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A kétágú nyelv
oltára
A kanadai magyar költők kétnyelvűségéről

"Nincs olyan nyelv, ami semleges";' írja Joseph Pivato a kisebbségek
irodalmi megjelen(ít)ése kapcsán. Milyen tehát az a nyelv, amit az
életük különböző szakaszában Kanadába került magyar költők

használnak verseikben? Hogyan fejeződik ki az a kettősség, ami az
innen nézve emigráns, onnan nézve pedig "etnikus" író sajátja? (Ez
utóbbi fogalom értelmezéséhez hasznosnak tűnhet Francesco Lo
riggio meghatározása a "nem-etnikus" személyről: az, akinek "nem
kell magát kitenni az akkulturációnak és nem kell megtanulnia egy
másik nyelvetv.') Két generáció költőinél vizsgáljuk meg a felvetett
kérdéseket, noha éveik számát tekintve nem feltűnően nagy a kü
lönbség (Vitéz György a hatvan felettiek közé tartozik - Endre
Farkas alig múlt ötven), de Kanadába az idősebbek már a hazai
érettségi után kerültek, míg Endre Farkas éppen csak megtanult
írni-olvasni, amikor szülei 1956-ban az ország elhagyása mellett
döntöttek. Mindketten Montreálban élnek és többszörösen kisebb
ségi létforma a sorsuk: a hivatalosan kétnyelvű (angol és francia)
Kanada hivatalosan egynyelvű (francia) tartományában munkájuk
(és az utóbbi esetben írásai) révén az angol nyelvű kisebbséghez
tartoznak, azon belül természetesen az angol nyelvet használó
nemzeti kisebbség tagjaként, akik anyanyelvüket, a magyart is
használják az élet különböző területein (Endre Farkas esetében eh
hez még hozzájárul a katolikus Québec tartományban felvállalt zsi
dó családi háttér is). Mindkettőjükre alkalmazható tehát a "kétnyel
vű" jelző, azonban a kétnyelvűség írásaikban eltérően van jelen.

A kétnyelvűség meghatározása tekintetében igen nagy eltérést
fedezhetünk fel: míg Bloomfield számára az számít kétnyelvűnek,
aki tökéletesen megtanul egy idegen nyelvet, anélkül, hogy elfe
lejtené anyanyelvét, addig Haugen számára elegendő, ha egy be
szélő jelentéssel bíró egységeket képes létrehozni egy másik nyel
ven, Weinreich szerint pedig két nyelv felváltva történő használa
ta a kétnyelvűség kritériurna.' Az irodalmi kétnyelvűség legtágab
ban úgy értelmezhető, hogy egy szerző egy vagy több művében

két nyelvet használ - meghagyva azt, hogy az általános írói gya
korlat az egynyelvűség." A viIágirodalom történetében azonban
számos olyan korszak van, amikor az írók két, vagy akár több
nyelvben is otthonosan mozogtak, sőt egyes költői műfajok oly
kor meg is követelték egy adott nyelv (pl. provanszál) használa-
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tát. S Ezekben az esetekben szükségszerűen kódváltásra kerül sor,
vagyis ugyanazon nyelvi egységen belül két, egymástól különbö
ző nyelvtani rendszerhez vagy alrendszerhez tartozó részt külön
böztethetünk meg" - az irodalomra kivetítve ez azt jelenti, hogy
"egyazon irodalmi szövegen belül két (vagy több) nyelvet felvált
va használnak,,7. Ennek mértéke nagy eltéréseket mutathat, hi
szen néhány szó, de akár több mondat vagy bekezdés is lehet egy
adott műben az alapnyelvtől eltérő nyelven. A kölcsönszavaktól
eltérően, a kódváltás esetében a nyelvileg "idegen" elem nem,
vagy csak részben integrálódik az alapnyelvbe, és éppen ez adja
a nyelvi váltás költői erejét." A nyelvi egységeket tekintve, a kód
váltás történhet mondathatárokon, tagmondathatárokon és szó-,
illetve kifejezés-határon belül. Az írói pozíció t figyelembe véve a
kétnyelvűség előfordulhat nyelvi-kulturális határon belül (pl. Os
car Wilde a Salomet franciául is megírta), azon kívül (pl. Joseph
Conrad), illetve "kettős" tartozás is előfordulhat, bár ez nem túl
gyakori (pl. Sarnuel Beckett, Vladimir Nabokov). Ezt a képletet
tovább bonyolítja az ún. "etnikus" írók csoportja, hiszen az ő ese
tükben "a nyelv, a kultúra és a terület nem esik egybe", ellentét
ben a modernizmus önkéntes "száműzötteivel"(pl. T. S. Eliot, Ez
ra Pound, James Joyce), akik számára a "területen-kívüliség szak
mai-művészi előfeltétel volt", az emigráns írók esetében semmi
rendkívüli nincs abban, hogy másutt írnak.9 A kódváltás nem
béklyó az író számára, nem jelent korlátozó tényezőt sem a té
mát, sem. választandó műfajt tekintve: "bármely stílusban, bár
mely műfajban szűlethet" etnikus írás. 1O Természetesen nem fe
ledkezhetünk meg arról, hogyakétnyelvűséget,a kódváltást nem
pusztán emigráns vagy bevándorló írók alkalmazzák, hiszen - a
hétköznapi kétnyelvűséggelszemben - az irodalmi kétnyelvűség

tudatos választás, döntés eredménye, annak esztétikai értéke leg
alább olyan fontos, mint a kommunikatív értéke. A kódváltás
olyan jelentéstöbbletet is hordozhat, amit egyéb eszközökkel csak
nehezen, vagy egyáltalán nem lehetne kifejezni. "A kétnyelvűség

kincs az alkotó író számára, még annak is, aki pusztán felnőtt ko
rában tanul meg idegen nyelvet."!'

A kisebbségi népcsoportok irodalmának tanulmányozása a hu
szadik század utolsó harmadában - az irodalmi kánonok egyéb
ként is esedékes átrendeződése kapcsán - került előtérbe, azt
megelőzően inkább a folklór részeként vagy szociológiai vizsgála
tok tárgyaként esett szó e művekről, hiszen a tudományos vizsgá
lódás szempontjából a bevándorlók (legalábbis Kanadában) Mar
co Micone 1980-ban írt darabjának címével szólva a "hallgatag
emberek" voltakY A kanadai társadalom - nem utolsósorban az
1971-ben Pierre Elliot Trudeau által meghirdetett multikulturaliz
musnak köszönhetőerr - üdvözölte az új hangokat: William F.
Mackey odáig elmegy, hogy szerinte "a kétnyelvű emigráns írók
áldást jelentenek egy adott irodalom számára",B Francesco
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Loriggio pedig abban látja ezek jelentőségét, hogy az "etnikus re
gények, versek vagy színdarabok lehetövé teszik, hogy jobban
megragadjuk a konvergencia némely sajátossá~át a szükségszerű

en több központú kanadai korpuszon belül". 4 Miben tér el az
egynyelvű, többségi író művétől az általában két- vagy többnyel
vű emigráns/etnikus műalkotás a nyelvhasználat sajátosságán
túl? A témát vagy fő motívumokat tekintve szinte mindegyik
ilyen műben felbukkan az utazás, az elindulás és a megérkezés
élménye. Ehhez kötődően, gyakori elem az ország- és helynevek,
az anyanyelv és a második nyelv említése, esetleg ez utóbbi elsa
játításának folyamata, az idegen nyelv alkalmasint még hibás
használata, ily módon tehát a nyelv maga öntükrözővé válik. E
művek hősei gyakran emlegetik az őseiket. a korábbi generáció
kat15, akik az óhazában éltek: "a bevándorlók esetében közvetlen
emlék a földrajzi eredet és a geneológia",16 és ezek az elemek a
szókincsben is sajátos helyet foglalnak el. Mindezek a jegyek azt
eredményezik, hogy a bevándorló író sajátos kettősséget mutat fel
alkotásaiban: "itt és most" műveikben döntő szerepet játszik az
"ott és akkor". Kanadában a bevándorló/etnikus írókat "kötőjeles

íróknak" hívják (pl. magyar-kanadai, ukrán-kanadai): a kötőjel el
választ és összeköt a múlttal. (Kanada ebben a vonatkozásban ha
nem is egyedi, de különleges eset, hiszen az "államalapító" nem
zetből is kettő van: angol és francia, emellett ott vannak az ősla

kos indián "nemzetek" és inuit népcsoportok, tehát valamilyen
fokon mindenki "kötőjeles" Kanadában - másként fogalmazva,
senki sem száz százalékban "kanadai".)

Vitéz György, amint már láttuk, hétköznapi életében a kanadai hi
vatalos nyelvek közül az angolt használta klinika pszichológusként
és egyetemi oktatóként. Költészetében viszont (késői korszakának
néhány kísérletező művétől eltekintve) magyar anyanyelvét hasz
nálja alapnyelvkéntY Esetében az emigráns/etnikus költői Iétél
mény mellett legalább olyan súllyal esik latba az avantgárd kísér
letező öröksége - pontosabban szólva, e két komponens szorosan
egybefonódik verseiben. Költő és szerkesztőtársával, barátjával, Ke
menes Géfin Lászlóval együtt a "formabontó, kísérletező alkotók"
közé sorolja Vitéz Györgyöt Miska János, akik "az itteni fiatalabb
nemzedékhez hasonlóan, szellemi és költészet i hagyományaink el
leni lázadással, történelmünk és irodalmunk deheroizálásával, de
misztifikálásával alkottak újat. Írásaikat új művészi elemek, komp
lex tematikai szövevények, s gazdag szürrealista képek teszik érde
kessé".18 Ez az erős kísérletező kedv azt is jelenti, hogy Vitéz
György bizonyos fokig eltér a bevándorló/etnikus írók által folyta
tott gyakorlattól, akiktől F. Loriggio szerint nem várhatjuk el
"ugyanazt az arisztokratikus, nyugtalanító esztétizálást, ugyanazt
a nyilvánvaló és megszállottan kifinomult irodalmiságot", mint az
avantgárd önkéntes száműzetéstválasztó íróitól (pl. Gertrude Stein,
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F. Scott Fitzgerald és az amerikai ún. "elveszett nemzedék" több
más tagja).19 Meglátásom szerint e két összetevő. vagyis az avant
gárd örökség folytatása, továbbvitele, újraértelmezése más nyelvi
környezetben és az emigráns/etnikus lét- és alkotói forma nem zár
ja ki egymást, sőt mindkét eredőt új színnel gazdagítja.

Vitéz György - akinek In illo tempore című verséből való e ta
nulmány címe - verseinek legfontosabb jellemzője a nyelvi bra
vúr. Ez a nyelvi bravúr éppúgy érvényesül egynyelvű (magyar)
költeményeiben, mint a többnyelvűekben, hiszen a nyelvek meg
sokszorozása számára leginkább arra nyújt alkalmat, hogy nyelvi
játékosságát, hihetetlenül gazdag képzettársításait kiélje. Ennek a
költői gyakorlatnak talán legragyogóbb példája a Missa agnostica
című kötet (1977), amelyben a középkorig visszanyúló misefor
mát ötvözi az avantgárd látásmóddal. Kétnyelvűsége a témához
és a formához igazodik: a magyar alapnyelvet latin versszakok
törik meg. A nyelv jelentéstartományát illetően viszont igen erő

teljesen érvényesül a demisztifikálás - a középkort idéző forma
nagyonis huszadik századvégi gondolatokat takar, igen sok ironi
kus elemet tartalmaz, és kihasználja a nyelvi önreferencialitás le
hetőségét is: "Kyrie eleison Uram irgalmazz (görögül)/uram irgal
mazz (bordbdingnágul) / uram irgalmazz (eszperantó) / a nadrág
és az ész kitágul.,,2o

Endre Farkas esetében gyermekkori kétnyelvűségrőlbeszélhetünk,
hiszen alig nyolcévesen hagyta el az országot 1956-ban. Szülei
Montreálban telepedtek le, ahol a város alapítása óta jelen van
mind a francia, mind az angol nyelv - költőnk az angol nyelvű
kisebbséghez tartozik, pusztán szüleivel beszél magyarul, vagyis a
"villásnyelvűek"21 számát gyarapítja. (Kanadában a kifejezéshez
sajátos, kissé pejoratív jelentés is társul, hiszen "bifurkált nyelvű"
nek nevezték az európai telepesek tömeges megjelenése idején a
tolmácsokat is, akikben nem lehetett maximálisan megbízni.) ÖI1i
dentitását csak többszörös kötőjeles szerkezettel tudja jelölni 
québeci angol-kanadai magyar-zsidó költő -, bár számára a "ka
nadaiság" a legfontosabb: "My ambition is to be Canadian/whate
ver that means,m. Ebben alapvetően fontos a nyelv, illetve a nyel
vek, hiszen hivatalos nyelvből is kettő van, s ezek sorra hűen tük
röződnekEndre Farkas verseiben, amely versek nem rejtik véka alá
azt sem, hogy - főként Québecben a tartomány hivatalos francia
egynyelvűsége miatt - az utóbbi másfél-két évtizedben szabályos
"nyelvi háború" dúl, "nyelvi rendőrséggel": "For Victory is ours /
Vive Le and Vive La! / Sens unique is the way."23, "We can't
understand our own languages /Canada when will we end this
maudite guerre", "Canada, after alI, it's moi et toi / qui sont
perfectly bilingue'r'". Ez a "tökéletes kétnyelvűség" kétszeresen is
jelen van a fenti sorokban, egyrészt a megállapításban magában,
másrészt pedig a nyelvi váltások legradikálisabb típusában, hiszen
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26Endre Farkas: ln
Szeged Square.

ln: i. m. 57.

27Endre Farkas:
Budapest Blues.

ln: i. m. 56.

28Endre Farkas

kéziratban lévő verse.

az angol alapnyelvből szófajon belül is átvált franciára: például az
"it's moi et toi" esetében az összetett állítmány igei része angolul
van, a névszói rész pedig franciául. (A québeci tartományi kormány
a szeparatista törekvések fellángolásával párhuzamosan számos
olyan törvényt alkotott, amelyek az ottani francia nyelv védelme
érdekében megtiltják vagy legalábbis nagyon megnehezítik más
nyelvek - főként az angol - használatát, és ez a tendencia odáig
jutott, hogy a "másnyelvűeket" tartották bűnbaknak az utolsó két
népszavazás után Québec Kanadától való elszakadásának meghiú
sulása miatt.)

Endre Farkas verseiben tehát azt láthatjuk, hogy kétnyelvűsége

a második és harmadik nyelv alkalmazásában nyilvánul meg: ez
a két nyelv a befogadó ország, azaz Kanada két hivatalos nyelve,
viszont Québec tartomány vonatkozásában az alapnyelv, az an
gol, kisebbségi nyelvként van jelen és a versekben szereplő másik
nyelv, a francia, a hivatalos. Minthogy e két nyelv egyike sem
azonos az általa elsőként, anyanyelvként elsajátított nyelvvel, ese
tében teljes nyelvi akkulturációról beszélhetünk.

Míg Vitéz György műveivel a magyar irodalom részét képezi
és a kanadai irodalmon belül az anyanyelvükön alkotó etnikus
írók közé sorolható, Endre Farkas az angol nyelvű québeci írók
hoz tartozik (aktív szerepet játszik ezek szakmai szervezetében
is), magyar származását azonban nem titkolja: az utóbbi évtized
számos versében felbukkannak a "gyökerek". Surviving Words
(Túlélő szavak) című, 1994-ben megjelent kötetének első két vers
ciklusa ("Heirloom" és "The Promised Land") ezt a kérdéskört
boncolgatja, először a múlt emlékeinek feldolgozásával (anyja és
apja megjárta Auschwitzot), majd a "hazalátogatás" élményét veti
egybe az "otthon-levés" (azaz a québeci Dorion) tényével. A má
sodik rész már a címekben is felmutatja a bevándorló/etnikus
költők jellemző vonásait: a hazalátogatás iz,.palma, a magyar hely
nevek, az utazás-téma mind ide sorolható? A versek maguk igen
sok önéletrajzi elemet tartalmaznak, ami szintén gyakori a beván
dorló íróknál. "O Hungary/Tost in a familiar wayIlike one who
was born here, I once lived here I but now is only a tourist! a
long way from home.,,26 Noha a versciklus címe, "az Ígéret Föld
je" elfogultságot, nosztalgikus érzelmeket sejtet, a felnőtt költő

magyarországi látogatásai (1991, 1994, majd 1999) a szemlélődés

öröme mellett a problémákat is láttatták, s ezek kapcsán szinte
megkönnyebbülten sóhajt fel, hogy "I am glad that I am not from
here"?? Mégis, néhány év elteltével a szülőföldről alkotott kép
színei mintha a világosabb árnyalatok felé mozdulnának - saját
bevallása szerint nem záródott még le életének az a fejezete: 2001
júliusában versbe foglalta azt az örökséget, amit angol nyelvű kri
tikusai lírai sodrásnak, erőteljes zeneiségnek neveztek Endre Far
kas verseiben.
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Mészöly Miklós
képeslapja

Gara Lászlónak
(Pb.: 1962. febr. 2.)

I comefrom a cozmtry
Where even buichers recüe poetry.

I comefrom a country
Whose fOllnding myth
has princes chasing golden stags
to the countrq tohere I comefrom.

I comefrom my country
Unwillingly
Exiled by toords that wore hoods
And pillaged my citizenship
Of the country I comefrom.28

A Kanadában élő, magyar származású költők két generációját vizs
gálva tehát azt láthattuk, hogya fiatal felnőttként emigrált Vitéz
György magyar nyelven írt verseiben a kétnyelvüség az avantgárd,
a kísérletezés hatásos kifejező eszköze - hasonlóan Kemenes Géfin
László és Zend Róbert költeményeihez/? -, míg aszülőhazáját

gyermekkorában elhagyó Endre Farkas nyelvileg ugyan akkulturá
lódott a Montreálban élő angol nyelvű kisebbséghez, kétnyelvűsége
is a másodikként és harmadikként elsajátított nyelveken nyilvánul
meg, a versek témáikban mindazonáltal gyakran idézik fel mind az
óhazát, mind az anyanyelve t.
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