
RÓNAY LÁSZLÓ

Magyar költők Nyugaton

FÁV FERENC

Fáy Ferenc lírikusi sorsa annyiban különbözött legtöbb társáétól, hogy ő az emigrációban lett
költő. Nemcsak tudatában őrizte az anyanyelv közegéből kiszakadt versírók jellemző kettőssé

gét: élete is erre kényszerítette; hivatalsegédként dolgozott egy kanadai iskolában, s a napi mun
ka után alkotott. Verseiben, a hajdani péceli emlékek éppoly természetesen kapnak helyet, mint
az az életstílus, melynek részese ő maga is, de melyet megszokni nem tudott sohasem:

Előbb csak két határon át,
aztán hét zúgó tengeren
kísért egy rámomlott világ
porából felszállt félelem.
A péceli kis háztól, az
Új-világ, egy évtized
gazos dűlőjén hordozom
szép, színes töprengésemet
- a gondjaim, az álmaím 
Mellettem hangos. más világ
rohan s az új szavak között
felserdűlt, vidám kisdiák
nem érti' anyját. ki fiát
ölében hozva jött velem.
előbb csak két határon át.
aztán hét zúgó tengeren.

(Torontótól a Kálvin térig)

Fáynak eddig hat kötete jelent meg, a Katolikus Szemle egy ízben neki ítélte a Sík Sándor-díjat.
Keserű, káromló alkat volt, telve jajjal, panasszal. .Szétszórt kárhozottak lettünk a földön"
- sóhajt fel első kötetében, a Jeremiás siralmai-ban. Szüntelen bűntudattal járt a világban; s a
próféta dühödt elhivatottságával ostorozta kortársait, a világot. Vannak ösztönös tehetségű Iíri
kusok, ő bizonyára közéjük tartozik. Az emigrációnak nincs még egy költője, aki hozzá hasonló
bőséggel teremtette volna a képeket, látomásokat, aki ilyen ösztönös biztonsággal uralkodnék
anyagán. Képekben gondolkodott, bármilyen érzését fejezte is ki, készen születtek a sokszor leg
váratlanabb képzettársításokat egyberántó költői képek a tolla alatt. Mi sem állt távolabb tőle,

mint az intellektualizmus, mondanivalóját sosem közvetett formában akarta kikerekíteni, pri
mer fogantatású verseiben elsősorban az indulat közvetlen forrósága és hitele ragadja meg az 01
vasót. Legtöbb művében szinte áradó bőséggel fogalmaz, felforrósodó indulata valósággal össze
tördeli a logika fundamentumait, de amit felépít, végül mégis egységes, világos architektúrájú
építmény lesz.

Kezdetben a hit volt egyetlen fogódzója. A megrontott világgal szemben az örökkévalóság igé
zetébe kapaszkodott görcsös ujjakkal, hogy aztán földre zuhanva, lázadó keserűséggel ostromol
ja az eget, s egyre inkább az ember teremtő tevékenységére fordítsa figyeImét. Tartása, öntudata,
de még e profán mitológiát teremtő verseinek hangulata, kifejezésmódja is Adyra emlékeztet:
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Bocsáss Uram, szolgád ma gyenge,
bocsáss a szóért s én megyek.
Vár még a nádas tiszta csendje,
erdők vadonja, zord hegyek . . .
Megbújok ott, de majd ha kürtöd
bosszúját zúgják új szelek,
előlépünk kaszás Tiborcok,
- hazátlan, rongy paraszti sorsok 
és küzdünk, harcolunk veled.

Addig Nagy Úr az ég veled.

(Tiborc új éneke)

Az emigráció tehetségesebb költői kivétel nélkül saját, belső világ kialakítására törekszenek. En
nek építőelemei különfélék; van, aki látomásokból, más emlékeiből építi falát. Fáy lírájában a
kohéziós erőt az anyanyelvi tudat adja meg. .Dalunkban, mint az embrió a méhben / élünk.
A nyelv, e faltalan-burok / magába zár. És csendes rezdülésünk / bár gyönge még, de jel már és
erő" - írja Kövek a mezsgyén című versében e magatartás jelzéséül. "Őrizd a szót!" - figyelmeztet
másutt, és pontosan, érzékletesen kifejti, hogy a szó ebben a vonatkozásban nemcsak nyelvi jel,
nemcsak a beszéd eszköze, hanem a messzeségbe szakadtak magyarságtudatának utolsó lánc
szeme.

Nemcsak a magyar szót őrzi, hanem szívósan óvja azokat az emlékeit is, amelyek hazáj ához
fűzik, s gyakran megidézi őket, hogy erőt, vigaszt merítsen belőlük. Kivált Törlesztőének (1963)
című kötetéből figyelhető meg az a tudatos törekvése, hogy emlékei ből világot gyúrva magának,
kiszakadhasson élethelyzete szorításából. "Fáy Ferenc - írja rendkívül találó jellemzésében Igno
tus Pál- húsz esztendő minden percére egy PéceIt varázsolt Torontóba a versével, de ha soha
nem mozdul ki Pécelről, akkor is a honvágy költője volna. Akkor is szénaszag és jambus volna a
lélegzete, az ősz a kedves évszaka, rozsdabarnába forduló zöldessárga a káprázata, lágy és zengő
borongás az életeleme." Csak annyival érdemes kiegészíteni e pontos és érzékeny bírálatot, hogy
Fáy sosem idillt rajzol az elveszített otthonról. Még leghevültebb sorait, legszebb emlékeit is at
hatja a halál látomása, az elmúlás keserű tudata. Vallomásos erővel törnek fel belőle az otthon
szeretetének hűséges hangjai, de ezeket is komorrá,' sejtelmessé teszi a mulandóság érzésének fáj
dalmas belenyugvása :

Rólad szeretnék mindig lrni.
Leírni azt, hogy mint ragyog
- a Sukoró csúcsán a fák közt 
szép hajnalod.

A rétet és a jegenyéket ;
az utat, amint fellebeg,
- a csorda lába közt, a porból
lágy reggeled.

A lápot és a bokros füzek
karéját, mikor légbe nőtt

gyökerükkel, hűs vízre hajlik
a délelőtt.

A föld barázdás, ráncos arcát;
minden kis megbújtházsorod;
két karcsú tornyod, melyben délben
a Napforog.

A kazlak görnyedt, szürke hátát,
ahogy esetlen és sután
árnyukba dől, - mint izzadt béres ~
a délután.

Ökörnyál leng... Leírnám ezt is;
s azt is, amint a domb felett
ölükben hozzák nyurga hársak
kék estedet.

Rólad szeretnék mindig írni . . .
s arról, ki olyan nagyra nőtt,

hogy most, kis vézna mellén tartja
a temetőd.

(Rólad szeretnék)
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A távolság, az életforma változása, egy teljesen más világban való létezés természetszerűen csök
kenti az emlékek birodalmának kiterjedését. "Sok emlék lassan' teljesen leszárad a lelkedről" - ír
ja Fáy, s hozzáteszi: .vart nevel a seb". De a seb azért seb marad, s a magányos éjszakákon, ami
kor az ember gondolataiba merül, egyre fájdalmasabban lüktet. És ha minden megváltozott is
körülötte, az idő egyre könyörtelenebbül hág is illúzióira, azért mégis őrzi őket, mert önként vál
lalt magányában ezek maradnak igazi társai. Ez az ellentét, belső feszültség majdnem mindegyik
versén végigvonul, s hol tűnődő, panaszos elégiákban, hol komor balladákban, hol káromló
zsoltárokban nyer kifejezést. Az egyik szép elégikus példa az És minden elmaradt három vers
szaka:

Előre nem tekint és hátra nézni nem mer.
A réten zöld mocsár, a víz helyén homok . . .
Halottak jönnek szembe; s kiégett, barna szemmel
merednek föl mögötte a szétdúlt otthonok.

A sok társ, nagyra nőtt. Az lsten is kinőtte

a régi rongyokat, melyekben mint gyerek
mászta vele a fákat s a felnyurgult időben

vállán palástként lengenek most, bársony fellegek.

És minden elmaradt. Kezében messzi tájak,
szemében végtelen,fel-felcsapó habok . . .
A hangja csendesebb lett. Azért a kóbor árnyak
tudják, milyen szlnűek arra a hajnalok. .

Tragikus alaphangját verseinek lágy, áttetsző líraisága ellenpontozza. Az érzés, a látvány nála
mindig szerves egységbe forr, rendszerint nem a gondolati tartalom burkában, hanem a primer
indulat lávájának engedve, forróságában mintegy áthevülve. Fáy a maga kényére-kedvére gyúrja
szavait, képeit, néhol meglepő fordulatai, neologizmusai töb~nyire nem tudatosak, hanem az ih-

. let spontaneitásából fákadnak. Igaz, vannak visszatérő, állandó motívumai, képei, de ezek is
szertelenül, az ihlet igénye szerint változnak.

Érdemes szemügyre vennünk néhány állandó motívumát, már csak azért is, mert ezek többsé
gükben a nyugati magyar líra sztereotípiái. Fáy azonban elhihetőművészierővel tudja alkalmaz
ni őket, mindig rendeltetésük szerint. Allandó képe a vándorlás. Előbb személyes sorsa inspirálta
e motivúmot, később azonban önállósult, visszautalva az emberi költészet történetének ősi jel-

. rendszerére. Lírájában megjelenik a vándorbot képe, de ez az ág nem hoz ~ hajtást, nem ígér
megújulást, mint a mesék pásztorbotjai, vagy a próféták varázsvesszeje. Ez a bot szörnyű súllyal
húzza le annak a karját, aki jár vele s tapogatja az utat:

A vándorbotnak szörnyű súlya van.
Rügyet nem hajt, csak múlt mélyén kutat.
Az egyik vége: fáradt izzadás,
a másik: szürke porban váj utat.

Lángnak még karcsú, támasznak kevés.
És hordod mégis véges száz úton.

(Vándorbot)

A mesékre utal vissza lírájában a hontalan favágó képe is, aki idegenül, társ és barát nélkül, csak
fejszéje erejében bízva ballag a hó szikrázó fehérjében. Ösi vándormotívumot él újra a hullámzó
tenger és a végtelen víz látványánakmegidézésével. E hullámok azonban nem hoznak hírt a
messzi távolból, s nem repítik új utakra törékeny csónakját, csak a csendet, a tragikus hallgatást
ringatják "rőt tükrük'i-ön. Azaz: Fáy költészetében ezek az ősi jelképek, eszközök is drámai je.
lentést hordoznak; majdnem minden állandó motívumának kettős értelme van. Az egyik, amit a
szó olvasása után azonnal felismerünk, a másik, ami titokzatos, messzi tartományok nehezebben
értelmezhető üzenetétrejti (visszautal az elhagyott hazára). Ez a finoman alkalmazott kettősség

teszi Fáy Ferenc költészetét vibrálóan izgalmassá, megfejtésre érdemessé. Az övét is - mint a ma
gyar emigráció líráját általában - jellemzi egyfajta stilizálás. Élethelyzetét átértelmezve világiro-
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dalmi mintákat, hasonló sorsokatkeres a magáénak igazolására. Mivel alapvetően nem intellek
tuális költő, s nem is érdeklődik túlságosan a világlíra jelenségei iránt, elődkereséséneknyomait
inkább a magyar költészetben találhatni. Helyzetének, számkivetettségének (és itt most másod
rendű kérdés, miért választotta épp ezt az utat) ősképétRadnóti Miklós sorsában fedezi fel. Lirá
ját sok szál füzi Radnótiéhoz, még egyes fordulatai is emlékeztetnek rá. De nemcsak Radnótira!
Fáy általában is tudatos rokonságot tart a magyar líra hagyományaival, s ezeket a rokoni szála
kat érezhetőgonddal, öntudattal ápolja. Verseinek sokszor meghatározó elve a rímelés, melyben
mintája Tóth Árpád és Kosztolányi. Akárcsak a Nyugat nagy klasszikusai, néha ő is a rím kény
szerének engedve alkotja verssorait, s kedvtelve játszik is velük, mint azt Játék című verse is
bizonyítja.

A "szegény kisgyerek" attitűdjét is próbálgatja. Irigykedés című versének lírai alaphelyzetét
tudatosan választja Kosztolányiéhoz hasonlóan: ő is jól öltözötten, idegenkedve figyeli a vásot
tan hancúrozó, szegényebb sorsú fiúkat, s ugyanúgy kirekesztve érzi magát közülük, mint az egy
kori "gyermek". Verset ír Tóth Árpád emlékezetére, annak zsongó rímeit visszazengetve. Istenél
ményé ben megfigyelhető Sík Sándor lírájának ihletése, bár újabb verseiben egyre keserűbben, ki
ábrándultabban vallatja szándékáról .a messzi, titokzatos Urat. Babits Jónását idézi vissza a Je
remiás siralmai hangulata és tartása, hiányzik azonban belőle a babitsi vers sajátos önirónikus
reflexiója. Ezeknek az istenes verseknek egy másik része József Attila igézetében fogant: az övé
hez hasonló szándékolt gyermeki naivitással keresi Istent a teremtett világban.

A magyar lírával való tudatos kapcsolat még inkább elmélyíti Fáy sorsérzésének tragikumát.
Kevesen ábrázolják hozzá hasonló erővel az emigráns-Iét számkivetettségét, magányát. Gyakran
panaszolja, hogy nem lát igazi célt maga előtt, máról holnapra él, kis tervek, vágyak hevítik, s
ezekből próbálja kicsikarni ihletét. Apró, villanásnyi életképeit így telíti komor mélységgel a ki
etlenség, az elhagyottság víziója:

Füledbe tűket szúr a tél. Kezed
lilára fagyva meglapul a zsebben,
s a ház-közökböl didergő kutydk
s a szél kaffog rád egyre mérgesebben.

Kabátod is, ma molyról álmodik,
nyugalmas szegről. És a barna láda
naftalin-szagú csendjét tűzi ki
vigasztalásul rojtos gomblyukába.

Most már tudod, hogy tél van. Végtelen,
szomorú tél. A gondok egyre jönnek . . .
A szomszédoknak morogva köszönsz
s ők néha, reggel, vissza sem köszönnek.

(Január)

Az elmagányosodó költő számára maga a müalkotás, a vers lesz az a központi mondanivaló,
mely ihletési alkalmat ad számára. A versírás, a vers születésének folyamata maga is alkalmas lí
rai helyzetet teremt, mely egyszerre fejezheti ki a költő örök gondját, hogy a "verssor is mily ké
nyes és szeszélyes", de ugyanakkor arról is árulkodik, hogy a papír előttgubbasztó lírikust volta
képp más belső lázak gyötrik és hevítik :

Leírod: "Ősz van."
S olyan egyszerűnek,

semminek érzed ezt a mondatod,
hogy áthúzod.
A kettészelt betűket

nézed hosszan . . . Aztán, az ablakot
halkan bezárod.
Fázol.
Idegesen rágyújtasz ...
Színes új mondat lobog

az apró fényben.
Nem hagyod meg ezt sem,
lzlelgeted s gyufáddal eldobod.
Rőt lombokat látsz,
gyémánt fény t afűben
s írnál a rétről . . . Érzed, nincs erőd.

"Ősz van" - {rodle újra egyszerűen

s fázósan ülsz e két kis szó előtt.

(Ősz)
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Vannak, akik sosem tudják megszokni az úgynevezett amerikai életformát. Fáy Ferenc közéjük
tartozik. A nagyváros lüktető vegetációja, az emberi kapcsolatok kihűlése, a munka elidegenedé
se tétova döbbenettel töltik el. Egész költészete érzelmi fogantatású, hogyne riadna hát meg,
amikor látja az emberi viszonyok céltalanságát, ürességét? Egyik legszebb karácsonyi versében
(Karácsony aMarket-téren) ezt az amerikanizálódott, egysíkúvá vált, a technikai civilizáció kö
zepette elsivárult, valaha. még oly gazdag jelentéstartalmú humanizmust siratja el:

A városházán ott díszlett a jászol,
Józsefvíaszból, kőből Mária,
s kitömött barmok közt pihent az Isten
cégérnek használt egyszülött fia.

Viasz fején a pár órás szelídség
s neonfény csurgott. S lenn talán az Ács
az Isten, vagy az önmaguk csodáját
bámulta büszkén a várostanács.

Arcukról boldog, vízfejű szelídség
visszfénye csurgott. S mint letűnt korok
csodára váró lelke - nagy botokkal 
rémlettek fönt a fáradt pásztorok,

a sarki W. C. kőormán. Felettük
hatalmas csillag, mellettük teve.
s alattuk olaj-szagtalanitással
enyhült illattá az anyagcsere.

Zúgott a víz és vitte szét a piszkot
a föld alatt száz alvó rügy felé.
s a festett, [oldik:ézformálta Krisztus
az embert nézte, mintha értené.

Ugyanezt az alapélmény t oldja költészetté a Betlehem című versben, melyben a három király
"számsorok közt hánytorog", és "lázas álmokkal méri le: / Megérte-e? Megéri-e?", a pásztorok
pedig új csodákról, a bárányokért kapott kamatról álmodoznak subáik alatt. Egyre fenyegetőb
bé válik számára a felismerés: a hagyományos emberi érzések ebben a közegben elveszítették ér
telműket. A növekvő élettempó, a látszólagos korláttalanság, az emberi lehetőségek nem sejtett
kitágulása azt a gondolatot erősíti meg benne és itt találkozik az egzisztencialista filozófia egyik
ágának nagyhatású fölismerésével-, hogy Isten hallgat, magára hagyta a világot, sorsára bízta a
lehetőségeivel értelmetlenül gazdálkodó embert. Néha-néha idézhetjük meg csak e távoli Urat,
de akkor sem tehet értünk semmit, hiszen hozzánk hasonló, kiszolgáltatott fáradt lény ő is. Ezt
az élményt - mely Fáy egyik legdöbbenetesebb, a maga számára keserű tanulságokat rejtő fel
ismerése - fejezi ki megkapó hitellel a Harminc perc Istennel:

Napunk: a gép, esténk: a mámor
s a vasárnapunk : pihenés.
Ha nyolc napot alkottál volna.
tán jutna rád is egy-egy óra,
de hét nap nékünk is kevés.

Ülj hát le mellém. Nézd, e széken
elférsz te is még. Áll a gép.
Gyere. egyél, pihenj egy szóra,
ebédidő van és az óra
lassan lejár . . . félóra még.
Szalonnám van, melléje hagyma
és látod kolbász is akad.
Mit szégyellsz , hogyarcodra lettem?

hogy lent vagyok s te állsz felettem?
Nem látod bennem önmagad?
Te adtad ezt, melyben most élek,
- tört hittel bár, de emberül, -
a kűzdelmet céllal, gázzal . . .
Szégyenled? S csöndes igazával
az Isten fáradtan leül.

Szalannázunk . Kezünkben bicska
acélja csillan. Nincs szavunk.
Két/áradt ember déli-közbe,
nincs most különbség köztem s közte,
munkások , emberek vagyunk,
mohón eszünk és hallgatunk.

A "megrokkant világ" adekvát kifejezési lehetőségeit keresve a dehumanizálódó környezetben
élő művész két alternatíva között választhat. Vagy vállalja sorsának és küldetésének végső kon
zekvenciáit, mint József Attila tette, s ellene fordul, megváltoztatásának forradalmi lehetőségétől

sem riadva vissza; vagy megmarad a leírás, az ábrázolás szintjén, a stilizálás különböző fokaiban
éreztetve különállását és ellenérzését. Az emigráció vállalása természetszerűen kizárja az előbbi
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lehetőséget, viszont az emigráns magyar költő számára kínálja az ábrázolás különböző síkjait.
Fáy Ferenc lírájában rábukkanunk ennek fokozataira. Előbb nála is feltűnik a világtól elidege
nedett, mindenre fittyet hányó bohóc képe, a jellegzetes clown-attitűd művészi megfogalmazása,
hogy aztán a költő ismét belehelyezkedjék a mindennapokba, s megkisérélje apokaliptikus ké
pekbenés víziókban visszaadni azoknak embertelenségét. A kötetcímadóvá emelt Áradás (1972)
a törekvés egyik jellemző dokumentuma:

És körülállt a megrokkant világ,
és tökmaghéjas, hangos mámorával
köpte körül idétlen dalaim;
nem látva lelkem, tol/am kis karámját,
ahol kiszáradt álmok sarjú-lángját
legelték pányvás, szép halottjaim.

Túláradt szavaim gátjain a szenny
s kimosta féltett árnyaim helyét,
.. .fa puffad, fű sír, csöpp faluk forognak . . .
Sodor az ár s hínáros szemeimben
szúnyogra les az ember-mély sötét.

Nincs levegő? Réz-habbal forr a mélység!
Róka vinnyog, torony pereg velem . . .

De kinn-a partont futni kezd egy fűz, és
mielőtt minden szürkén elmerülne,
utánam nyúl és megfogja kezem.

Az utolsó kép árulkodó jelzése annak, hogy ebben az amerikanizálódott életformában a magát
magyarnak valló költő számára az érzelmek tisztaságának, kikezdhetetlenségének egyetlen hite
les mércéje a szülőföld emlékezete.

Fáy Ferenc költészetének fontos tényezője az elmúlás gondolata, anélkül, hogy nevén nevezte
volna a halált. Holott az mind gyakrabban kísértette. A költő, aki a legritkábbesetben élte át a
vele történteket, az élet eseményeit az elvonatkoztatás fokán, és sokkal inkább feldolgozta azo
kat a legteljesebb indulati azonosulással, egyre többet panaszkodott egészségi állapotára. Bár a
hetvenes évek második felében személyében is fontos tényezője lett a kanadai magyarságnak, a
nemzeti ünnepek gyakori szereplőjeként,sőt olykor alkatától idegen feladatokra vállalkozva, el
méleti útmutatójaként, örök elégedetlen maradt, aki szinte fogcsikorgató elszánással küzdött
minden negatív - vagy annak vélt - jelenség ellen. S mert egész életét magas hőfokon élte, sűrűn

emlegette rossz szívét, mely bizony nehezen bírta terheit. De Fáy Ferenc maga is jókora súlyokat
rakott rá, hiszen életmódja továbbra sem a magát óvni akaró emberé volt, s a régi maradt híres
"dühe" is, mely sokszor elragadta, igazságtalan, elsietett következtetésekre ingerelte.

Fájdalmasan érintette, hogy Dénes Tibor, megrajzolva az emigráció lirájának "mozaikját" (A
múltból aholnapba - a honból az otthonba), meglehetősennegatív módon értékelte költészetét, s a
többi között ezeket írta róla: "Állítom, hogy Fáy világa valótlan, stilizált világ; s a neohumanis
ta moralizálás irhája alatt igazában egy, a bonyolult valóságot banálisan leegyszerűsítőókonzer
vatív lakozik". Fáy Ferenc valóban nem volt modern költő a szónak abban az értelmében, hogy
intellektusa szürőjén folyatja át az élet eseményeit. De ha a modernséghez hozzátartozik a mo
dern képalkotás s a szenvedélyek kendőzetlen, fésületlen megvallása, akkor ő bizonyára a nyuga
ti magyar költészet élvonalába tartozik.

Egyik utolsó levelében arról írt, hogy egészsége lassan javul, s újabb verseken dolgozik, me
lyekből el is küldött néhányat. Aztán a várt további versek helyett halálhíre érkezett 1981
júniusában.
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