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Idegen nyelvűmagyar írók

Amiről szö lesz az itt következőkben, nemcsak kemény és kerek fából vaskarika: a nyugati
magyar irodalom egyik leghasznosabb nyitása, és mint ilyen, természetesen említésre se
kerül irodalmunk történeteiben. Pedig gondoljuk csak meg, rníközben nyelvünk: tarsta
lanságán, a nagyvilág közönyén kesergünk, irodalmunknak - Bessenyeiék óta - immár
két évszázada most van először idegen nyelveken megszölalni tudó, tehát mondandónk
eredményes továbbítására képes részlege.

Bennem még egy olyan homályos gyanú is él, hogy magányossá és meg nem értetté is
csak akkor váltunk, amikor megszünt a latinnal, majd a némettel kombinált irodalmi
kétnyelvűség.A romantika csak tudatosította bennünk ezt az állapotot.

Alapállásunk pedig azóta is romantikus. A magára valamit adó magyar író ma sem tud
megszólalni idegen nyelveken. Aki megkíséreli, gyanús. Ha pedig sikerül a kísérlet, akkor a
nyelvet váltót szígorüan és megfellebbezhetetlenül leírja állagából a magyar irodalom.
Mindmáig elfogadunk fáklyának, szellemi példaképnek olyanokat, akik nyelvismeret híján
nem tudnak tájékozódni a világban, és fordítva, szószólóinkként is hasznavehetetlenek.

Anyugati magyarszéppröza antológiájának hiába nyertem meg KoestlerArturt és Mikes
Györgyöt: a kiadó lektori bizottsága könyörtelenűlkihúzta e "javarészt idegen nyelveken
író" renegátokat. így dőlt dugába prözánk francia antológiája: a kiadó visszalépett, amikor
nem találta a magyar eredetiben a Nyugaton is ismert és elismert Dormándi Lászlót,
Koestlert és Mikest.

Irodalomtörténeteink ha megemlítik is őket, csak azért teszik, hogy utána azonnal
veszteséglistára tegyék éppen azokat, akiknek legtöbbet köszönhetne hírünk a világban.
Anélkül, hogy megvizsgálnánk: miben is áll a nyelvváltás vagy a kétnyelvűség. Hogy
lehetséges-e egyáltalán, és ha igen, mi belőle a tanulság, a haszon? Pedig hát, amíg így
kitessékeljük irodalmunkból azokat, akik megtanultak szólni a világhoz, nem panaszkod
hatunk, ha ismeretlen marad a magyar irodalom.

Az 1956 óta Nyugaton élő költőkről szöló tanulmányában Czigány Lóránt felsorolja e
nemzedék közös vonásait. Gyökértelenség, bűntudat jellemzi őket, a kívülrekesztettség
érzése. Az értékrend felbomlása, nyelvi elbizonytalanodás, nosztalgia.

A felsoroltak, közvetíenül vagy közvetve. egy pofon egyszeru ténnyel kapcsolatosak:
idegen nyelvi közegben, olvasó, kiadó nélkül, magyarul írni - őrület. Az 1956-os
nemzedék költőihiába tanulták meg a világnyelveket, nem használják őket. Czigány Lóránt
kórképéhez tehát hozzátoldhatjuk: költőink következetesen egynyelvűek.

Ez a magatartás a nyugati magyar irodalomban egyáltalán nem tipikus. Azok, akik 
mint a nem ötvenhatos Major Zala Lajos vagy a prózaíró Nagy Pál - nem tartoznak az
ötvenhatos nemzedék költőíhez,megkísérelték idegen nyelven is müvészí formába önteni
mondanivalójukat. Más szóval: lelki egyensillyuk és emberi méltóságuk érdekében
megpróbáltak gyökeret ereszteni a francia, az angol, a német irodalomban, a fogyó
emlékek, az elbizonytalanodó anyanyelv helyébe új, vérbő valóságot találni, ha lehet.

Mit jelent ez a gyakorlatban? Az anyanyelv, az óhaza megtagadását? Mint látni fogjuk,
ilyesmire alig nyújt példát a nyugati magyarirodalom. Akkor hát mit? Tudom, nehéz lenne
bárkit is meggyőzni arról, hogy idegen nyelven is lehet magyar író valaki. Gondolkozzunk
el mégis! A latin-amerikai irodalom klasszikusai közül Güiraldes, José María de Heredia.
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Huidobro, más tájakról Tzara, Ivan Goll, Marinetti - franciául írták műveiket. Mégis
argentin, kubai, chilei, illetve román, német vagy olasz írók. Groteszk lenne az ír
Beckettet, a spanyol Arrabalt, a román Ionescöt francia írónak nevezni, pedig rnindhár
man franciául írták meg életművüket.

A dolog tehát korántsem egyszeru. A nyelvváltás néha annyira kézenfekvő, hogy már
már elkerülhetetlen. Jó példa rá az avantgarde története.

Az avantgarde hajlamát a nyelvváltásra a mozgalom nemzetköziségével. nemzeti
irodalmak felettiségével magyarázzák. A múlt, a szellemi örökség elvetése - ez az első

számú avantgarde követelmény - is sokkal könnyebben megvalósítható, ha az író a múlt
gondolati patronjaival együtt elveti azok hordozóját is, az anyanyelvet.

Idegen nyelven könnyebb a szabad gondolattársítás, az automatikus írás, az avaritgarde
megannyi technikai fogása. Az idegen nyelv felszabadító hatású, mert szavai nem cipelnek
elválaszthatatlan tartalmat, nem idézik fel a beidegzódéseket, gondolattársításokat vagy
nyelvi fordulatokat. Idegen nyelvet könnyebb felforgatni, az avantgarde kísérleteiben a
kényes, megingathatatlan nyelvérzék az író munkáját nemhogy könnyítené - megne
hezíti.

Mindez nem megvetendőelőny.Azok, akik engednek a kísértésnek, nem válnak francia
íróvá: hiszen éppen azért használják a franciát, mert - nem érzik. Sőt: maguk a radikális
nyeh-váltók is - az esetek jelentősrészében és titokban - fordítanak. De lássuk a magyar
nyelvű és az idegen nyelvű írás közötti félmegoldások hosszú sorát!

Van, aki magyarul írja a szépírodalmat, és csak a tanulmányokat, az értekező prózát
idegen nyelveken. Erre rákényszerülnek mindazok, akik részt vesznek a befogadó
országok szellemi életében. Az, hogy kenyérkeresőmunkájuk kényszeríti-e őket, vagy a
tájékozódás és a tájékoztatás kényszere, most lényegtelen.

Mások nem műfaj,hanem tárgykörök szerint csoportosítanak: magyarul írják a magyar,
idegen nyelven az idegen valósággal összefüggő élményeiket. Ezek megkerülik a
nehézségeket, nem vállalják a közvetítő szerepét, megismertetni az idegennel az óhazát és
az óhazával az idegent. Átmeneti megoldásról van szö tehát, amelygyakran skizofréniához,
és elkerülhetetlenül írói beszűküléshezvezet.

Ismét mások látszólag teljesen átálltak a német, az angol nyelvű írásra, és már csak
nosztalgikus pillanataikban használják anyanyelvüket. Van olyan is, aki idővel végérvénye
sen visszatér a magyar nyelvű íráshoz, vagy mert elérte, amit akart: bizonyított, vagymert
letett róla, hogy engedelmes eszközévé és anyagává szeIídítse az idegent.

A legáltalánosabb azonban az az írói magatartás, amely el sem távolodott az
anyanyelvtől, inkább keserves munkával lefordítja vagyújraírja a magyar eredetiket. Igaz,
hogy errőla legnehezebb, legigényesebb mödszerröl beszélnek a legkevesebben. Szégyen
lenne a kétnyelvűség komisz kényszere? Külföldi kiadók nem szívesen közölnek
fordításokat: nyomós, szentimentális érvük, hogy az író - idegen létére - lám, franciául
vagynémetül írja müveít, Másrészt, az író maga tudja, hogy fordítása vagyújraírása nem
nélkülözheti a legszigorúbb korrektúrát. Csak így lehet a francia, német nyelvű írásokból
- francia, német irodalom. És ki látná be lázongás nélkül, hogy művei sorsa nem rajta áll,
hanem - akorrektoron?

A mödszer nehézségeirőlnaivitás lenne azt képzelni, hogy azok - kizárólag nyelviek.
Idegen nyelvi közegben az alkotás folyamata is megváltozik. Lássuk, hogyan?

Első fázis: egy idegen gondolatmenetet vagy valóságanyagot kell megmagyarítani, a
magyar olvasó számára is érthetően és élvezetesen. Mindezt egy olyan személyiségen
szürve át, amelynek nem öröklött tulajdona ez az idegen valóságanyag, és amely
címzettjétől, a magyar olvasótól évtizedek óta elszakadt. Munkájához sokszor új szavakra,
fogalmakra lenne szüksége annak az írónak, akinek nyelve megkopott, emlékeit pedig
kikezdte a feledés.
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Második fázis: az így megmagyarított idegen valóságot vissza kell angolra, németre
fordítani. Úgy,hogy kiessenek belőle a magyar olvasó számára nélkülözhetetlen analógiák
és magyarázatok, de megmaradjon benne a szem: a kívülálló friss szeme. Aki így dolgozik,
idővel csalhatatlanul megérzi, hogy mi a magyar eredetiben a helyi érdekű, tehát
kihagyható, és mi a minden ember számára fontos vagyérdekes, jellemző adat. Mert - és
ezt jól tudják a fordítók - szolgai fordítással az eredeti hatását kelteni - nem lehet.

Megfigyeltük-e. hogy a leírt folyamatban az írónak hányszor kell identitást: gondol
kodásmódot és mentalitást, no meg természetesen: nyelvet váltania? Termékeny tudatha
sadás - mondottuk. Tegyük hozzá: annak, aki átvészeli. Ismeretében nehéz megértenünk:
miért kíséri gyanakvás más nyelveken is alkotó íróinkat, miért mondunk le róluk, és végül:
miért nem tanulmányozzuk, hasznosítjuk tapasztalataikat.

De lássuk a jelenséget magát! Kitűnő példánk van rá, az 1920 és 1927 között spanyol
nyelvű íróvá vált, majd visszamagyarosodott fiatal Remenyik.

Remenyik Zsigmond a századdal egyidős, a Heves megyei Dormándon született. Amikor
1920-ban, húszéves korában elhagyja Magyarországot, semmiféle külső körülmény nem
kényszeríti. A nemesi Magyarország bukását törvényszerűnek tartja, a demokratikus
polgári forradalom elfojtása a nyugati demokráciákból, a szocialista forradalom cserben
hagyása a nemzetközi munkásmozgalomból ábrándítja ki. Leszámol családi környezetével
is. a vidéki kisnemesség életképtelen állóvizeivel, szellemi örökségével, mindazzal, amivel
eddig traktálta az életidegen iskola. A kényszerű emigrációnál sokkal erősebb törés az
ilyen belső kényszer szülte elhatározás. Remenyik nem vár csodára, olyan messzire megy,
amilyen messzire tud, latin-amerikai író lesz, se több, se kevesebb, teljes benne a múlttal
való szakítás.

Az úton mégis a bécsi emigráció, Kassák köre az első állomás. Mint az aktivisták,
Remenyik is tenni akar, hatni akar a világra, meg akarja változtatni az embereket. Dél
Amerika kikötőiben,Valparaisóban vagyaz Andesekben magyarul elképzelhetetlen lenne
ez a hatás. Az avantgarde vállalása a nyelvváltást nemcsak megkönnyíti, de igazolja,
szélsőséges esetekben még sZükségessé is teheti. Remenyik latin-tudása pedig megköny
nyíti írónk igyekezetét a spanyol nyelvterületen.

Ennek a radikális nyelvváltásnak is megvannak azonban a maga fokozatai. Bécsből a
fiatalember Hamburgon át Buenos Airesbe hajózik. 1920-as verseinek témája a forrada
lom, a menekülés, a hontalanság, a magány. Ebben a magyar nyelvű költészetben új szín a
latin-amerikai háttér. Lassan, versről versre amerikanizálódik a tartalom is. Az átmeneti
tétovázás hónapjai után pedig Remenyik bátran, elszántan elkezd írni spanyolul.

Írónk bizonyára bajban lett volna, ha klasszikus kasztíliai prózában kellett volna
kifejeznie magát. A formabontás, a kísérletezés szabadsága éppen ellenkezőleg,megsza
badítja gátlásaitól a nyelvváltás nehéz, bizonytalan éveiben. Hiányos spanyol tudása
lehetövé teszi, hogy skrupulusok nélkül, kizárólag a nyelv zenéjére, a szavak szépségére
ügyelve felforgassa, szétszabdalja Cervantes klasszikus örökét. Három spanyol nyelvű

tragédiájának a kézirata könnyen olvasható: azonnal végleges megfogalmazásban ömlő

szövegek, Ritka bennük a húzás, javítás, és ezek is csak a zeneiség fokozását célozzák, nem
helyesírásiak vagy nyelvtaniak.

Az avantgarde próza, felszabadító hatása mellett, súlyos veszélyt is rejt: művelője annyira
semmibe veszi az "idejétmúlta, konzervatív" irodalmat, a nyelv legelemibb szabályait, hogy
- soha nem tanul meg spanyolul. A "La tentación de los asesinos" értelmetlenségek,
következetlenségek, hungarizmusok, amerikanizmusok, szóhasználati, grammatikai, he
lyesírási hibák szedete. Hogy Remenyikvalóban nem tanult meg spanyolul, arra az "Agrella
isten ítéletei" 1929-es kézirata a tanú. Bár konzervatívabb prózájával nagyobb nyelvtudást
tételez fel ez a dolgozat, kivétel nélkül fellelhetőkbenne az idézett hibák.
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Remenyik nyelvváltása akkor lett volna igazán sikeres, ha ezeket a zsengéket az évek
folyamán kiforrottabb, izmosabb müvek követik.

Hogy ez miért nem sikerült, annak Remenyik életkörülményeiben kereshető az oka.
Állandó létbizonytalanságban él amerikai évei alatt, nem sikerül beilleszkednie sem
Chilében, sem Peruban. A munka, a barátság hozzá hasonló idegenekhez köti sorsát, és a
szerelem, e harmadik nagy kötőanyag sem hozza meg a megállapodást. Egyszeru,
tanulatlan indián feleségében nem talál értő szellemi társra, Aguida és kislánya pusztulása
után pedig véglegesen magára marad.

Ez a kudarc készteti végső soron hazatérésre Remenyiket. Magánélete és írói tervei
kudarca. Úgy képzeli, hogy az elsőnél könnyebb lesz ez a második nyelvváltás, második
.honalapíras". A magyar irodalmi életbe azonban nehéz bejutni, még akkor is, ha a
kifejezés eszköze ezúttal az anyanyelv. Remenyik ráadásul mindent akar: a magyart és a
spanyolt. 1929 szeptemberében, két évvel hazatérése után, ai' ,,AgreIla isten Itéleteit-t
még mindig dél-amerikai témáról írja, és - spanyolul.

Aspanyol nyelv ritmikáját, szellemét próbálja a magyar prózáha átmenteni. Remenyik első

magyar nyelvű elbeszéléseiben ilyen mondatok követik egymást: ,,Azutak magukon viselték
a tévelygés bélyegét és kihaltan hevertek, mint lepihent nyugtalan vándorok keresztbe vetett
lábakkal szerteszét." A kritika természetesen felhördül: "Néhány remek, felejthetetlen kép
és mondat, de általában modoros, magyartalan stílus" - írja Bálint György. Ez a stílus
"esetlen, otromba, faragatlan, mintha minden polgári rend és csiszoltság ellen lázadó
akarattal szándékosan, puszta utálatból tördelné mondatai súlyos ütemet".

Pedig Remenyikkel nem a polgári rend utálata tördélteti szét mondatai ütemét és írónk
- tud magyarul. Csakhogy senki se veszi észre, hogy a .széttördelr" mondatnak új,
lendületes spanyol ritmusa van. Senki sem látja a fiatal Remenyik célját: a spanyol nyelv és
az avantgarde ötvözetéből új prózanyelvet kialakítani. Akárcsak az elsőnek, a második
nyelvváltásnak is megvannak a maga fokozatai. Amikor hosszú évek után, angyalföldi
aszfalttehenészetében, Remenyik elkezdi feldolgozni e külváros életét, végre elmondhat
juk, hogy magyar íróvá lett: megtalálta a maga indiánjait a Duna - Tisza közéri.

Elég egy pillantást vetnünk az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem antológiáira,
hogy e négy vaskos kötet írói között felleljük a kétnyelvűség felsorolt fokozatait. A
Széppröza Antológiájából, igaz, kitessékelte a kiadó Koestler Arturt, Mikes Györgyöt és
egész sorát azoknak, akik sikerrel illeszkedtek be valamelyik nyugati irodalomba. De
benne maradtak a ma még kevéssé ismertek: mi csak azokra szoktunk haragudni, akik 
sikeresek. Tardos Tibor, akiből napjainkban lesz egyre ismertebb francia író, Domahidy
Miklós, aki németül, sőt franciául is megírta magyarul mostanában megjelenő kitűnő

regényeit és színdarabjait, az ugyancsak német-magyar Monoszlóy Dezső, Pemeczky
Géza és így tovább. Kabdebó Tamás verseket ír angolul, Halász György és Hendi Péter
szépprözát svédül - az esszéisták és tanulmányírók pedig úgyszólván kivétel nélkül
kétnyelvűek.

Mondottuk: Bessenyeiék óta a magyar irodalomnak most van először ilyen népes,
idegen nyelveken megszólaló részlege. Ez valószínűleg a nyugati magyar irodalom
legérdekesebb nyitása. A jelenség haszna nyilvánvaló: a közvetítés. a tudatosan vállalt
hídszerep hosszú távon radikálisan megszüntetheti magányosságunkat, meg nem értett
ségünket. Műveinkeresztül bekapcsolja a magyar olvasót a nagyvilág szellemi áramlataiba,
másrészt lehetövé teszi, hogy megismerjen minket a nagyvilág.

Rövid távon van azonban valami, amiben - ha akar - késedelem nélkül tanulhat az
idegenbeszakadttól a hazaszakadt. Ellesheti tőle, hogyan kell szólni mindenkihez. Hogyan
szabaduljunk mondanívalönk helyi érdekű rétegétől, irodalmi tolvajnyelvünk közhelyei
től, hogy - bizonyos önismerettel - azt mondjuk el, mi lényegünk. De ez az
eszmefuttatás már egy másik találkozóra marad.
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