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is csupán magyar követeléseket vesz számba: „Nemcsak a 
jogaikból kitudott magyarokért, hanem a békóba vert falusi 
legényekért, temetetlen mócokért, földönfutókká lett Tóásó 
Györgyökért . . ." A jogtalanságok felsorolásában sem pusz-
tán magyar sérelmek szerepelnek : „a külföldre utazás tilalma, 
a székelység katonaság alá erőltetése, a székely ifjak iskolá-
zásának megszorítása, az igazságtalan és részrehajló könyv-
cenzúra, a vallásbeli egyenlőségnek a hivatalokban való meg 
nem tartása, különösen az unitária feleket sértő mellőzése, 
a türelmetlenség rémítő példái, kivált a görög óhitűek nyo-
mása . . . " Nagyenyed szelleme tehát a népek és felekezetek 
összefogását is jelentette, a külön erdélyi kultúrhagyomány 
olyan érvényesülését, amely a transzszilván eszme révén pró-
bálta magyarok és nem magyarok közeledését elősegíteni. 

A hajnal emberei tehát, bár történelmi tárgyú regény, „val-
lás és vállalás" dolgában igazán nem vádolható a jelentől való 
elmeneküléssel. Az erdélyi magyarság elevennek érzett múlt-
jából merít, aktuálisnak érezve sok tradicionális erkölcsi és 
szellemi értéket a második világháború éveiben. A „hegyen 
épült város" üzenetét tolmácsolja a nagybeteg írónő, mert 
hite szerint a magyarság csak a demokratikus és humanista 
hagyományok jegyében őrizheti meg erkölcsi integritását. 

KOVÁCS N . JÓZSEF 

MAGYAR ÍRÓ AMERIKÁBAN: REMÉNYI JÓZSEF 

Az amerikai magyarság írói közül Béládi Miklós a két 
háború közötti időszakban egyedül Reményi Józsefet tekin-
tette irodalomtörténeti értékű alkotónak.1 Elsősorban talán 
azért, mert Reményi a kisszámú Amerikában élt magyar író 
közé tartozott, akinek sikerült kitörnie a regionalizmus bék-
lyójából, akinek neve ismertté vált ezen a szűkebb közössé-

1 Béládi Miklós: Bevezetés a nyugati magyar irodalomba. Válasz-
utak. Bp. 1983. 446. 
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gen kívül is, és talán egyedül neki sikerült kapcsolatot terem-
tenie a magyarság egészével. Közrejátszott ebben az is, hogy 
Reményi sokarcú írói egyéniség. Más arcát mutatja a regény-
író, különösen a Jó hinni, Emberek, ne sírjatok és Élni kell 
című regényeiből álló trilógiája, más arcát mutatják versei, 
megint mást a magyar irodalomról angolul és az amerikai 
irodalomról magyarul írt kritikai-irodalomtörténeti esszéi. 
Ismét más arcát mutatják azok a legszemélyesebb vallomá-
sok, a naplójegyzetek, levelek, amelyek a harmincas évek 
folyamán a szomszédos országok magyar nyelvű folyóiratai-
ban (Erdélyi Helikon, Pásztortűz, Magyar Jrás, Kalangya) 
láttak napvilágot. 

„Túlságosan személyes természetűek az ilyen vallomások? 
A jó ízlés rovására mennek?" — kérdezi naplójegyzeteiről. 
„Tudom, hogy a lírai költő esetében a legszemélyesebb él-
ményt elfogadhatóvá teszi a forma tökéletessége. De ezek 
naplójegyzetek s minek írni a nyilvánosságnak arról, ami 
'magánügy'. Mi a mentségem erre a szélsőséges őszinteségre? 
Úgy érzem, hogy műveim elkerülhetetlen törmelék-mivoltá-
nál fogva mégis újfajta színei a magyar irodalomnak, ame-
lyeket az amerikai magyar nyelvű és angol nyelvű környezet-
nek lehet betudni. A magyar író önelemzése összefügg a ma-
gyar sors amerikai kitérésével. Gyakorlati szempontból se 
nem oszt, se nem szoroz a hazai visszhang. De az átalakuló s 
mégis múltjához csökönyösen ragaszkodó európai magyar 
lélektan megítélése szempontjából egyéni problémáim, ha lel-
ki érzékenységben különböző fokokat képviselnek is, tipikus-
sá válnak. Különösképpen azért tipikussá, mert hiszen az 
amerikai magyarság előbb-utóbb kihal s az az írói ösztön, 
amely a maga sorsán át szavakba foglalja vérei sorsát, halálra 
van ítélve. Ezek a naplójegyzetek a mulandóság ellesett tüne-
tei, s az amerikai magyar mulandóság csakugyan végérvénye-
sen mulandó."2 Vagy mint Szirmai Károlynak, a Kalangya 
szerkesztőjének írta később egy levelében, talán nincs is 

2 Magyar író amerikai naplójából. Erdélyi Helikon 1933. 662— 663. 
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olyan nagy különbség magánügy és közügy között, „mert 
hátha mondanivalóm olyan, hogy a bácskai s általában a 
magyar televényen sem lesz meddő visszhangja".3 Sem a 
naplójegyzetek, sem a levelek nem magánügyben íródtak, 
mert az amerikai magyarságnak a szülőföldhöz való viszonya, 
kultúrájának és irodalmának kérdései olyan közüggyé váltak 
a harmincas évek elejére, amelyeket Reményi legszemélyesebb 
ügyének tekintett. 

Honnan az érdeklődésnek az az irányváltása, amelynek 
nyomai a húszas évek első felében még nem jelentkeztek 
Reményi írásaiban? Szubjektív okok egész sora játszhatott 
közre. Reményi 1927-ben a clevelandi Western Reserve 
University tanára lett, és elfoglaltsága együtt járt azzal, hogy 
fokozatosan eltávolodott a magyar közösség életétől. Ezzel 
egyidejűleg, vagy esetleg már korábban, kivált a Szabadság 
szerkesztőségéből, és így lehetővé vált, hogy az amerikai 
magyarság életét más perspektívából, mintegy kívülről szem-
lélje. „A nagyszámú amerikai magyarság ellenére hivatásom-
nál fogva annyira az angol nyelvű világban élek, hogy olykor 
majdnem egzotikus a magyar környezet" — írta 1937-ben.4 

Külső szemlélőként, úgy tűnik, másképpen látta az amerikai 
magyar műveltségi viszonyokat, mint magyar környezetben 
élő, és annak alkotó kortársai. 

Egy másik összetevője az a tapasztalata, hogy a magyar 
közvélemény felfűtött nacionalizmusa túl sokat várt az ameri-
kai magyarságtól. Ahogyan az erdélyi Korunkban írta, „ha a 
magyarországi Revíziós Liga, a Tengerentúli Magyarok 
Világszövetsége s hasonló szervezetek amerikai magyar 
komplexumára gondolunk, akkor szinte az a látszat, mintha 
az amerikai magyarságra várna a honmentő szerep. Hogy 
ezeknek az intézményeknek működésében mennyi az őszinte-
ség és mennyi az érdek, annak a megállapítása nem tartozik 
ennek a cikknek a keretébe. Ám az ok, amellyel kapcsolatban 

3 Sanfranciscói levél. Kalangya 1939. 449—456. 
4 Magyar író amerikai naplójából. Pásztortűz 1938. 413. 
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ezeknek a szervezeteknek neve tollamra vetődött, a követke-
ző : ha az amerikai magyarság annyira fontos az európai ma-
gyar élet szempontjából, akkor indokolt az a feltevés, hogy az 
amerikai magyarság úgynevezett kultúrélete is érdeklődésre 
tarthat számot."5 Kérdés maradt azonban, hogy Magyar-
országon kit érdekelt ez az úgynevezett kultúrélet? 

Pékár Gyulát minden bizonnyal. A „magyar irodalom 
Mussoliniját" — Reményi nevezte így — szemmel láthatóan 
érdekelte mindaz, ami a tengeren túl irodalmi vonatkozásban 
történik. A Petőfi Társaság elnökeként ő fogadta kültaggá 
Kemény Györgyöt, nem egyszerűen azért, mert versei a 
„hazafias lélek szolgálatában állanak", hanem azért is, mert 
ahogyan szóvirágokba burkolva megfogalmazta, Kemény 
Vas András című eposza „a 'János vitéz' és 'Toldi' istenáldot-
ta magyar Alföldének a legtisztább és legzamatosabb poézis-
ben pompázó délibábja [. . . ] az indiánok és cowboyok 
amerikai pampáin".6 De nemcsak Kemény György kapott 
ilyen elismerést. Szécskay Györgyöt ugyancsak külső tagjául 
választotta a Petőfi Társaság, míg Szabó Lászlót a nagykőrösi 
Arany János Társaság választotta tagjául Arany Buda halálá-
nak folytatásaként, illetve befejezéseként írt A hun király és 
Csaba királyfi című epikai vállalkozásáért. Reményi szerint 
az érdeklődés azonban csak látszólagos, mivel magyar vezető 
körökben „a komolysággal szemben azok a legérzéketleneb-
bek, akik minduntalan komolyságot hangoztatnak". 

írói öntudatát sérti az elismerésnek ez a módja. Mégiscsak 
más, mint naplójának megvallja, ha valakit Juhász Gyula 
indít el az írói pályán, vagy tehetségét, mint Szabó Lászlóét, 
Rákosi Jenő ismeri el. Ez a szembeállítás nem annak szólt, 
mintha hazai dicsőségre vágyott volna. Sokkal többre becsüli 
a hazai írók elismerését: „Amikor Juhász Gyula angyali 
szavai [ . . . ] körülröpdösték fiatalkorom írott álmait, akkor 
körülbelül úgy érezhettem magam, mint a süldő lány, akit a 

6 Miért nincs amerikai magyar irodalom? Korunk 1929. 425—426. 
(Kiemelés az eredetiben.) 

e A Petőfi Társaság ötven esztendeje. Bp. 1926. 177. 
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bálon észrevesznek. S nem tagadom, azóta is jólesett, ha 
sejtelmeim útján találkoztam hazai visszhanggal. Kosztolányi 
Dezső boldogtalanságával együtt sétáltam a budai Tábor 
utcán s a keskeny mellékutcákon; Babits Mihály alkotó 
nagyságának lelki fénye a napsugárnál melegebben érintett 
esztergomi nyári otthonában ; Kuncz Aladár megértő kritiká-
jában Amerikában leírt magyar betűim megszűntek a sors 
ákombákom torzai lenni."7 Nem az írótársak megértését 
várja tehát hazulról. Másfajta elismerést vár, olyat, amely 
megérti, mit jelent regényt vagy verset írni magyarul, Ameri-
kában : „Vajon sor kerül-e egyszer odahaza arra a meggyőző-
désre, hogy az Amerikából hazaküldött magyar költeményt 
vagy elbeszélést nem lehet pusztán a kávéházi okoskodás 
vagy akadémiai nagyképűség szemüvegén át megítélni, hanem 
meg kell látni benne és ki kell hallani belőle az ének magyar 
csökönyösségét, amely a tátongó csendből kiemeli a formát és 
a lényeget? Aki itt magyarul alkot, az nem elnézést vár ha-
zulról, hanem olyan természetű emberi megértést és kritikai 
tárgyilagosságot, amely méltó az Amerikában életre kelt ma-
gyar dal esztétikai jelentőségének erkölcsi tartalmához. Ha 
már a magyar csend nem kap megértést az amerikai zajtól és 
sebességtől, legalább odahaza ne legyenek siketek azok, 
akiknek a magyar szó többet jelent az érdek frázisánál és 
akiknek örülniök kellene, hogy az amerikai élet expressz-
vonata nem gázolta el a magyar csend sóhaját és költői 
hangját."8 Mindezt szubjektív tényezők támasztják alá. Pékár 
Gyula nem tudott időt szakítani rá, hogy egyik magyarorszá-
gi tartózkodása során fogadja, s mint kesernyésen fűzi hozzá, 
ennélfogva elesett attól a dicsőségtől, hogy bármiféle ígéretet 
kapjon tőle. Nem akadt Magyarországon kiadó, amely triló-
giáját egységes kiadásban megjelentette volna. Idegenben 
című verseskötete értelemzavaró hibák sokaságával jelent 
meg, szerinte a magyarországi szerkesztő jóvoltából. Szemé-

7 Sanfranciscói levét. Kalangya 1939. 451. 
* Magyar író amerikai naplójából. Magyar írás 1934. 5. sz. 96. 
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lyes ügy? Az is. De melyik író nem törekedne, hogy művei 
minél szélesebb körű olvasótáborhoz jussanak el? Ez a ter-
mészetes törekvés nem a dicsőség minden áron való hajszolá-
sa még - bár a naplójegyzetek tanúsága szerint Reményinek 
ezzel a vádnak beillő megjegyzéssel is szembe kellett néznie. 

Mindez azonban, úgy tűnik, mellékes. Fontosabb ennél az 
a kérdés, amely az amerikai magyarság úgynevezett kultúr-
életére, pontosabban a magyar nyelvű irodalomra vonatko-
zik. 

Reményi világosan látta, hogy a magyar közvélemény 
illúziókban élt az amerikai magyarság kulturális életét, iro-
dalmát illetően. A messzeségek ködén keresztül mintha min-
den szebbnek tűnne a valóságnál. 1920-ban Rickert Ernő 
katolikus pap-költő szerkesztésében megjelent az Amerikai 
magyar költők című antológia. Ez a kötet késztette Móricz 
Zsigmondot arra, hogy a Nyugat hasábjain lelkes hangulatú 
— bár a cenzúrától megkurtított - cikkben méltassa a ma-
gyar irodalom „egy rendkívüli gazdagodását az amerikai 
magyar költészettel".9 Míg Móricz írását az amerikai ma-
gyarság irodalmával foglalkozók azóta is idézik, Déry Tibor 
válasza Móricz írására a Független Szemle 1921. évfolyamá-
ban nem került be a kutatók köztudatába, holott Déry joggal 
állította, hogy „Ady, Babits, Kassák, Tóth Árpád verseinek 
korában" ezeket a verseket „nem lehet komolyan irodalom-
vagy költészetszámba venni s e szempontból mérlegelni", 
mivel ezek „nem jelentenek olyan értéket, mellyel irodalmi 
szempontból foglalkozni érdemes volna".10 Reményi osztja 
Déry véleményét: „Minden különösebb bátorság nélkül azt 
mertem mondani, hogy nem vagyok amerikai magyar író, 
a legjobb esetben magyar író, aki Amerikában él, s azt sem 
tagadom, hogy vannak, akik Amerikában époszt írtak magyar 

9 Móricz Zsigmond: Nemzeti irodalom. Irodalomról — művészetről. 
B p . 1 9 5 9 . I . 3 9 3 . 

10 Déry Tibor: Amerikai magyar költészet. Nemzeti irodalom! Füg-
getlen Szemle 1921. 1 4 6 - 1 4 7 . 

10* 
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nyelven, s úgynevezett lírát gyártanak, ám ebből korántsem 
következik, hogy amerikai magyar irodalom van. Megesett, 
hogy ezért a kijelentésért az irodalmi Héjjasok hazafiatlan-
sággal vádoltak. Udvariasan tették; pincéri mozdulattal, de 
úriemberi közönnyel. A közönnyel ölni akartak. Megsebezni 
sem tudtak."11 

Reményi szerint tehát nincs amerikai magyar irodalom. 
Elsősorban azért, mert az amerikai gazdasági körülmények 
között nem jöhettek létre, nem fejlődhettek ki egy ilyen iroda-
lomnak az intézményei. Nem a magyarság kis létszáma miatt, 
bár túlzónak és nevetségesnek tartja azokat az állításokat, 
melyek szerint másfél millió magyar élne Amerikában. Úgy 
gondolja, számuk eléri a félmilliót. Többségük gyári munkás, 
akiknek az érdeklődési köre nem bátorítja tartalmas irodalmi 
élet kialakulását. Az értelmiséget sem érdekli a magyar 
könyv vagy folyóirat. Az irodalmi lapkísérletek megrekedtek 
a kísérletnél. Romantikus vagy realista módon nézzünk-e 
szembe ezzel a ténnyel, kérdezi. „Ha úgynevezett romantikus 
szempontból nézzük a kérdést, akkor elnézők lehetünk. Ak-
kor ezer és ezer mentő körülményt találunk; érzelgősen el-
andaloghatunk, mert hiszen arra kell gondolnunk, hogy az 
amerikai magyarok ezrei odahaza nem olvastak újságot, s 
lám elérkeztek oda, hogy olykor már nem is tudnak meglenni 
újság nélkül. Ugyancsak érzelgős dolog arra gondolni, hogy 
a felhőkarcolók tövében egyszerű magyar munkások magyar 
nyelven Szenes Bélát is színre hozzák, s van, aki ennek örül. 
Még talán az is megindító egyik-másik romantikus szemüve-
gén át, hogy két színtársulat is vándorol városról városra, 
harmadrendű operettekkel s vígjátékoknak kinevezett bur-
leszk ízű bohózatokkal szórakoztatják a magyar bevándorló-
kat. [. . . ] Olyan is akad, aki könnyes büszkeséggel megálla-
pítja, hogy a magyarok nagy számban keresik fel az amerikai 
könyvtárak magyar osztályát s Beniczkyné Bajza Lenkétől 
Herczeg Ferencig minden író munkáját elolvassák, de annak 

11 Miért nincs amerikai irodalom? Korunk 1929. 426—427. 



768 A homályból 767 

a megértését nem kívánhatjuk tőlük, hogy néha illik könyvet 
venni."12 Keserű igazság ez így. De milyen ezzel szemben 
ennek a kultúrának a realista megközelítése? 

A realista szemlélet szükségszerűen elvezet ahhoz a fel-
ismeréshez, hogy az amerikai talaj terméketlen a magyar 
nyelvű kultúra számára: „Valóban az a csodálatos, hogy itt 
egyáltalán felsírt olyan ének, amely nem kerget szégyenpírt 
az érzékeny lélek arcába ; s hogy itt megszólalt olyan gondo-
lat, amely az erkölcs, az értelem, a jellem, a szociális lelkiis-
meret erejére támaszkodva igyekezett tartalmat adni az élet-
nek. Nem kell 'magyar defetistának' lenni, hogy megálla-
pítsuk : az a sok erő, amely az évtizedek folyamán kiszakadt 
Magyarországból, az amerikai keretek közepette nem tudott 
az amerikai magyar életben gyökeredző szellemi értékeket 
kitermelni magából. Ez a sok erő a kenyértelen múlttal szem-
ben kenyérbő jelent és megnyugtatóbb jövőt kívánt. Ezt sok-
szor (nem mindig) megkapta, de arra nem volt érkezése s 
készsége s kedve sem, hogy a szellemi értékek kifejlődéséhez 
szükséges feltételeket megteremtse. Ebben a légkörben Ady 
Endre megszűnt volna panaszkodni s Pékár Gyula telkeket 
adna el vagy részvényekkel kereskednék. Ebben a légkörben 
a hazai kritikusok ráébrednének arra (ha az intelligenciával 
összefüggő őszinteség még nem száradt ki bennük teljesen), 
hogy itt magyar nyelvű alkotó munkát végezni komolyan, 
becsületesen, a kétszínűség árnyéka nélkül nem hősiesség, 
hanem annál is bántóbb reménytelen szomorúság: kárba 
veszett energia, amelyen véres könnyekkel sírni kell. 'Magyar 
Messiás'-nak lenni Amerikában: önmagának ellentmondó 
fintor. 'Magyar Messiás'-ként hazamenni: júdásmosoly 
értékű ajándék, vállveregető elismerés [. . . ] megbecstelení-
tése az irodalomnak."13 A kétféle lehetséges megközelítés 
szembeállításával Reményi mintegy megelőlegezte az első, 
Magyarországon megjelent irodalomtörténeti áttekintés kri-

12 Amerikai magyar szellemi élet. Erdélyi Helikon 1930. 91. 
13 Miért nincs amerikai magyar irodalom? Korunk 1929. 429. 
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tikáját. Csorba Zoltán elemzései az amerikai magyar iroda-
lomról ugyanis akkor jutnak zsákutcába, amikor a nyilván-
valóan epigon formába öltöztetett hazafias tartalom esztétikai 
feltárását kísérli meg.14 

Pékár Gyula az amerikai magyar irodalom áttekintése so-
rán sokkal kevésbé van tekintettel esztétikai szempontokra. 
Egyetlen mércéje, hogy az általa említett szerzők milyen mér-
tékben szolgálják azt a gondolatot, amit ő nemzeti ügynek 
nevez. „Ezek a lelkes költők — írja — sokkal indulatosabb 
hangú magyarok, mint az anyaország lírikusai; verseikben 
valóságos harci készség lángol minden iránt, ami magyar 
nemzeti ügy; a demokrata fölfogásukat zavartalanul össze 
tudják egyeztetni a konzervatív ősi haza szeretetével."15 

Várkonyi Nándor a húszas évek végén kiadott A modern 
magyar irodalom című kötetében még említést tesz amerikai 
magyar irodalomról (nagyjából Pintér Jenő szellemében), 
később azonban módosítja álláspontját, és mellőzi mindazt, 
amit akkor már „irredenta frázisköltészet"-nek nevezett, és 
így Az újabb magyar irodalom már csak Reményi Józsefet 
említi mint magyar-Amerika egyetlen irodalomtörténeti 
jelenségét.16 

Ilyen előzmények után jelenik meg Reményi József cikke 
az erdélyi Korunkban „Miért nincs amerikai magyar iroda-
lom?" címmel. A cikkből kitűnik, hogy Reményi látószöge 
sokkal szélesebb, mint akár Pintér Jenőé vagy akár Csorba 
Zoltáné — aki az első önálló kötetet jelentette meg a témában 
— és válogatási, értékelési szempontja több vonatkozásban 
megelőlegezi Várkonyi Nándor gondolatát. ítéletalkotásában 
következetes és szigorú, legalábbis amerikai magyar viszony-
latban szokatlanul az, és úgy látja, hogy a sok írójelölt közül 
csak kevesen méltók az író rangjára. Közülük első helyen 

14 Csorba Zoltán : Adalékok az amerikai magyar irodalom történeté-
hez. Pécs 1930. 

15 Pintér Jenő: Magyar irodalom története. Képes kiadás. Bp. 
1928. II. 193. 

16 Várkonyi Nándor: Az újabb magyar irodalom. Bp. 1942. 361. 
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Tarnócy Árpádot emeli ki, akiről megállapítja: „Nincs ma-
gyar ember Amerikában, aki olyan szépen tudna sírni [ . . . ] 
S nincs, akiben a magyar vérmérséklet palóc színe annyira 
ujjongó fájdalommal tudna felsikoltani [ . . . ] Költészete, 
bármennyire egyéni, mégis folklore költészet a javából. 
Magyar költő Amerikában. Nem amerikai magyar költő. 
Hogy megmaradt magyar költőnek, annak egyik lényeges 
oka, hogy az amerikai magyar élet primitívségében sem szen-
vedett költői harmóniája, s a tulajdonképpeni amerikai ma-
gyar élettől ma is annyira messze esik, mintha Palócföldön 
élne. Micsoda különös ék az amerikai életben ez a sírva viga-
dó, de modern fájdalmaktól is megihletett magyar melan-
kólia!"17 

Éppen ez a „magyar melankólia" hiányzik ellenpólusából, 
a kommunista Bálint Imréből, aki Reményi írásának meg-
jelenéséig még csak egy regényt publikált ugyan, de akiről 
igen figyelemreméltó megállapítást tett: „Bálint Imre, a re-
gényíró, kommunista, s azért 'taboo'. Alfa című regénye 
nem az amerikai magyar élet tükre; a mai kor átkos civilizá-
ciójától megszabadulni akaró ember nem mindig sikerült, de 
mindig őszinte szándékú tiltakozása. Bálint Imre magyarul ír 
Amerikában, de Bálint Imre nem az amerikai magyar élet 
kommunista húrokat pengető irodalmi kifejezője. A marxiz-
mus olyan erősen él benne, hogy abban az esetben is, ha az 
amerikai magyar élet inspirálná, könyve feltétlenül kiemel-
kednék a magyar bevándorlók szellemi diktátorjainak kereté-
ből. És ez még csak nem is elismerés!"18 Tarnócy és Bálint 
neve mellé már csak kevesen sorakozhatnak fel : Egri Lajos, 
színpadi kísérletezései okán, Pólya László, néhány honvágy 
témájú verséért, Prattinger Ferenc, háborús regénye miatt és 
Kálnay Ferenc, verseiért. Ezzel, mint mondja, végére is ért az 
amerikai magyar irodalom mondatának. 

" Miért nincs amerikai magyar irodalom ? Korunk 1929. 427. 
18 Uo. 
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Igaz, tematikai szempontból talán az említettek viselik 
legkevésbé magukon a magyar-amerikai szellemiség korlátait. 
Tarnócy verseiben, és Kálnayéban is, a legkevesebb a hazafias 
frázis, az önsiratás, a gyászhangulat az amerikai magyar élet 
kilátástalansága fölött. Bálint Imre regényei, és nemcsak a 
Reményitől említett Alfa, hanem a trilógia későbbi darabjai, 
a Béta és Gamma is, a művész és a forradalom viszonyát vizs-
gálják, és ugyancsak a forradalom az egyik központi témája 
Egri Lajos java színpadi írásainak is, amelyek csak Ameriká-
ban születhettek meg, és amelyek ott és akkor komoly felada-
tot töltöttek be. 

Amikor tehát Reményi tagadja amerikai magyar irodalom 
létezését — a meghatározás egyébként nyilvánvalóan a ro-
mániai, csehszlovákiai magyar irodalom analógiájaként jött 
létre pusztán gyakorlati megfontolásból, és földrajzi meg-
jelölésként teljesen elfogadható — mindenekelőtt azt a funk-
ciót tagadja, amelyet a hivatalos Magyarország az írói elis-
merés előfeltételéül támasztott. Ez pedig az extra Hungáriám 
non est vita hamis illúziójának hirdetése, amelyen keresztül, 
mint írja, „a bánatos amerikai jelen így ajándékozza meg 
ragyogással a magyar múltat".19 Kemény György, Szécskay 
György vagy Szabó László vállalták ezt az illúziókeltést, 
ezért is részesülhettek mintegy jutalomként irodalmi társa-
sági tagságban. (Reményi bizonyára vitatkozott volna a má-
sodik világháború utáni emigrációnak azzal a koncepciójával 
is, amely szerint ebben az időszakban az „óhazai rendszer 
nem képviselte a magyar nép legnemesebb lelki aspirációit, 
e szellemi misszió elvégzésének feladatát az amerikai magyar 
írók vállalták magukra", mégpedig annak az amerikai ma-
gyar irodalomnak a nevében, amely „jóformán hermetikusan 
záródott el az óhazaitól". Legalábbis ezt vallotta Könnyű 
László Az amerikai magyar irodalom története című köteté-
ben.20) 

19 Magyar író amerikai naplójából. Magyar írás, 1934. 5. sz. 100. 
20 Könnyű László: Az amerikai magyar irodalom története. St. Louis 

1961. 6. 
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A fentebb már idézett néhány szavas jellemzéseken kívül 
Reményi alig foglalkozott amerikai magyar írókkal. Érdemes 
ezért számba venni és hosszabban idézni ezt a néhány, vala-
mivel hosszabb megjegyzést, elemzést is. Naplójegyzeteiben 
Pólya Lászlót a következő' szavakkal mutatja be: „Él erre-
felé egy Tinódi Sebestyén-szerű magyar lantos, akinek bizony 
rongyos a gúnyája s szállásnélküli az élete. A minap találkoz-
tam vele. Verselő hajlamából néha kinő olyan sor, amely 
csakugyan szép. Szerencsém volt. Ilyen szép sorral kínáltmeg. 
Ezt mondta: 'Bennem szenvednek az árva magyar igék'." 
Ehhez csak annyit tart szükségesnek hozzátenni, hogy ez a 
nyomorgó magyar verselő „mennyire szimbóluma a visszhang 
nélküli magyar igének !"21 

Megjelent versesköteteik szolgáltatták az alkalmat, hogy 
Reményi az általánosságokon túlmutatóan foglalkozzék két 
amerikai magyar költővel, Szabó Lászlóval és Tarnócy 
Árpáddal.22 Szabó Lászlónak két kötetét is említi, A hun 
király című epikus vállalkozását és a Vándor sirály című lírai 
gyűjteményt. Szabót olyan költőnek tekinti, aki Amerikában 
élve is csak magyar szemmel hajlandó nézni a világot, akinél 
az erkölcsi tartalom azonos a magyar léttel, „sovén", azaz 
soviniszta, aki „magyar élményeit, bármilyen természetűek, 
hangfogó nélkül továbbítja; emberi élményeit hangfogóval". 
Amit pedig verseiről érdemesnek tart elmondani, az volta-
képpen a nemzeti irány valamennyi amerikai magyar költőjé-
re érvényesíthető: „A közhelyes, sőt bombasztikus frázisokat 
sem tudja kikerülni tisztára magyar sorsra utaló verseiben, 
ennek ellenére gyakran eredetiebbeknek hangzanak, mint az 
inkább csak a nyelv szempontjából közhelymentes versek, 
amelyekben az őszről, télről, a Niagaráról, az alkonyról 
vagy akár 'legszebb órái'-ról énekel." Úgy látja, hogy Szabó, 
különösen eposzának régieskedő nyelve következtében mint 
költő „majdnem exotikus" jelenség, és „virtuskodó, mell-

21 Magyar író amerikai naplójából. Magyar írás 1935. 2. sz. 84— 85. 
22 Két amerikai magyar költő. Erdélyi Helikon 1931. 730—731. 
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veregető mivolta néha annyira kirívó, hogy formai tökéletes-
sége, verselő késssége úgy hat, mint gyakorlott káromkodás 
[ . . . ] " Szabó László költői világával szemben Tarnócy 
verseiben az érzelmi elemek túlsúlyát tartja említésre méltó-
nak : „Az életet csak úgy tudja elviselni, hogy elmenekül előle, 
de nem felejti el. Nem fél az élettől, de nem szereti szürkeségét 
és aljasságát, mint ahogy a gyermek nem szereti a sötétséget. 
Idegei olyan érzékenyek, hogy a lélek húrjaivá válnak, amikor 
dalt követelnek. Ez az érzékenység néha erőtlenség; nem any-
nyira a dekadencia gyöngesége, mint inkább a szentimentaliz-
must érintő érzésvilágé, amely nem tudja kellőképpen meg-
különböztetni az érzést az érzelgősségtől. [ . . . ] Lelki alka-
tában Falu Tamás közvetlenségére emlékeztet. [ . . . ] És el-
vitathatatlan tehetsége ellenére időről időre nem tud megsza-
badulni Ady Endre lenyűgöző hatása alól sem." 

Ma már sarkítottabban fogalmazhatunk: mindketten 
utánoznak. Szabó László Arany Jánost, Tarnócy pedig Ady 
Endrét, és mindkettőjükre súlyos teherként, már-már béní-
tóan hatott az eszményképüktől átvállalt szerep. Szabó László 
arról feledkezett meg, hogy a huszadik század már nem a 
romantikus, nemzeti büszkeséget is élesztő epikus költészet 
korszaka, és hogy már azok az elődei is szükségszerűen 
utánzók voltak, akik Arany tervezett hun eposzát akarták 
„befejezni". Tarnócy, ha Adytól átvett valamit, úgy csak 
külsőségeket vett át, nem tudott felnőni a vátesz, a „küldeté-
ses vétó" feladatához, amelyre pedig Amerikában éppúgy 
szükség volt (lett volna), mint Ady Magyarországán, és ezért 
menekült az élet elől. Nem az amerikai magyar valóság utasí-
totta el őket és verseiket, jóllehet bizonyos mértékig igazol-
ható a könyv iránti érdeklődés hiánya, hanem ellenkezőleg, 
ők utasították el maguktól mindazt, amit az amerikai magyar 
valóság egyáltalán nyújthatott számukra. Ezért hatnak mes-
terkéltnek, frázisszerűnek azok a versek, amelyek témájukat 
amerikai környezetből merítik, és amelyeknek éppen az lett 
volna a rendeltetésük, hogy kifejezzék azt az érzést, milyen is 
amerikai magyarnak lenni. 
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Más karakterű írás, tematikájánál fogva azonban ide tar-
tozik Reményinek egy, a Magyar Szemlében közzétett cikke, 
amelyben az amerikai magyar szellemi élet kérdéseivel fog-
lalkozik. Nem tudni, mi vezethette Reményit a Korunktól, 
az Erdélyi Helikontól és a Magyar írástól a konzervatív 
Magyar Szemléhez. Annyi bizonyos, hogy nem beszélhetünk 
eszmei vonzódásról, legfeljebb arról, amit ő is említett, hogy 
az amerikai magyar demokratizmus jól megfér a magyar 
konzervativizmussal. Vagy egyszerűen csak arról lehet szó, 
alkalom kínálkozott számára, hogy a másutt töredékesen 
kifejtett gondolatait elméletileg megfogalmazva foglalja 
össze. 

A szellemi életben első helyen említi a magyarságnak azt 
a rétegét, amelynek érdeklődése a múltban gyökerezik, és 
amelynek megjelenése a Jókai-romantika határainak egyfajta 
leszűkítése az amerikai magyar keretek közé. Irodalmilag 
megfogalmazva ez a következőt jelentene : „Akik az amerikai 
magyar életben szépirodalmi téren teremtettek valamit vagy 
akarnak teremteni, azoknak többsége az első csoportba 
tartozik. A háború előtt vándoroltak az Egyesült Államok-
ba, a Rákosi Jenő-féle harmincmillió magyar eszmekörben 
nőttek fel s irodalmi szempontból az ízlésnek és világnézetnek 
azt a töredékét képviselik, amelynek odahaza költői téren 
Ábrányi Emil volt a legjellegzetesebb képviselője. Szellemi 
tevékenységük kritikátlan; ennek természetes következmé-
nye, hogy vidékies megalomániára tesznek szert s inkább 
szavalnak, mint alkotnak, s ha alkotnak is, alkotásuk inkább 
szavalat, mint irodalmi teljesítmény. Tulajdonképpen meg-
indító jelenségek; a dilettantizmus határát átlépték, de az 
esztétikai kultúrán innen vannak [ . . . ] Amikor odahaza az 
amerikai magyar irodalomról beszélnek, rendszerint róluk 
esik szó, s a kijelentések egyértelműek azzal az elismeréssel, 
amellyel a hazafias oknál fogva jóakaratú budapesti kritikus 
a szolnoki vagy békéscsabai írói nagyság érdemeit méltatja. 
[. . .] Ok az amerikai magyarság pszichológiailag leghívebb 
kifejezői. Pszichológiailag, mondom, de nem művészi szem-
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pontból. Egy néptöredék sikertelen vagy félig sikerült sóhajai 
és reményei."23 Nem nehéz felismerni, hogy kiket tekintett 
ehhez a csoporthoz tartozónak, mindegyikük nevével talál-
kozhattunk a naplójegyzetek elmarasztaló megjegyzéseiben. 
Hogy mégis olvasták ó'ket, só't elsősorban őket olvasták, az 
annak köszönhető, hogy összetalálkoztak egy olyan közön-
séggel, amelynek nem adatott meg, hogy ízlését és értékelő 
képességét kifejlessze. A tőlük származó betű tette mámoros-
sá az amerikai magyarság lelkét, de egyúttal nekik köszön-
hető az is, hogy a templomokban a pap magyarul prédikál-
hat, az egyletek továbbra is találkozóhelyei a kivándorolt 
magyaroknak, és az újságok még táplálják az ingatag alapon 
álló magyar életet. 

A második csoport felismerése valamivel nehezebb, mert 
kevésbé egységes arculatú. Ide sorol mindenkit, akik „az esz-
tétikai élményt nemcsak nevelő és szórakoztató, hanem ki-
fejező és létigazoló élménynek is tekintik". Ennek a csoport-
nak sokféle arca van mind törekvéseiben, mind eredményei-
ben, közös csak annyi, hogy munkájuk inkább a magyaror-
szági olvasóhoz szól, és öntudatosan az egyetemes magyar 
szellemi élet részének tekintik magukat. Még akkor is, ha a 
hazai kritika ezt nem vette észre. Amikor erről a csoportról 
beszélt, feltehetően elsősorban önmagára gondolt, mivel a 
baloldal íróit nehezen lehetne ebbe a kategóriába sorolni. 
S végül, a harmadik csoport a kint születetteké, akik esetleg 
már magyarul sem tudnak, de nosztalgia - ma úgy monda-
nánk, a gyökerek keresése — vagy valami más, láthatatlan 
kötelék vonzza őket a magyar értékek irányába. 

Az elmondottak alapján úgy gondolom, nem lehet vitatni 
Reményi kérdésfeltevésének vagy állításának jogosságát. 
Nemcsak az amerikai magyarság sajátos helyzete folytán nem 
alakulhatott ki amerikai magyar irodalom, amely az egyete-
mes magyar szellemiség alkotórésze lehetett volna. És itt az 
sem vigasz, hogy más nemzetiségek szellemi tevékenységének 

23 Amerikai magyar szellemi élet. Magyar Szemle 1934. XXI . k. 322. 
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a sorsa is hasonló természetű volt. De nem alakulhatott ki 
azért sem, mert a hivatalos magyarországi gondolkodás nem 
engedte, hogy a tehetségek kiemelkedjenek a provincializ-
musból, hogy a múltba tekintés helyett merészen nyúljanak 
koruk létkérdéseihez. Mindezek a körülmények együttesen 
járultak hozzá, hogy az amerikai magyar irodalom már szü-
letésekor megsemmisülésre volt ítélve. 


