
műhely
FERDINANDY GYÖ RGY

PALACKPOSTA IV.

Beskatulyázhatatlanok

A nyugati magyar irodalmat ma már egyre inkább magukból a művekből 
ismerheti meg az olvasó. Saját tapasztalatai alapján korrigálhatja a sommás 
képet, melyet a nyugati magyar életről a kirekesztés évtizedei alatt kialakított. 
Sor kerülhet végre egymás jobb megismerésére, és ebben magától értetődően 
fontos szerepet játszik a nyugati magyar irodalom.

Legyünk azonban óvatosak. Ne feledjük, hogy minden nyugati írónk mö
gött egy emberöltő keserves küzdelme áll. A magyar nyelvért, az íróként való 
puszta megmaradásért vívott lélekölő küzdelem. Minderről, aki túlélte (és mi 
már csak ezekkel találkozhatunk) nem szívesen beszél. Joggal büszke rá, hogy 
felülkerekedett, és elhallgatja, hogy mibe került neki az a gyakran pirruszi 
győzelem.

Márpedig, egymás megértéséhez az árnyoldalak ismerete is hozzátartozik. 
A vesztesek töredékes életműve pedig sokszor egy-egy kínnal-keservvel kicsi
kart győzelemnél is tanulságosabb.

*
Mindez Ferdinandy Mihály, az Amerikában élő történész új regényét Az ün- 

neprontókat (A Hazánk kiadása, Boardman, Ohio, 1989.) forgatva jutott az 
eszembe. Az 1989-cs könyvnapi szereplése óta a szerzőt nem kell Magyaror
szágon bemutatni. A rádió és a televízió riportjaiból akkor egy sikeres emberi 
és írói pályával ismerkedhettünk meg. Egy olyan szellemi ember portréjával, 
aki -  idézek -  soha nem menekült cl senki elől, 1943 óta, mint meghívott 
előadó, járja az európai és dél-amerikai egyetemeket, aki különösebb nehéz
ség nélkül, németül és spanyolul írja könyveit, amelyek félszázezer példány
ban kelnek el német és spanyol nyelvterületen, aki soha nem érzett honvágyat 
fél évszázados vándorútja során, és végül, aki mindezek ellenére a világ 
legtermészetesebb módján magyar író maradt.

Regénytrilógiáját az előszó Móricz Zsigmonddal, a Toldival, Thomas Man
nal és Kemény Zsigmonddal veti egybe. Annál inkább megdöbben az olvasó, 
amikor észreveszi, hogy az Ünneprontókat nem lektorálták. Fogalmazása elsie
tett, nem veszi figyelembe irodalmi nyelvünk mai állapotát, bántóan sok 
benne az archaizálás, az olasz, német, francia és latin betétek pedig az olva
sást megnehezítik. Végül -  és ez feltehetően a trópusi szedő közreműködésé
vel magyarázható - ,  hemzsegnek a szövegben a helyesírási hibák.

Kár, mert az Ünneprontók érdekes írás és hasznos kortörténeti adalék. Egy 
családregény negyedik kötete, a magyar középnemesség lassú hanyatlása mint
egy száz éven keresztül, az első világháborúig. Ferdinandy, a történész, a ma 
kevésbé divatos szellemtörténeti irányzat képviselője. Meg van győződve ró
la, hogy a nagy személyiségek határozzák meg a történelmi folyamatokat, és
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hogy minden emberi jelenség a szellem tevékenységének a következménye. En
nek a — német és spanyol nyelvű művek sorában kidolgozott -  szemléletnek 
illusztrációja a Szentgáli család saját költségen, néhány száz példányban ki
adott története.

Egy siker anatómiája? Nem hiszem. Menekültsors? Inkább. Mert a harmadik 
világ zugegyetemein, könyvtárak, archívumok nélkül klasszikus értelemben vett 
történész nem lehetett, Ferdinandy új műfajt talált ki magának. Egyrészt nagy 
történelmi személyek emberi arculatából kiindulva, segít megértetni tetteiket, 
másrészt a Szentgáli család sorsával illusztrálja a magyar ugarról egy maga
sabb rendű szellemi életbe való feltörés nehézségeit.

Kívánunk az írónak még sok - , ha lehetséges, hozzáférhetőbb és gondosab
ban lektorált -  kötetet.

*

A diaszpóra felfedezéséhez megbízhatóbb iránytű Thinsz Géza költészete. 
A stockholmi költő -  saját szóhasználatával: „kétlaki Thinsz Géza, északi szó
fuvaros” -  tudatosan vállalja szerepét: „az országok, kultúrkörök, de leginkább 
az emberek között meghúzódó határsávok konfliktusai” foglalkoztatják, „a tár
sadalmi értelemben vett kétlakiságról” szeretne helyzetjelentést adni, „arról az 
életérzésről, amiben oly sokakkal osztozik, s amit kevésbé ismerhetnek azok, 
akik »csak« egy kultúrához tartoznak.”

Ez a költő még egy nyúlfarknyi fülszövegben is módját leli, hogy fölhívja 
figyelmünket a kétnyelvűség előnyeire. Vallja, hogy a két nyelvvel való állan
dó kapcsolat -  a kétszeres nyelvi aktivitás, ez a dupla munka és tripla erőfe
szítés -  mindkét nyelvnek hasznára válhat. ,,A szikárabb puritánabb svéd és a 
burjánzóbb magyar nyelv kettőssége -  írja -  az én esetemben azt eredményez
te, hogy -  minden látszat ellenére -  kevesebbet fecsegek verseimben, mint azt 
korábban tettem: magyarul is »svédként« töményítek.”

Más nyelvek használata másképpen befolyásolja kétnyelvű íróink stílusát. A 
franciánál például az északról burjánzónak tűnő magyar -  tömörebb. Itt a 
gondolat tisztasága az előny: franciául is dolgozó íróink magyar nyelvezete ta
lán kevésbé érzékletes, de minden bizonnyal pontosabb.

Minderről mellékesen esik itt szó. Mert azt talán mondanom sem kell, hogy 
Thinsz Géza nem elkötelezett alkotó, „nem születtem megváltónak”  -  írja a 
Válasz egy fel sem tett kérdésre című ars poeticájában. „ Zászlót nem lobogta
tok senkinek, írom a magamét. Emberi kapcsolatokat, színeket, szagokat. A 
hétköznapok svéd és magyar abszurditásait. A kultúrkarambolokat. Ami, eset
leg, a falragaszos jelszavaknál fontosabb.”

A költő tizenegyedik önálló verseskötete (Thinsz Géza: Az ismétlődés misz
tikája. Magyar Könyvkiadó. Stockholm, 1989.), azonban nem teória. Egy irigy
lésre méltó (ne mondjuk: késői, a szerelem sosem lehet az!) találkozás néhány 
hónap alatt született több. mint száz verse. Perzselő lávafolyam. Benne, a tö
kély, amelyre a költő eddigi „asszonyáldóiban” kevés példa akad.

Magadhoz húzod versemet, 
olykor még meg is öleled, 
Írni talán csak. így lehet...”

indít a „Sokatmondó múzsa” , és íme a „Te néztél rám?” tömör háromsorosa: 
„Te néztél rám, vagy az idő? Két meleg szem.
Hangod mellett melegszem. Mért bánnám,

hogy öregszem?”
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Másutt a József Attila-i játékos kedv az érett férfi bölcsességével párosul, és 
ettől, ha lehet, a vers még hitelesebb lesz, és még pontosabb:

„élsz is kedves, derűsen, k im é l e t l e n ü l .
Láttadra még az elmúlás is felderül."

Thinsz szellemi őse azonban Attilánál is inkább a homo aesteticum: Kosztolá
nyi. Az írás nála is „játék, ördögűző varázslat” , és a művészi egyszerűség „cu
darul mesterkélt és ravasz valami” . Új kötetében említést nyer még Chagall és 
Határ Győző, Omár Khájjám, Szindbád és Bartók. Ezekkel a nevekkel fel is 
vázoltuk Thinsz Géza költészetének forrásvidékét, azokat, akiktől tanult, és 
akiknek új verseivel kétségen kívül méltó társa lett.

Íme, egy szavahihető helyzetjelentés. „Éltem  -  mondja a Külhoni sírfelirat 
-  mint, aki hazaérkezett. De nevemről nem hullt le az ékezet.”

*
A kölni Irodalmi Levelekről már megállapítottuk: hiányt töltenek be, 

amennyiben a szerzők anyagi hozzájárulása nélkül is színvonalas művek ki
adását teszik lehetővé. Kételyeink csak az iránt voltak: eljutnak-e az olvasóhoz 
ezek a légüres térben születő vadnyugati füzetek?

A „Levelek” hatodik, a „new” new-yorki Csalog Zsolt írásaiból összeállított 
kötete most megnyugtat: kilenc magyarországi (budapesti és vidéki) könyves
bolt terjeszti a kölni könyvsorozatot. Csalog Zsolt szociográfiáira Szász Béla, 
Konrád György és Szőcs Géza után került sor -  a kiadó magasra állította a 
mércét.

Csalog Zsolt kötete Csalog Zsolt: „A , D -E -F is z -G , A, D, D ”  -  Köln, 
1989.) hét rövid magyarországi -  a maguk idejében feltehetően kiadhatatlan -  
írást tartalmaz: első személyben elmondott, szalagról átírt történeteket.

A Fal kötetindító szövegében a határsáv két oldalán kapáló -  egymástól el
szakított -  családok az őrök megtévesztésére eléneklik egymásnak gondjukat- 
bajukat. „ Így tudtam meg -  mondja a riportalany - ,  hogy meghalt az öcsém.” 
Menet közben az író elképzeli, hogyan lenne, ha Budapest közepén haladna át 
ez a határ. Víziója egyszer még századunk kísérteties szimbóluma lehet.

Az Öregek, a Kerítés, a Viktus néni háza monoton, egyhúrú dalok az el
múlásról. Nem egy ember élete a tárgyuk, hanem az élet és a halál.

A Napló, nyolcvan december is a végső dolgok faggatása, anyjával néz ben
ne farkasszemet a fiú, csakúgy, mint halott kedvesével a soron következő írás, 
a Virág. A halál meghívása ez a halk szavú kötet. Szembenézés az elmúlás gya
lázatával, azzal, hogy a túlélő -  ha tetszik, ha nem -  elárulja a régieket.

Csalog mondanivalója világos: „ egyszerűen nem lehetséges, hogy, ha egy 
ember végzetes bajba kerül, ne legyen valaki, aki feltétel nélkül mellette áll! 
Ha a fuldoklókat hagynánk elmerülni, azzal minden elpusztulna, nemcsak a 
fuldoklók fulladnának meg, hanem megszűnne valami, ami nélkül egyikünk 
sem élhet”  -  mondja a Napló. „Olyan elesettek, hogy nem lehet visszautasítani 
őket” -  vall a cigányokról egy másik, hitével birkózó boldogtalan. Hangja „a 
tökéletes reménytelenség szépségesen esztétikus dokumentuma” -  Camus hő
sies humanizmusával rokon.  " V annak dolgok -  mondja Csalog amelyeket 
csinálunk akkor is, ha nincs semmi remény rá, hogy eredményre vezessenek. Csi
náljuk őket, remény nélkül is, egyszerűen csak etikai indíttatásból. Mivel nem 
lehet mást csinálni.”

Ez a reménvtelen hősiesség, az életnek ez a konok, elszánt vállalása emeli 
Csalog Zsolt új kötetét a szociográfia kísérleteiből egy magasabb rendű iroda
lom régióiba.
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