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Az irodalomban megtalált haza
Ferdinandy György elbeszéléseiről

Azon a képzeletbeli térképen, amelyet a magyar elbeszélő irodalom rajzol meg,
igen ritkák az egzotikus tájak és színek, A nagy európai irodalmak képviselői

biztonsággal kalandoznak a távoli kontinenseken, akár a trópusokon és a dél
tengeri szigeteken. Graham Green regényhőseit égő színekben pompázó nyu
gat-afrikai, délkelet-ázsiai vagy Karib-tengeri tájak veszik körül, Malraux kalan
dorai Kínában vagy Kambodzsában kísértik meg az emberi létezés végső hatá
rait, a mi irodalmunkban legfeljebb párizsi kávéházak és észak-olasz kisvárosok
tűnnek föL Egyedül Remenyik Zsigmond dél-amerikai regényei képviselik azt
az egzotizmust, amely a huszadik századi irodalmakban oly sok izgalmas em
beri tapasztalat ábrázolására adott lehetőséget.

Nem véletlenül említem Remenyiket éppen Ferdinandy György elbeszé
léseivel kapcsolatban, és nemcsak azért említem, mert kalandos sorsú írónk
sokáig rejtve maradt dél-amerikai irodalmi munkásságát először éppen Fer
dinandy L'oeuvre hispano-américaine de Zsigmond Remenyik című, 1969-ben
megjelent doktori értekezése fedezte fel. Azért is, mert Remenyikhez hason
lóan a színes trópusi világ Ferdinandynál is csupán környezet: az igazán
fontos események máshol, a lélek mélyén, az emlékek és az álmok belső

körén mennek végbe. Abban a személyes jellegű, lelki térben, amely nem
köthető égtájakhoz, országokhoz és városokhoz, nem jelölhető meg a térké
pek koordinátáivaL

Termékeny író, műveinek puszta felsorolása is egy kisebb lexikoncikket
töltene meg. Versekkel indult, 1970-ben a párizsi Magyar Műhely kiadásában
jelent meg Nemezio Ganzález egyetemi tanár beszéde a Fekete-erdő állataihoz című
novelláskötete, majd Valenciánál a tenger, Mamuttemető (Magyarok a trépuso
kon), A mosoly albuma, Az elveszett gyermek és A vadak útján .~ímű könyvei.
Idehaza pedig Szerecsenségem története, Furcsa, idegen szerelem, Uzenőfüzet, Szo
morú szigetek és A francia vőlegény című kötetei. .Szamos francia nyelvű mun
kája is napvilágot látott, többnyire a jónevű párizsi Denoel kiadónál, Le seul
jour de l'année című elbeszéléskötetére 1964-bell Saint-Exupéry-díjat kapott.
(A közölt elbeszélés 1971-ben jelent meg.)

Elbeszélő pályáját karcolatokkal és tárcanovellákkal kezdte, a modem el
beszélő technikák híve, szabadon váltogatja az idősíkokat. a valóságos és
álomszerű motívumokat, narrációját a gyorsan pergő,esetleg abszurdba hajló
párbeszéd és a költői erejű környezetleírás szabja meg. Azt a filmszerű vá
gásokkal dolgozó "mozaiktechnikát" használja, amely a lélek belső világában
zajló eseményeket örökíti meg. Ennek a "mozaiktechnikának" a természetét
egyik elbeszélésének metaforikus "múhelyvallomása" a következőképp vilá
gítja meg: "Igyekszem pontosan fogalmazni, mint aki patak medrében kőről

kőre lépeget". Történeteit budapesti, elzászi, madridi és Puerto-Ricá-i emlék-
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töredékek szövik át, nosztalgikus érzéssel idézi fel ifjúságának eseményeit,
szívesen él az esszéisztikus kommentár eszközével. Elénk színekkel festi le
az egzotikus trópusi környezetet, ironikusan szemléli a nyugat-európai és
amerikai életet, és noha egész írói munkássága a nyugati világhoz, illetve az
emigrációhoz köti, elbeszéléseit jellegzetesen magyarországi emlékek, álmok,
mítoszok szövik át.

Elbeszéléseiből egy nagyívű önéletrajz vagy éppen önéletrajzi regény kör
vonalai bontakoznak ki. Ennek a virtuális regénynek az epikai egységét nem
csak a narrátor talán sztoikusnak nevezhető életbölcselet adja, hanem a főhős

személye és a mindvégig érvényesülő elégikus hangnem is. Az elbeszélések
hőse az író maga, az énformájú előadásmódmellett ezt igazolják a bőségesen

fellelhető önéletrajzi motívumok. Az énformájú előadásmód szabja meg a
történetrnondásban érvényesülő szemléletet, az író elsősorban annak a sze
mélyiségképnek a magyarázatát adja, amely a hányatott gyermekkor és a
nem kevésbé viszontagságos ernigrációs tapasztalatok hatására létrejött. Fer
dinandy állandó hőse magányos és otthontalan, környezetével szüntelenül
perben áll, s ha ez a szembenállás enyhül, az nem az otthontalálásnak
köszönhető, inkább annak, hogy a történetek hőse lassan-lassan "külön
békét" köt mostoha sorsával és azzal a rideg környezettel, amelyben élnie
kell.

Az álmok és ábrándok vezérelték a fiatal egyetemistát nyugatra, s mint
hogy a boldogabb főiskolai esztendők befejeztével megélhetést kellett talál
nia, a messzi trópusokra. A új világ kezdetben izgalmasnak tetszett, az "ide
gen doktorokat kitörő ovációval fogadták a távoli szigeten. Mindez később

nyugtalanítóvá vált, a bennszülöttek jóindulatúaknak, de sajnos butáknak
bizonyultak, a sziget szellemi élete sivár, az egyetem nem tudományos ered
ményekre, inkább üzleti haszonra törekszik, s mindinkább kiviláglott, hogy
az egész trópusi világ mennyire távoli és idegen. A menekülési kísérletek
kudarccal jártak, s utánuk az elbeszélések hőse "úgy megy vissza a Dél Ke
resztje alá, hogy nem talál egy talpalatnyi helyet, ahol meghúzhatta volna
magát."

Végül is az igazi otthont Ferdinandy György egy többé-kevésbé imaginá
rius világban: a gyermekkor emlékei között, a magyar és francia kultúrában
találta meg. Elbeszéléskötetei így a személyes identitás meghatározásának
könyveivé váltak, egyszerre vetnek számot az otthontalanság veszedelmeivel
és próbálják meghatározni a személyiségnek azt a végső azonosságát, amely
nélkül élni egyszerűen nem lehet. Számos nyugati magyar íróhoz hasonlóan
ezt a végső és elemi identitását Ferdinandy György a nyelvben, az iroda
lomban leli fel. Egyik elbeszélésében a következő párbeszéd olvasható: "Jor
ge, te miért nem mész vissza a hazádba? - kérdezte Joan. - Nekem 
mondtam - a nyelv a hazám. Egy furcsa, képzeletbeli ország: az irodalom."
Tegyük hozzá ehhez: a magyar nyelv, a magyar irodalom, és talán valamilyen
szellemi haza, amelynek Budapesten és Puerto Ricóban egyformán polgára
lehet valaki.
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