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Baránszky László költészetéró1
A nyugati világban vannak magyar költők, akik mintegy "kétsze
res" emigrációban élnek, s nemcsak a szülőföldtől kerültek távol,
hanem minden emberi közösségtől is. Baránszky László nem tar
tozik közéjük. A New Yorkban élő költőnek igen sok barátja van:
Budapesten vagy Tihanyban, méginkább a magyar költészet lát
hatatlan "köztársaságában". Versei között is gyakran találunk sze
mélyes jellegű, baráti hivatkozásokkal átszőtt "üzeneteket". Köl
tészete mégsem enigmatikus, mindannyiunk érdeklődésére szá
mot tarthat az, amit Baránszky "üzen".

Nem Amerikában lett költő. Idehaza írott versei mutatják, hogy már
érett lírikus volt akkor is, amikor az Újvilágban letelepedett, és megis
merkedett a modem líra áramlataival. 1930-ban Budapesten született,
édesapja Baránszky Jób László, a kiváló esztéta és irodalomtörténetíró
volt. Öbudán és TIhanyban töltötte ifjúságát, a budapesti egyetemen
végezte a művészettörténeti tanulmányait, rövid ideig a Szépművésze
ti Múzeum munkatársa volt. Akkor kezdett foglalkozni a kereszt iko
nográfiájával, ez a bizonyára nagyszabású munkája azóta is készül,
úgy tudom, hamarosan elkészül. 1956 viharos őszén távozott Ameri
kába, a New York Universityn művészettörténettelés kultúrtörténettel
foglalkozott. Hosszabb időt töltött Kaliforniában és Firenzében, később
egy New-York-i főiskolán tanított. Művészettörténeti tanulmányai an
gol nyelven láttak napvilágot. 1979-ben a párizsi Magyar Műhely

könyvsorozatában jelent meg Két világ között című első verseskötete.
1946 óta ír verseket: a vékony kötet több mint három évtized költői

terméséből ad szigorúan megszúrt válogatást.
Korai verseiben, amelyeket még idehaza írt, pontos és érzékletes

képekkel örökítette meg a gyorsan futó pillanatot: mintha az időt

akarná megállítani. Mint Tazfalon című verse mutatja, a tárgyi világ
belső dinamikáját mozgalmas képsorokkal fejezte ki: "téren Sebes
tyén áll száját nyíl fúrja át keresztbe / nap tér kút világít szobor tárt
karral körbe forog / körben ablakaik nyitogatják csukogatják zárt
utcasorok". Ez a dinamizmus észrevehetőencsökkent első amerikai
verseiben, New-York-i magányában álmatlan éjszakákról, szorongá
sos képzelgésekről,fájdalmas idegenségrőlbeszélt. A világváros szé
dítő forgataga és az emigráció otthontalansága érződött ekkori ver
sein. Költői egyéniségében mindazonáltal van valami latinos, valami
mediterrán deru, ez kezdett újra fényleni Itália és Kalifornia nap-
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sütéses ege alatt: régi érzékenysége és dinamizmusa is visszatért,
a természet és a tenger közelében tekintete új távlatot kapott.

Megújult identitástudata is: önkéntes száműzöttből ekkor lett
amerikai, pontosabban világot járó magyar. Mintha verseskönyve
inek felépítésében - ciklusokra tagolt szerkezeti rendjükben - is
ennek az identitástudatnak a kialakulását követné nyomon. Közér
dek-a közlemények című terjedelmesebb költeményében az új identitás
költői artikulációját végzi el: mozgalmas költői montázsban fejezi ki
az amerikai magyar írástudó általános közérzetét. E montázselemek
között szerepet kap a készen vett szöveg, a kultúrhistóriai kommen
tár és a személyes vallomás; a szöveget mindvégig irónia színezi.
Általában a későbbi versek szemléletét az irónia határozza meg: orp
hica című költeménye ironikus modorban vet számot a költészet le
hetőségeivel, jeromos levele ágostonhoz című pszeudo-episztolája vi
szont az ironikus szöveg mögöttes terében tesz hitet az emberi kom
munikáció, távlatosabban a versírás értelme mellett.

Budapestről New Yorkba költözni és TIhanyt felcserélni Kalifor
niával olyan radikális változásokat okoz, hogy nem egyszer a sze
mélyiség maga is átalakul. Baránszky költői "énjét" mégsem alaki
totta át az új környezet. Az óbudai, krisztinavárosi, New-York-i és
kaliforniai költemények lényegében ugyanazt a .Jelki tájat" festik
elénk. Alighanem ez is az avantgarde öröksége: az avantgarde köl
tője (és festője) akármilyen tájat ábrázolt műveiben, tulajdonképpen
saját belső világáról adott látomásos képet. Baránszky László számá
ra is ez a belső, lelki táj az érdekes. Egymásra montírozódnak nála
a budai és a New-York-i képek, egymást szövi át a múlt és a jelen.

Emlékek rajzanak a versek szóképeiben, a szóképek mögött. Van
Baránszkynak egy verse, a curriculum vitae minus: amely teljes mérték
ben ilyen emléktörmelékekből épül fel. Ezeket a törmelékeket szomor
kás nosztalgia lengi be. Ez a nosztalgiát talán a párizsi kötet címe
magyarázza: "Két világ között", Holott talán Baránszky nem is két
világ között, hanem egyszerre két világban él: Amerikában és Magyar
országon. Az előbbihez köti élete, munkája, az utóbbihoz ifjúsága, kul
túrája, identitástudata. Állandóan vándorol, ingázik az egyik világból
a másikba, igazi életformája a valóságos és a képzelebeli utazás: "me
netközben" (ez legutóbbi verseskönyvének címe) él és "képeslapokat"
küld szét a világba; New York-i, itáliai, balatonmelléki anzikszokat.
Ezeknek mindig bölcseleti üzenetük van, az élmény és a látvány rnö
göttes világát szólítják meg, a szellemi utazások végső értelmét keresik.

Budapest és New York mellett van egy harmadik otthona is.
Otthon van az európai kultúrában, költészetben és művészetben.

Verseibe beépül a latinitás, az antik Hellász szellemisége; hirtelen
nem is tudnék olyan avantgarde ihletésűköltöt mondani, aki hoz
zá hasonló hűséggel hajol a klasszikus kultúra fölé. Zarándoklat
című, Budapesten megjelent verseskötetének borítója - Maurer
Dóra munkája - jelképes értelmet hordoz: a háttérben New York
tornyai, aztán az Akropolisz kariatidái, az előtérben a versek köl
tője. Éppen elindul, siet valahova: Budapestre vagy Tihanyba tart.
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