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aránytalanságok csíráit is. Óhatatla-
nul (szándékosan) töredékes, esetle-
ges, helyenként önkényes, itt-ott
szerkesztõi túlbuzgóságra, némine-
mû önjelöltségre vall. Hiányzik is
belõle ez-az. De sikeres könyv abban
az értelemben, hogy Ottlikból, Ottlik-
ról végsõ soron minden mulasztás
vagy túlkapás ellenére csak jó köny-
vet lehet szerkeszteni. Igaza van a
fülszövegnek: �Érettségire készü-
lõknek, egyetemi hallgatóknak, iro-
dalmároknak, de még a botrányok
után szimatolóknak is egyaránt
hasznos és érdekes olvasmány.�
Mindenkinek. Merthogy Ottlik Gé-
za a �minden�, a teljesség írója.
Minden megvan, hirdeti az Iskolán
kívül talán egyik legfontosabb szö-
vegének címe, amelybõl mellesleg
ebben az olvasókönyvben nem sze-
repel részlet. Nem baj, mert az azo-
nos címû kötetrõl szóló egyik
alapvetõ kritikából azért már igen...

ZSÁVOLYA ZOLTÁN

(Holnap Kiadó, Bp., 2001. 359 o. 2200 Ft)

Nagy Csaba: 
A magyar emigráns irodalom
lexikona

Magyarország népességének az
utóbbi százötven évben politikai

és/vagy gazdasági okok következté-
ben több emigrációs hullám okozott
jelentõs létszámveszteséget. Míg
1849-ben elsõsorban a politikai in-
dokok, addig a kiegyezés után fõ-
képp a megélhetési nehézségek kész-
tettek kivándorlásra. 1919 után is-
mét a politika lépett elõtérbe, majd
a két világháború között a gazdasá-
gi kényszer, végül 1938, 1945 és
1956 után egyöntetûen a politikai
változásokat követték a külföldi eg-
zisztencia melletti egyéni döntések.
A kivándorlások iránya szinte min-
dig Európa tõlünk nyugatra fekvõ
államaiba, a Közel-Keletre vagy a
amerikai kontinens országaiba, nem-
ritkán pedig Ausztráliába mutatott;
kivéve talán az 1919 utáni emigráci-
ót, amelynek tagjai nagy számban,
ha kerülõutakon át is, de a Szovjet-
unióban találtak hosszabb-rövidebb
ideig tartó nyugvóhelyre. Nem két-
séges azonban, hogy az eltávozottak
legnagyobb része külföldön sem sza-
kadt el végérvényesen szülõhazájától,
s alkotásaik egy részével, azok bizo-
nyos vonásaival kapcsolódott/kap-
csolódik Magyarországhoz. Az
elõbb említett emigrációs hullámok
lezárt életpályával rendelkezõ és
még élõ író képviselõinek regisztrá-
lására vállalkozott Nagy Csaba hi-
ánypótló kézikönyvében.

Ki tartozik a lexikon gyûjtõkö-
rébe? Az alapdefiníció szerint ma-
gyar az, aki a mindenkori Magyaror-
szág területén született, függetlenül
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attól, hogy késõbb milyen nyelven
alkotott. (A magyar nyelvû publiká-
lás csak a második generációtól fog-
va kritérium, hogy parttalanná ne
váljon a számbavétel.) Emigráns pe-
dig az, aki a magyar nyelvterületrõl
kivándorolt; tehát a határon túliak,
akik az elsõ és a második világhábo-
rú után lettek más országok állam-
polgárai, nem. Ezt a szükségszerûen
tág bázist bõvíti még az író fogalmá-
nak kellõen széles értelmezése: a
szépírók mellett ugyanis beletartoz-
nak a társadalomtudományok mû-
velõi, a teológusok, a sajtó- és
könyvkiadás képviselõi, s a tudomá-
nyos fokozattal rendelkezõ szerzõk
egy része is. Mivel a külföldön szüle-
tett magyar nyelvû és az idegen
nyelvû, ám magyar vonatkozású iro-
dalom összegyûjtése elsõsorban a
publikációk szórtsága miatt az óha-
zában eléggé esetleges, ez a szélessá-
vú címszavazás a szerzõi mûjegyzé-
kekkel a forrásfeltáró bibliográfiát is
pótolja � bár annak elkészítését fe-
leslegessé nem teszi. A lexikon ge-
rincét a személyi szócikkek alkotják,
amelyek csak az emigrációban töl-
tött idõszak eseményeit és termését
ölelik fel. Az itt található adatok in-
formatívak, magukban foglalják a
névvariánsokat, a leánykori és álne-
veket, a részletes születési és halá-
lozási adatokat, a foglakozásra,
végzettségre, karrierre vonatkozó
ismereteket, s természetesen a mû-
jegyzéket, adott esetben a fogadta-

tást is. Álljon itt néhány kiragadott
példa, amely a válogatás gazdagsá-
gát és elfogulatlanságát mutatja: Al-
földi András, Antal Frigyes, Auer
Lipót, Balogh Tamás, Buday
György, Deér József, Farkas Gyula,
Fenyõ Miksa, Frankel Leó, Gara
László, Gosztonyi Péter, Gragger
Róber, Ignotus (apa és fia), Jászi
Oszkár, Káldor Miklós, Kelemen
Pál, Kerényi Károly, Kossuth Lajos,
Kun Béla, Lukács György, Márai
Sándor, Milotay István, Mindszenty
József, Moholy-Nagy László, Orczy
Emma, Polányi Károly és Mihály,
Rezek Román, Róheim Géza, Stein
Aurél, Cs. Szabó László, Szász Béla,
Szemere Bertalan, Teleki László,
Tûz Tamás, Verzár Frigyes. Viszont
nem szerepel Bartók Béla, Dienes
Pál, Rákosi Mátyás; nyilván kívül
estek a válogatás szempontjain. Fi-
nom különbségtételt mutat ugyan-
akkor, hogy Kassák Lajos megtalál-
ható, ellenben Illyés Gyula nem.
Önálló címszót kaptak az emigráció
jelentõs idõszaki kiadványai, az
egyes intézmények, rádióadók, díjak
is, amelyek jelentõs szerepet töltöt-
tek/töltenek be az emigráció meg-
maradásában.

E kézikönyv alapforrásul szolgál
mindazoknak, akik bármilyen okok
miatt határon túli karriert befutó
honfitársaink életére vagy mûveire,
az emigrációt éltetõ intézményekre
kíváncsiak. A szócikkek nem egy
esetben hasonló jellegû hazai össze-
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foglalóink között a legbõvebb tájé-
koztatást adják. A szerzõ persze kü-
lönféle méltányolandó okok miatt
anakronizmusnak minõsíti mûvét.
De errõl szó sincs. Az anakronizmus
az ismerethiány. Nagy Csaba mint-
egy húsz évig fáradhatatlan szorga-

lommal készített lexikona ennek ép-
pen az ellenkezõje.

BUDA ATTILA

(Argumentum Kiadó � Petõfi Irodalmi
Múzeum és Kortárs Irodalmi Központ,
Bp., 2000. 5400 Ft)


