
A Vigilia beszélgetése

Bisztray Györggyel

- Édesapád erdélyi származása és öntudata kitűnik írásaiból. Közelebbi ismer6seid tudják,
hogy édesanyád is erde1yi. Míkor,hogyan telepedtek át a jelenlegi Magyarországra?

- Apai nagyapám, az elvált fogarasi főszolgabíró, a trianoni békekötés után tele
pült át Magyarországra, hogy szerény állásban, új feleségével még néhány évet leéljen
Rákospalotán. Négy gyermekét áthívta, folytassanak magasabb tanulmányokat Ma
gyarországon. Csak apám jött, beiratkozott a Pázmány Péter Tudományegyetemre.
Edesanyám két idősebbik testvére is egyetemi tanulmányok végett jött át a megcson
kított kis hazába. Ekkor nagyanyám, a Szilágy megyei tisztifőorvosözvegye elhatá
rozta, hogy legkisebb, éppen érettségizett lányával együtt áttelepül. Tehervagonban:
érkeztek, tíz napig utaztak, igaz, hogy saját bútoraik közt, a megszokott ágyon, dívá
nyon aludtak. Ez volt 1922-ben. Édesanyám fél év múlva szintén egyetemi hallgató
lett, a Pázmányon találkozott a két erdélyi fiatal, egy életre.

- Beszéltek valaha arról, milyen volt megszokniuk Magyarországon?
- Mint áttelepül6k, szüleim nem osztották a pesti pályaudvarok külső vágányain

évekig marhavagonban élő erdélyi menekültek sorsát. Néha elcsíptek egy-egy irigy
kedő megjegyzést a villamoson, helyi vonaton a hagymaszagú erdélyiekről,akiknek
bezzeg mindig juttat földijük, Bethlen István valami kedvezményt. De nélkülözésben,
hátrányos megkülönböztetésben nem volt szüleimnek része.

Mégis kétlem, hogy teljesen elhagyták volna Erdélyt lélekben valaha. Utoljára az 194CH!s
visszacsatoláskor járt ott apám, és haláláig készült még egy háború utáni látogatásra. Anyám
néha elszólja magát ,,nálunk otthon, Kolozsvárott..." Hatvan éve él Pesten. A fizikai és lelki
létezés ilyen kett6sségét tapaszta1tam sok észak-amerikai magyarnál is. Egyébként anyámmal
1979-benjártamErdélyben, megnéztük Zsibót is, de már nem állt a szülőháza.

- Édesapád írói, kritíkai, könyvtárosi tevékenysége mellett a harmincas, negyvenes évek
kulturális közéletében is részt vett.

- Amit aztán tíz év múlva alig győztünk kimagyarázni iskolai személyi lapomon 
azt írtuk be, hogy tisztviselővolt. Valóban így kezdte az Egyetemi Könyvtárban. Innen
volt professzora, Hóman Bálint vette át jogászoktól hemzsegő kultuszminiszériumába,
azzal a szállóigévé vált megokolással, hogy: "nekem nemcsak jogászokra van szükségem,
hanem okos emberekre is". Ugy tudom, Szekfú Gyulát nem hallgatta apám, úgyhogy ő

Horváth János ajánlására vette be a Magyar Szemléhez, vezető szerkesztőségi és kiadói
állásba. Kérdés, volt-e a két világháború közti Magyarországnak a Magyar Szemle Társa
ságnál impozánsabb kulturális vállalkozása. Pedig sose volt népszerű, még jelenleg se
lehet sokat hallani róla. Konzervatív nemzeti irányzatot képviselt, főként a zsidó nagyipar
pénzéb61 futtatva, így hát egyesek szemében maga volt a megtestesült paradoxon. Tá
madták is jobbról-balról, alulról és felülről is, ami azt illeti.

- Apádnak egy verse megjelent az AlszeghyZsolt és KáI1ay Míklós által szerkesztett Az élet
ritmusa dmű katolíkus költ6i antológiában. O maga katolíkus íróként határozta volna megmJlgát?

- Gondolom, olyan értelemben, mint Babits, aki a szó eredeti jelentésére vissza
menve a szellem egyetemességét találja meg a katolicizmusban. Egy logikai lépéssel
arrébb aztán ez az egyetemesség a transzilvanizmussal is találkozik, az erdélyi él
mény általánosításának törekvésében. Nem véletlenül "Erdély' a közölt vers címe.
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- Aztán fl harminCflS évek végefelé te is megjelentél...
- Az utolsó békeévben, eltekintve a spanyol polgárhábórútól, a kínai háborútól,

Ausztria és Csehszlovákia annektálásától, és a kényelmes közhelyeket megzavaro
egyéb helyi eseményekt61.

- Gyerekkorod?
- Volt is, meg nem is. A háború emléke élénken él bennem, egyszer majd megörökí-

tem valamilyen szépirodalmi formában. Gyermekkorom jó részét megsavanyította a szo
dalizmus építése. Az új élet felismerése számomra azzal kezd6dött, hogy a marista testvé
reknek a francia követség által fenntartott elemijéb61 átkerültem a hatodik kerület legvagá
nyabb, legközveszélyesebb ötödik általános osztályába, fiatalkorú alkoholisták, búnöz6k,
késel6k közé. Rémálom volt, akárcsak a világ alakulása körülöttünk, 1949ószén. Két hónap
múlva negyvenhat éves apámat egyetemi tanári állásából kényszemyugdfjazták - melles
leg mindmáig nem jelentette ki egyeteme, hogy bocsánat, tévedtünk. Edesanyám mint
kényszemyugdfjazott felesége évekig nem vállalhatott tanári állást.

A távoli nagy vezér és tanító halálának évében kezdtem a középiskolát, és remény
sugarak törtek át a sötétségen. Például az a felismerés, hogy másutt esetleg jobban
boldogulhatnék. Nyelveket kezdtem tanulni, a világ jövendó megismerésére készülve.
Egy giccses kis svéd szerelmesfilm mutatta meg nekem és nemzedékem számos tag
jának, hogy az emberi vonzalom metafizikus valami, inkább ered Istentől és a termé
szett61, mint a társadalom igencsak korlátozott élményvilágából (partizánfiú és parti
zánlány, bányászfiú és bányászlány ha találkoznak...). E kissé nyilvánvaló ráébredés
a serdülőkor vége felé aztán el is vesztette újdonságát, viszont ráirányította érdeklő

désem a skandináv kultúra igazi értékeire.

- Egyetemi tanulmányaid végeztével sikerültkijutnod a nagyvilágba. Az a bízonyos, előbb
említett .boldcgulds" is Skandináviában kezd6dött?

- Igen, de nem ott végződött,mert későbbmég messzebb vezetett az utam. 1965
66-ban egy évet töltöttem az oslói egyetemen, majd a következő évtizedben négy évig
tanítottam skandinavisztikát két észak-amerikai egyetemen. Könyvet ugyan nem írtam e
szakterület tárgyköréb61, de több mint tucatnyi tanulmányt igen. Ma már túl vagyok az
Észak bámulatán. Sok ok vihetett rá valaha. Egyike talán katolikus neveltetésem volt,
mely valamilyen más, mégsem idegen világgal egészült ki a skandináv szellemiság meg
ismerése révén. És mint társadalmi modellt, ma is a legrokonszenvesebbnek tartom az
északit, a sokat csepült magas adózást is beleértve. Azért egyéves ottlét után mégis úgy
határoztam, hogy egy nyíltabb társadalomban szerétnék élni.

- Ekkor következett a már említett Amerika. Meg tudnád fogalmazni nézeted a sokat
vitatott amerikai életformáról?

- Számomra Észak-Amerika (beleértve Kanadát is, ahol tizenkét éve lakom) a
legnagyobb közhely: a szabadság világa. A kérdés csak az, ki mit ért szabadságon. Én
a cselekvés szabadságát értem munkámban, az azonosulásét személyiségemben. Nem
kötnek az európai nemzetállamok hagyományai. Mint egyetemi oktatónak, soha nem
kellett a nagy tanszékvezetőprofesszorhoz, az iskolát alapító nemzeti szaktekintély
hez igazítanom elveimet, módszereimet (az ideológiák kényszeréról nem is szölva).
Ugyanez vonatkozik a kulturális önazonosulásra. Próbáljon meg valaki bármelyik
európai országban évtizedeket leélni és dolgozni "idegenként", egy másik kultúra és
hagyomány hordozójaként. Nem lehetetlen, de fájdalmas élmény. Nem úgy Észak
Amerikában, és főleg Kanadában, ahol a lakosságnak legalább háromnegyede ebben
az évszázadban érkezett. Lehetek magyar, européer, katolikus és f61eg önmagam. A
sorsszerúség megdőlt,magam választom meg, ki akarok lenni. Még észak-amerikai is
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lehetek. Mindez együtt vagy külön-külön. Persze aki ilyen önmeghatározásra nem
képes, annál a szabadságélmény az egyéniség széthullását eredményezheti.

- Gondolod, hogy ez a nézeted beleillik valamilyen hagyományos Amerika-képbe?
- Tulajdonképpen nem áll messze attól a tengerentúli bölcsességt6l, hogy az ame-

rikai lét alapja az egyéniség maximális érvényesítésének szabadsága. Csak éppen ne
kem, mint a kollektivizált szocialista paradicsom megtagadójának, mást, konkrétabbat
jelentett ez a közhely. így aztán nem is volt olyan közhelyszerű.

- Befolyásolta valamiként ez az e1etfiloz6fia (hiszen amit mondtál,az több, mint Amerika
meghatározása) tengerentúli tanulmányaidat és pályafutásotiat?

- Ugy gondolom, igen. Én a budapesti egyetemen magyar és angol szakból kaptam a
diplomámat. Kint azonban már összehasonlító irodalomból doktoráltam, miután európai
szellemtörténetet is tanítottam három évig. Ezek voltak az én intellektuális növekedésem
évei is, amikor a magyarországi spanyolcsizma után újra felfedeztem a világot Egy egé
szen más Rousseau-t, Tolsztojt, sót uram bocsá' Marxot ismertem meg, mint budapesti
tanulmányaim során. íme, az invidualista szabadságeszme még egy megjelenése.

Aztán ismét összezsugorodott a világ: skandinávot oktattam, majd 1978 óta ma
gyart. De a szakmai, világnézeti és szellemi kitárulás nélkül e területeken sem úgy és
azt tanítottam volna, mint a megismert nagy összefüggések birtokában.

- Milyen az észak-amerikai oktatás szelleme, és milyenekaz emberi kapcsolatok?
- Érdekesek. Nyiltak. Amerikaiak. Kollégáim a földgolyó minden tájáról ver6dtek

össze. Néha a hallgatók is, néha nem, - egyeteme válogatja. Az amerikai egyetemis
ták érdekl6d6bbek rámen6sebbek, mint a kanadaiak, de talán (kezdetben) naivabbak,
túlbuzgóbbak is. Az utóbbi évek magyar sajtójában megjelent néhány magvas, objek
tív jelentés az észak-amerikai egyetemi rendszerről és szellemr61, melynek állításai
egybeesnek az én megfigyeléseimmel.

- Magyarországi ismeretséged f6leg 1978-tóldatálható, amikor is az akkor alakulttoront6i
magyar tanszék vezet6jévé neveztekki. Miért is alakult ez a tanszék?

:....- Mert az anyaországban nagy íróink művei megcsonkítva vagy egyáltalán nem
láttak napvilágot. Mert a háború után nem jelent még meg magyar irodalomtörténet
vagy történelmi összefoglalás, melyet pirulás nélkül lehetett volna kanadai magyar
fiataloknak ajánlani. Mert a nemzeti szempontú irodalmi kutatás eltün6ben volt. Már
folyik a bukott rezsim értékelése és bírálata: ez majd megválaszolja a számos nyomós
okot, amely egy objektív, független oktatási központ felállítását szükségessé tette.

A kanadai magyarok Széchenyi Társasága vállalta magára a lehetetlennek tún6
feladatot, melyet 1978-ra meg is valósított. Elégtétel volt számomra, hogy kény
szernyugdíjazott apám munkáját éppen negyvenes éveimbe érkezvén folytathattam,
szabad országban, politikai kényszer nélkül.

- Mit tanítasz és kiknek?
- Hét tanfolyamot a magyar nyelvr61 és irodalomról, f6ként magyar származású

kanadai fiataloknak. Két tanfolyam gyakorlati: nyelvi jellegű, további kett6 áttekint6
és id6belileg összefoglaló, a másik három műfaji alapozású. ,Hallgatóim száma évente
átlagosan huszonöt körül mozog. Nem tudom, az Egyesült Allamokra isjellemz6-e ez
a tendencia, de jelenleg Kanada egyetemein a legtöbb nyelvet és irodalmat els6sorban
az illet6 kultúra szülöttjei, a bevándorlók sarjai tanulmányozzák. Lehet, hogy ez be
tokozódás: milyen szép is lenne f6ként angol vagy más származású fiatalokat megnyerni
nyelvünknek. irodalmunknak! Másrészt viszont jó nyelvi felkészültségű, kultúránkhan
járatos hallgatókat oktathatok egy elképzelt, plátó~magyar egyetem szintjén,
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- Tevékenységed az oktatás mellettkiterjed a kutatásra, szer1cesztésre ésszeroezésre is. Ezek
nem ismeretlenek ideát, hiszen legújabb kanyvedet a kanadai magyar irodJllomról írtad, és
három magyarországi folyóirat is közölt r6la kritikát.

- Aminek nagyon örültem. Még örvendetesebb, hogy munkámat most mások is foly
tatják, olykor meglep6 tájakon. A nápolyi egyetem egy hallgatón6je például disszertációt
ír a kanadai magyar irodalom újabb fejleményeir61. Mióta 1985-ben lezártam a kutatást,
számos új íro, költ6 jelentkezett. Dokumentációm, bibliográfiám is kiegészítésre szorul. A
gyakran csak elfelejtett archívumokban fellelhet6 emigráns újságokban megjelent irodal
mi írások, kritikai ismertetések számítógépes felmérése most van folyamatban.

- Ha 1rUÍr a sajtónál tartunk: milyen a jelenlegi észak-amerikai magyarkulturális folyóira
tok olvasottsága, színvonala?

- Azt hiszem, ezt a kérdést kritikus id6ben teszed fel. Magyarország demokrati
zélödasa és függetlenülése olyan válaszút elé állítja a külföldi magyar kulturálís in
tézményeket, amely puszta létüket is megkérd6jelezi. Az anyaországon kívüli magyar
gondolatnak és irodalomnak eddig megvolt a maga világosan megfogalmazható fel
adata: az, hogy alternatívát képviseljen az itteni rendszer ideológiája, kulturális telje
sítményei ellenében. Most, hogya külföldi magyar folyóiratok és írói művek elvileg
szabadon terjeszthet6k, ez a létjogosultság megszűnik.A jöv6 amerikai magyar sajtó
jának egyik lehetséges szerepe a rendszeres kiadványok mindenkori feladata marad:
felvilágosítás a helyi közösség életér61, rendezvényeir61.

- És a másik lehetséges feladat?
- Szerintem mind a sajtónak, mind a szépírodalomnak szembe kell néznie egy még

teljesítetlen feladattal: a politikai ellenállástól független kivándorlási-beilleszkedési él
mény közvetítésével. Gondoljuk csak el: van-e magyar emigráns regény? Az óhaza iro
dalmában semmi esetre: az egy felvethet6 kivétel, Tamási Aron Ábel Amerikában-ja éppen
séggel ellenpélda. Dehát ez persze az írói teljesítményen túl a másságnak, a magyar lét
pluralitásának elfogadását is feltételezi a magyarországi olvasóközönség részéről. Kérdés,
hogy ez az elvárás összeegyeztethet6-e a most kialakulóban lév6, új magyar mentalitással.
A múltban ugyanis ilyen megért6 hozzáállásra nem találtunk példát.

- Tegyük fel, hogylétrejön az ideális meg- éskiegyezés az anyaország és a milliónyi tengeren
túli magyar közt: akkor mi lesz az észak-amerikai magyarság létformája? A hídévagya szigeté?

- Mindkét költ6i kép vonz is, taszít is. A hídé vonz annyiban, hogya magyar
kultúrának elég értéke van, amit közvetíthetünk a világ felé. Viszont nincs az a Ma
gyarország, kormányoktól függetlenül is, amelyelvárhatná a kivándorlótól, hogy ak
tuálispropagandát fejtsen ki az óhaza érdekében; például magyarországi beruházá
sokra ösztönözzön külföldi pénzembereket. A sziget-létben osztom akivándoroltak
kulturális autonómiájának elfogadását, ha a metafora ezt jelenti. Ha viszont arra céloz,
hogya külföldre került magyar foggal-körömmel ragaszkodjék "romlatlan" hagyo
mányaihoz egy idegen közegben, akkor bizony paranoid, tragikomikus képnek tar
tom. Attól függ, kiben milyen asszociációkat kelt a két szökép,

- Tizenöt éoe minden nyarad egy részét Magyarországon töltöd. Mika 1egújabb benyomásaid?
- Sajnálatos, de talán érthet6, hogy a jelenlegi, valóban történelmet formáló id6k-

ben háttérbe szorult a szépirodalom: az alkotök inkább a politikai és kulturális átala
kulásban vesznek részt. A színházra és filmművészetre pedig bizonyára nincs pénz.
Csak remélni tudom, hogy ezt az átmeneti állapotot el6bb-utóbb az irodalom és mű

vészetek virágzása követi.
Kenyeres Zoltán
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