
What Was Her Blondness Like . .. .

What was her blondness like - I know no longer,
I only know the blond ears of the grain
on fertile fielás in rich and yellow summer
and through this blondness I feel her again.

What was her eyes' blue like - I know no longer,
but when the autumn opens up the skies
the languid parting of the sad September

. makes me dream back the color ofher eyes.

How was her silky voice - I know no longer,
but when in spring the air begins to sigh -
I [eel Anne's call, her words so warm and tender
out of a spring as distant as the sky.

Bandi Péter

SZERENCSÉS-E A SZERENCSÉS ORSZÁG'
Híradás az ausztrál irodalomról

Paradoxonnal kell kezdenünk: az ausztrál irodalom legújabb sikere egy Angliában kiadott
könyv, amelynek története Lengyelországban játszódik és születési helye egy Los Angeles-i
bőröndüzlet. Paradoxonunk folytatása: az Ausztráliában élő ausztrál .író könyve e sorok
írásakor még nem kapható Ausztráliában, - holott már elnyerte az idei tekintélyes Booker
díjat, azaz a legjelentősebb angliai irodalmi kitüntetést, s ezzel egyidőben az amerikai
könyvpiac nagy sikere, és filmjogáért félmilliós ajánlat hever a szerző íróasztalán.

Az európai olvasó keveset tud az ausztráliai irodalomról, és a fenti paradoxon talán még
rejtélyesebbé teszi számára e távoli földrész szellemi térképét. A rejtély egyik magyarázata,
hogy senki sem próféta a saját hazájában. Ha ez az axióma valaha is meghatározó volt, 
akkor esetünkben feltétlenül az. Az ötödik földrész tollforgatója, színművésze, zeneszerzője

ha bizonyítani kíván, előbb Angliában vagy Amerikában kell fölmutatnia tehetségét, s csak
az ottani siker szerez számára elismerést és méltó megélhetési lehetőségethazájában.

Pedig az ausztrál író látszólag szerenesés csillagzat alatt született; egy több száz milliós
nyelvcsaládban. Mi, magyarok, tudjuk - vagy inkább sejtjük -, mekkora előnyt jelent ez.
Elszigetelt nyelvünk arany bilincseiből folyton igyekszünk kitömi a nagyvilágba. Az auszt
rál író az angol nyelvű népek olvasóit kapta ajándékba a természettől, - ennek ellenére az
ausztrál irodalom ugyanolyan elszigetelt az angol nyelvű irodalomban, mint a magyar a vi
lágirodalomban. Fő oka ennek az ausztráliai irodalom provinciális jellege. Az írók erőfeszí

tése, hogy hűek maradjanak táj hoz és emberhez, hogy felmutassák kötödésüket ehhez a
kettőszáz év alatt előttük kibomló csodálatos földrészhez, - periférikusnak ható műveket

eredményezett. Pontosabban: az ausztrál író primer élménye az angol és amerikai olvasó
tömegek számára szekunder élmény, jobbik esetben egzotikum. A másik ok az a kiadvány-
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dömping, könyváradat. amellyel az angol és amerikai kiadóvállalatok az ausztráliai könyv-
, piacot elárasztják. A helyi kiadó kevés, és gigászi harcot kell vívniuk az olvasóért; lényege
sen nagyobb előállítási költségekkel dolgoznak tengerentúli mammut-riválisaiknál. Az
ausztrál írónak tehát két igen nagy akadállyal kell megküzdenie: provincializmusával a kül
földi olvasókért. és a külföldi könyvdömpinggel hazai olvasóiért! Ez a .kétfronros harc"
anyanyelve keretein belül olyan groteszknek mondható vágyat ébreszt, amilyet nemrégi
ben hallottam Melbourne-ben: "Bárcsak kis nyelvközösségbe tartoznánk!"

. "A SZERENCSÉS ORSZÁG" - ezt a címet választotta Donald Home, az ausztrál társada
lom éles szernú kritikusa Ausztráliáról szóló könyvének a hatvanas években. A címadás
akkoriban kétségtelenül helyes volt. A statisztikai adatok áradata meggyőzőenbizonyította,
hogy Ausztrália, ha nem is a világ közepe. de természeti kincseivel, társadalmi nyugalmá
val, periférikus földrajzi fekvésének előnyeivel és viszonylagos "történelmietlenségével"
biztos jövőt vallhat magáénak. A még nem is egészen kettőszáz esztendős államalakulat
úgyszólván felhőtlen vitorlázása az újkori történelem vizein - nohahajlamos elandalítani a
szemlélőt -, mégis bizonyos látens félelmet, a folyamatosság megkérdöjelezésével veti fel.
"Eddig olyan j91 ment minden, hogy kezd gyanússá válni" - ez a nyugtalanító alapállása
Home könyvének, amely akkortájt szűkebb körökben nagy port vert fel. Az irodalomtörté
nész Manning Clark nemrég megjelent kétkötetes összefoglaló munkájában erről a jelenség
ről beszél. Szerinte az ausztrál nép összes intézményeivel egyetemben a nemzeti jelleg
hiányát érzi, hatalmas akadályokkal küzdve igyekszik kialakítani valamiféle jellegzetesen
ausztrál identitást, amelynek mozaikjaiból felismerhető az ausztrál ember, lélek, társada
lom. Századunk első évei kínálták a Nagy Lehetőséget a földrész számára, amikor: angol
koronagyarmatból önálló államközösséggé vált. Ha akkor, a-brit hatás~k tudatos mellözésé
vel és az amerikanizálódás elvetésével az ország egy kipróbálatlan, de sajátos utat választ,
ma a világ elött felismerhető lenne az ausztrál jelleg, és ami fontosabb: az ausztrálok is tisz
tábban látnák magukat. Clark szomorkásan konstatálja, hogy ezt az alkalmat nem sikerült
megragadni. Hozzá kell azonban tennünk, hogy - T. S. Eliot mégállapításával élve - minden
"ha" absztrakció, kivált amikor történelmi fejlödést igyekszik kommentálni. Így hát
Manning Clark érvelése nem egyéb hipotézisnél. Tény az, hogy a jelenkori Ausztrália a brit
nemzetközösség tagjaként átveszi az amerikai életforma előre gyártott elemeit, annak
összes praktikus elönyeivel, de a nemzeti jelleget elnyomó hátrányával együtt.

Az előbb Home könyvéről szólva azt írtam, hogy szúkebb körökben nagy port vert fel. Ez
a "szűkkörűség" meghatározója' az ausztráliai irodalmi életnek. Irodalom és közélet külön
sín pályán halad, találkozó pontjaik nemigen vannak, ezért az írók munkájának úgyszólván
nincs társadalomformáló hatása. A könyvek nagy része azért születik, hogy megtámogassa
az írók anyagi helyzetét egyéb jövedelmeik mellett (televízió, lapok, hirdetés, stb.). Kevés az
olyan mú, amely társadalmi üzenet közvetítése céljából íródna.

Pedig az ausztráliai irodalomnak voltak nagy reménységekre jogosító, izgálmas korsza
kai.A századforduló táján alapított folyóirat, a Bulletin körül csoportosuló fiatal írók úgy
indultak, mint nálunk a Nyugathoz csapódó nemzedék. E folyóirat tette ismertté a klasszi
kusként emlegetett Henry Lawsont, a kitűnő epikust és .Banioe" Pattersont, az ausztráliai
hegyvidékek balladaköltőjét. A Bulletin volt kísérletező múhelye a nagy múveltségú
Norman Lindsay-nek, az életöröm kífejezöjének, aki valamelyest elrugaszkodva a telepesek
földdel természettel birkozó valóságától, reneszánsz' ihletésú aktokat festett, kifinomult
szatirikus történeteket írt, és egyben a korszak kiváló karikaturistája volt. Ennek a tehetsé
ges nemzedéknek egyik balszerencséje a korabeli Nagy Szerkesztő hiánya. A Bulletin - még
ma is így van - mindössze néhány oldalát bocsátotta csak az írók, költők és illusztrátorok
rendelkezésére, a híres "Vörös Oldalakat" (politikai motivációtól mentesen, az irodalmi
részt rózsaszín papírra nyomták). Képzeljük csak el, hogy egy Mikes Lajos ~agy egy Osvát
Ernő kaliberű szerkesztö serkentő gondossága mit jelentett volna e nemzedék számára!

De ha összehasonlítjuk a két írói csoportosulást, azt is meg kell állapítanunk, hogy amíg a
Nyugat akkoriban új irányzatot képviselt, és valami ellen jött létre, mint például a Herczeg
Ferenc képviselte akadémizmus és konzervativizmus ellen, addig a Bulletin köré csopor- .
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tosuló írók az ausztrál irodalom pionírjai voltak, számottevő elődök nélkül, atmoszférikus
elszigeteltségben áramlati hatásoktól. Így aztán feltúnésűk mindössze jelentkezés lett, - a
még utókornak is fiatal esztendők regisztrálják létezésüket, de alakjaik és múveik kizárólag
egy rendkívül vékony, érdeklődő réteg számára fontosak.

MIRŐL ÍRNAK AZ ÍRÓK, mi az ausztrál írók - régen és most - általános élményanyaga?
Elsős'orban az őket körülvevő föld tömeg: a roppant távolságokban váltakozó eukaliptusz
erdőségek, sivatagok, lila párában dómboruló hegyvonulatok, a kemence-forróságú északi
szél küzdelme az Emberrel, aki gyökeret ereszt ebben az Európától idegen arcú természet
ben: birkanyájakat hajt nyírótelepekre, aranyat ás, átadomázza társaival az erdei éjszakát,
miközben a tábortűz fölött rotyog az illatos tea, s harcol a svájcnyi vagy belgiumnyi terüle
tű erdötüzekkel, árvizekkel, szárazságokkal, - jóformán mindig jókedvűen, az új telepesek
optimizmusával és kemény akaratával, Ezt a majdnem romantikus idillt megzavarja a két
háború élménye és a nyomukban fellépő depresszió. Az első világháborúban ausztrál csa
patok angol irányítás alatt vettek részt a Dardanellák körül folyó harcokban, és lényeges
veszteségeket szenvedtek Gallipolinál. Ennek emléke fontos eleme a nemzeti tudatnak. A
második világháború már valamivel közelebbről érintette Ausztráliát: a Sydney-i öbölbe
hatoló két japán tengeralattjáró kilőtte a városra néhány torpedóját, mintegy megkóstoltat
ván a háborút az ötödik világrész népével. Ez az aktus, valamint az északi város, Darwin
japánok általi bombázása jelentette az ország fizikai részvételét a világégésben. Katonailag
azonban ismét jelentős véráldozatot követel Észak-Afrika és a távol-keleti dzsungelek. A
japán inváziótól csak az amerikai flotta menti meg az országot a korall-tengeri csatában.
Innen ered a vonzalom az ameríkanizálódáshoz, mintegy a néphála kifejezéseként.

A társadalmat - és így az írókat is - igazán megmozgató trauma a harmincas éveken vé
gigszántó gazdasági depresszió volt. A munkanélküliség, a diplomások alkalmi munkavál
lalása, az ingyenkonyhák előtti sorok. E romlás megélése lassan megteremtett bizonyos tát
sadalomtudatot az ausztrál írók egy rétegében. A depresszió rémalakja állandó tárgya az új
kori ausztrál irodalomnak is, és érezhetően a politikai baloldal felé irányította a városok
lakosságának figyeimét. Az európai telepesek tizegynéhány-milliónyi örököse számára je
lentősek a közös élmények és ezeknek irodalmi tükröződései, de ugyanakkor a világiro
dalmi tudatba történő betörésük béklyói is nyilvánvalóak. A paradoxon: egy távoli földrész
társadalmi kialakulásának katarzisa és annak irodalmi vetületei, amelyek fáziskülönbség
ben vannak az európai áramlatoktól. Az ember önálló világának felfedezése, rácsodálkozás
tájra, lélekre, társadalmat formáló erőkre már nem "hatja meg" az európai olvasót és ki
adót. Ezt a munkát elvégezték a több száz, több ezer esztendős irodalmak. Ami Ausztráliá
ról és az ausztrál emberről lényeges, azt' elmesélték az ötödik földrészre kalandozó út
leírók, már elmondta a Nobel-díjas Patrick White. Ha az ausztrál író a hozzá oly közel álló
természetről ír, országa keletkezéséről,'a két világháborúról, a gazdasági válságról. a
munkanélküliségről és az ingyenkonyhák korszakáról, állatokról és szükszavú, napbarnított
emberekről,akik félrecsapott katonakalapban söröznek, ha minderről ír, témája "old hat",
azaz "régi dolog"-nak számít az európai-amerikai kiadók és olvasók szemében. Mindezt
angol nyelven már elvégezte Steinbeck, Hemingway és Priestley. A történelem forgatagá
ba már jóval előbb és jóval intenzívebben belekóstolt írók hosszú sora.

Visszakanyarodván a kezdeti paradoxonhoz, már tulajdonképpen nem is paradoxon.
Csupán jellemzöje az ausztrál irodalom helyzetének. Az ausztrál író mondanivalójával
kénytelen bekapcsolódni az európai irodalom áramkörébe, az angol nyelvu olvasókat fog
lalkoztató aktualitásba. Thomas Keneally, a kitűnő ausztrál író könyve, a Schindlet Bárkája
(Schindlers Ark) európai téma. Mint cikkem elején említettemrl.engyelországban játszódik
a második világháború idején, történetére Los Angelesben talált rá az író, Ausztráliéban
megírta, és Londonban elnyerte vele a tekintélyes Bo.oker-díjat. Talán recept a világhírre
aspiráló ausztrál író számára? Ha igen, akkor tanúi vagyunk egy tudatos elvetélésnek e fia
tal ország önmegismerőpróbálkozásaiban. Jobbik esetben talán az ausztrál irodalomra irá
nyítja az érdeklődés fénycsóváját, és ily módon remélhető:hogy ez a fény felcsillant a jövő
ben olyan értékeket is, amelyek az ötödik földrész talajából nőnek ki.
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