álarcot cserélek. 
Néha úgy érzem: arcom már ez álarc, 
néha meg: hiába vergődik a lélek, 
megváltásra csak önnyelvén találhat. 

Mert leírhatom angolul az élet 
minden rejtelmét, le a mindenséget, 
de anyám nyelvén tudom csak kidadogni 
a naplementét alkotó igéket. 

Magyar költőnek maradni az emigrációban, s ezért napról napra 
megvívni a harcot — ez az emigráció költészetének igazi témalehetősége, 
s ennek egzisztenciálisan is átélt, olykor gyötrelmes vallomásait találjuk 
a már név szerint is kiemelt lírikusok műveiben. Tájékozódásuk iránya 
természetesen nem egységes. Gömöri György közöttük talán a leg-
hagyományosabb, Vitéz György pedig a legmerészebb újító. Horváth 
Elemér az emberi kultúra hagyományaiból és jelenéből is megterméke-
nyülve alakított ki egy sajátos lírai világot, melyben a lét értelmére, az 
emberi élet rendeltetésére való rákérdezés gesztusa a legjellemzőbb és 
legerősebb. S benne, az ő költészetében is tetten érhetjük azt az egész 
emigráció lírájára jellemző jegyet, hogy visszarímel a hazai líra számára 
legfontosabb ösztönzéseire. Horváth Elemér költészetében Szabó 
Lőrinc drámain izzó tárgyiassága jelentette ezt az ösztönzést. Másoknál 
Juhász Ferenc és Nagy László képalkotásának emléke sejlik föl. A 
fiatalabb és kissé fésületlen Keszei István Pilinszky Jánosra rímel. S 
jócskán lehetne bővíteni a példák számát, annak bizonyításául, hogy a 
nyugati magyar líra valóban egyik alkotó eleme a sokat emlegetett 
ötágú sípnak, bár az alaphangot a síp másik ága játssza . . . 

A Vándorének és a Nyugati magyar költők antológiája 1980 e 
lírának korábbi, mára részben meghaladott állapotát rögzíti. A bennük 
szereplő költők némelyike azóta teljesen új csapáson jár, s nem lehet 
figyelmen kívül hagyni azt a furcsa jelenséget sem, hogy egyik-másik 
lírikus megelégelve eddigi visszhangtalanságát, hirtelen hangot váltott, s 
olyan vidékeken kalandozik, melyeket nagyon szerényen pornográ-
fiának nevezhetünk. Bizonyára sikeresek lesznek e versek az olvasóknak 
azokban a köreiben, melyek nem felelősségre ébresztő, a szépet szeretni 
tanító dokumentumot várnak a költészettől. Ugyanakkor azonban 
aggasztó is e fordulat, hiszen annak bizonysága, hogy a nyugati magyar 
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líra olyan kifejezési és szemléleti válsággal küzd, amely az adott környe-
zetben, az anyanyelv és a befogadó ország nyelvének kettó'sségében 
nehezen vagy alig oldható fel. E belső' meghasadtságot nem leplezhetik 
azok a színvonal nevében kiáltó kritikai írások sem, melyek a józan 
önszemlélet és önkritikus magatartás helyébe a hazai líra távolból észlelt 
válságjeleire való reflektálást helyezik. 

Pedig - és ezt az érzésünket mindkét antológia megerősítheti - a 
nyugati magyar lírának nagy szüksége volna józan önértékelésre. Mert 
bármily izgalmas is a vele való találkozás, bármekkora örömmel vehet-
jük is tudomásul, hogy tengereken innen és túl jelentékeny költők 
vannak, akik hittel és híven őrzik anyanyelvük pislákoló mécsesét, azért 
e líra egyetemes állapotát Határ Győző Magyar diaszpóra című verse is 
jellemzi: „A tartósított elkallódás állapotában az amerikai limbuszo-
kon." Vannak kétségtelenül jelentékeny írói (az idősebbek között), 
vannak tehetségüket egyre inkább beváltó lírikusai (elsősorban az 1930 
és 40 között születettek), vannak makacs, izgalmas kísérletezői (említ-
sük meg közöttük az érdekes, egyéni hangú Sári Gál Imrét is), s vannak, 
akik érzékeny idegvégződéseikkel felfogva a hazai kulturális élet leg-
jelentősebb eseményeit, maguk is visszhangoznak rá (így születhetett 
Erdélyi Zsuzsa imádsággyűjteményéből Major Zala Lajos kötete), de 
nincsen igazi karaktere. Számot adhatunk érdekes, rokonszenves, sőt, 
egy-két jelentős költőjéről, de a nyugati magyar líra egyeteméről, mely-
nek meglétét Kemenes Géfin László címválasztásával is igazolja, nem 
kapunk s talán nem is kaphatunk képet. Inkább magányos őrtüzek 
ezek, melyeket többnyire a nyelv szeretete, védelme, máskor a vitat-
hatatlan költői tehetség egyébkor pedig politikai érzületek ébreszt-
getnek s tartanak életben. Valóban „vándorének" zendül e költők 
ajkán, akik olykor elképesztően nagy távolságokra adják tovább egy-
másnak a szót, melyet anyáiktól tanultak, s melyet ők még hibátlanul 
beszélnek, de a következő nemzedékek talán már akadozva, s ezek 
utódai alighanem már csak emlékeikben őrzik a hajdani magyarság-
tudatot, mely - világirodalmi allúziók ide vagy oda - e két antoló-
giának legvonzóbb sajátja. 

Thinsz Géza egyik szép verse, a Búcsúzó újraértelmezett Mikes 
Kelemen-i attitűddel fejezi ki a nyugati magyar líra és a Nyugaton élő 
magyar lírikus sorsának paradoxonát: 

Tengerbe hullik egy könnycsepp: 
ez a halál. Csak ennyi. Ne sirass. 
Bölcs hullámoktól tanulom az öröklétet. 
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Vannak, akik már feldolgozták az emigráció traumáját, s kialakí-
tották a maguk egyéni képét, megtalálták önkifejezésük legterméke-
nyebb formáját. De ez a „könnycsepp", szemérmesen rejtegetve, vagy 
éppen megtagadva, alighanem mindegyikük szeme sarkában ott remeg. 
(Szépirodalmi, 1981.; Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 
Bern, 1980.) 
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