
Idegenség-
tapasztalatok
Ferdinandy György prózájáról

(Az átváltozás mint kisebbségi idegenségtoposz) — Az átváltozás, az
irodalom egyik legnagyobb és legrégebbi toposza, a kisebbségi, a
migrációs, az idegen nyelvi és kulturális közegben keletkezett iro-
dalomban — vagy nevezzük bárhogyan a képződményt, amelynek
keretében létrejött — különösen aktuális.

Ebben a kontextusban az átváltozás Gregor Samsát juttatja eszünk -
be, és azt a Kafkát, aki német nyelven írt prágai közegben. A diktatú -
 ra természetrajzának vizsgálata során nyilván ezt, a nyelvi elkülön-
böződés tényét is figyelembe kell venni, mint ahogyan figyelembe
vette Gilles Deleuze pszichológus és Félix Guattari pszichoanalitikus
is, amikor Kafka című, irodalomelméleti következtetéseket tartal-
mazó könyvének A kisebbségi irodalomért alcímet adta. Definíciójuk
szerint „a »kisebbségi« nem bizonyos irodalmak jelzője, hanem min-
den olyan irodalom (…) feltételeit jelöli, amely a nagynak (vagy in-
tézményesítettnek) nevezett irodalmon belül létezik. Annak is, aki
szerencsétlenségére nagy irodalommal rendelkező országban szü-
letett, (…) úgy kell írnia, mint egy gödrét kaparó kutya vagy odúját
ásó patkány.”1 Talán nem véletlen, hogy a tudományos nyelv is me-
taforához folyamodik, méghozzá állatmetaforához.

Gregor Samsánál az ébredés léthelyzete által tudatosul megválto-
zott állapota. Gregor Samsa hirtelen állattá, féreggé alakul át, és ennek
nyelvi következményei is vannak: amit mond, nem értik, ő azonban
érti az emberi beszédet. Az idegenség tehát elsődlegesen a kommu-
nikáció hiányaként jelenik meg. Emellett a saját test is idegenként je-
lenik meg, amely zavart kelt a test percepciójában, végső soron pedig
az önkép felfogásában. Az átváltozás azonban csupán abszurditásá-
ban értelmezhető, kezdetben nem fejezi ki egyúttal a személyiség
megváltozását is. A hihetetlen körülmények ellenére Gregor Samsa
gondolatai a szokásos életvitelhez alkalmazkodnak, a racionális ten-
nivalókon belül maradnak, s éppen ebből ered az elbeszélés rendkí-
vüli feszültsége. Az átváltozás ténye, hogy ezután szörnyű féreggé
válva kell élnie, nem rendíti meg, sőt, igyekszik ezt a fogyatékosságát
a családja és a főnöke előtt titkolni. Nincs tudatában annak, hogy va-
lójában állathangon beszél, és igyekszik megőrzi identitását.

A bogárrá változott Gregor Samsa „állattá-leendését” a francia
szerzőpáros a következőképpen értelmezi: „az embertelenségre az
állattá-leendés emberalattisága lesz a válasz: bogárrá, kutyává len -
ni, majommá lenni, sokkal inkább menekülni, »bukfencet hányva,
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A szerző irodalomtörténész,
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déki Egyetem Bölcsészet-
tudományi Kara Magyar
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1Gilles Deleuze –
Félix Guattari: Kafka.

A kisebbségi irodalomért.
(Ford. Karácsonyi Judit.)

Qadmon Kiadó, Budapest,
2009, 37–38.
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hanyatt-homlok« (…), semmint fejet hajtani, megmaradni hivatal-
noknak, felügyelőnek vagy bírónak és vádlottnak”.2

(„Állattá-leendés”) — Kafka történetének változatát látjuk visszakö-
szönni Ferdinandy György egyik korai novellájában is, amely a pá-
rizsi Magyar Műhely 1967. szeptember 15-ei számában jelent meg
Nemezió González egyetemi tanár beszéde a Fekete-erdő állataihoz címmel.
Ennek szüzséje válik a kafkaihoz hasonló metamorfózistörténetté.

Azzal a különbséggel, hogy a szöveg az átváltozást nem állapotként,
hanem folyamatként teszi elbeszélés tárgyává. A nem lineárisan elbeszélt
történetet a következőképpen lehetne rekonstruálni: Neme zió González
egyetemi tanár, miután megérkezik Strasbourgba, egy rövid vacsora-
látogatást tesz vendéglátóinál, majd felkeresi a Duna forrását a Feke-
te-erdőben, és ott tartja meg előadását. A történet nagy vágások, lo-
gikai ellentmondások teszik talányossá, amelyet az olvasói értelmezés
tölt ki. Ezek egyike csak a topográfiai sík, a Duna forrása a novella
képzeletbeli térképén közvetlenül Strasbourg közelében van.

A történet nyelvi átváltozástörténet is. Nemezió González fekete-
erdei előadása rendelkezik a beszédek összes retorikai elemével: kez-
detben „mélyen tisztelt állatok, hölgyeim és uraim” a megszólítás,
majd a „tisztelt állat- és növényvilág”-hoz intézi a szónoklatot: „Tisz-
telt állatvilág, szúnyogok, dongók, darazsak! (…) Farkasok, nyestek,
hiúzok!” Az előadás végére az emberi világ minden eleme fokozato-
san állativá alakul. Az egyetemi tanár visszaemlékezése szerint ba-
rátja, az olimpiai bajnok futó olyan, mint egy „vörös hajú, rókaképű
közép-európai nyúl”. Az „állattá-leendés” paradoxona, hogy a róka
és a nyúl egy testben a közép-európaiság metaforájává válik.

Nemezió González is szembenéz önmagával, előbb gyermek-,
majd ifjú- és felnőttkorával vet számot. Az élettörténet egyúttal a
kimozdítottságnak, a deterritorializációnak, a migrációnak a törté-
nete is, tele elhagyott helyszínek és emberek emlékével, nosztalgi-
ával és vágyakozással, amely mégis megfordíthatatlan, melyből
nincs sem kiút, sem visszaút.

A beszéd alatt válik világossá, hogy egy folyamatában megragadott
átváltozástörténetet olvasunk: Nemezió González egyetemi tanár fo-
kozatosan alakul át állattá. Kezdetben még váltogatja egymást a két
történetsík, az aspiráns családjáé, valamint az újabb helyszínen reter -
ritorializálódó és a helyszínhez igazodó beszédé, később azonban egy-
re inkább az utóbbi kerül előtérbe. Nemezió González testiségében is
megváltozik, bőre sárgára színeződik, szakálla kinő, négykézlábra eresz-
kedik. Amíg szónoklatát tartja, többféle nyelvet váltogat, beszéde nem
válik állati beszéddé, mégis végig megértik a Fekete-erdő lakói.

A novella végére viszont kiteljesedik a metamorfózis nyelvi di-
menziója is: Nemezió González „röfögve” hagyja el a helyszínt, s vág
neki a vadonnak. Az idegenség olyan fokú, hogy felszámolásának
stratégiája, mely mindenkor kívánatos lenne, eleve lehetetlen. Az ide-
genséget csak a még nagyobb idegenség, a környezettől és a korábbi

2Uo. 26.
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világtól való teljes elszakadás válthatja fel, a szabadulás egyedüli útja
az átváltozás.

(Találkozás az idegennel — a novellaciklus mint nevelődéstörténet) — A
2014. évi könyvhétre megjelent A francia asszony című prózakötet no-
vellái zömmel 1981 és 2012 között keletkeztek (egy van köztük, amely
1963-ra datálható), mint azt a kötet tartalommutatójában elrejtett zá-
rójeles dátumozásból megtudhatjuk. Válogatott novellákat tartal-
maz, amelyek egy tematikus szál, a főhős életútjának megjelenítése
köré épülnek, pontosabban az életútnak a szerelmi-családi élet köré
szövődő szálait fejtik fel. A novellaciklus darabjai lényegében véve
neveléstörténetként — ha úgy tetszik: változástörténetként — mű-
ködtetik a szöveget. Ezt az olvasatot erősíti az első szöveg is, címével
— Tanulmányúton —, amely az európai irodalomnak az eposztól a ne-
velésregényig kiterjeszthető mintájára utal, azaz arra a tematikus
mozzanatra, miszerint a hős felnőtté válásához elengedhetetlen az
idegenben megszerzett tapasztalatszerzés, a külföldi tudásszerzés.3

A személyiség alakulástörténetének bemutatásához az intim-
szféra ábrázolásának nagyfokú kiaknázása szükséges, hiszen a tör-
ténet az elbeszélő első, nőkkel való találkozásának eseményétől a
felnőtté váláson át az élet alkonyán létesülő interperszonális viszo-
nyok bemutatásáig követi végig az élettörténetet. A novellák laza
összefűzése, a kihagyások, átfedések, az időrendiség logikájának
időnként megtörése, elbizonytalanítása által megvalósul a fejlődés
célelvűségének megszüntetése is, és a fragmentált, mozaikszerű be-
mutatás válik domináns kötetszervező elvvé.

A kötetnek már a címe jelzi, hogy — akárcsak Ferdinandy György
korábbi kötetkompozícióiban — tematikusan is a nevelődés köz-
ben szerzett interkulturális tapasztalatok megfogalmazása kerül a
középpontjába.

(A térbeli kimozdítottság idegenségtapasztalata) — Az idegenség gon-
dolatához első megközelítésben a térbeli kimozdítottság idegen-
ségtapasztalata társul. Más kultúrák megismerése szükségszerűen
hozza felszínre saját és idegen szembekerülését. Ilyen értelemben
idegen az, aki nem saját, megszokott, biztonságot adó területén tar-
tózkodik. Az idegenség ebben a jelentésben a tériséghez kapcsoló-
dik, a távolság asszociációs körével hozható összefüggésbe.4 Az uta-
zás, a hódítások, a hadjáratok, a kolonializáció, a háborúk által jut
az ember ilyen jellegű idegenségtapasztalathoz.

Ferdinandy György novelláskötete az 1956 utáni emigráció helyzetét
tematizálja. Már a könyv első mondataiban nyilvánvalóvá válik a tér-
be li elmozdulás nem szokványos formája: „Elhagytuk Kehlt. A szerel -
vény lépésben haladt át az ideiglenes Rajna-hídon, és megállt a strasbour -
gi pályaudvar üvegburája alatt.”5 Amíg az elhagyott helyszín konkrét
földrajzi megnevezést kap (Kehl), s nem tudhatjuk, ama bizo nyos Raj-
na-híd ténylegesen ideiglenes volt-e, ám a novella szövegvilágában mar-

3Lásd többek között
Hima Gabriella: Az idegen-
tapasztalat módozatai az

Esti Kornél utazástörténe-
teiben. In Biczó Gábor és

Kiss Noémi (szerk.):
Antropológia és irodalom.
Egy új paradigma útkere-

sése. Csokonai Kiadó,
Debrecen, 2003, 366–372.

4Michael Hoffmann példá-
ul, amikor a német idegen
szó jelentését magyaráz-
za, a fremd szót etimoló-
giailag a fernből eredez-
teti, és megjegyzi, hogy

az angolban a foreigner,
a franciában az étranger

is hasonló értelmű.
Lásd Michael Hoffman:
Interkulturelle Literatur -

wisseschaft. Eine
Einführung. Wilhelm Fink

Verlag, Paderborn,
2006, 15.

5Ferdinandy György:
A francia asszony.

Magyar Napló, Budapest,
2014, 5.
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kánsan jelöli az átmenetiség állapotát, addig a megérkezés színtere
— bár a strasbourgi pályaudvar tetőszerkezete referencializálhatóan
lekerekített és áttetsző —, az üvegbura egyszerre értelmezhető oltalmat
nyújtó térségként és lefojtott, bezárt élethelyzetként.

Az ambivalencia állandó jellemzője lesz a novelláknak. Az eltá-
vozás tapasztalata nem a megérkezés kezdetben bizalomgerjesztő-
ként mutatkozó állapotát, hanem a hovatartozás örökösen felül-
vizsgálandó pozícióját eredményezi. Az új világban az elhagyott
otthon lesz az origó —„esténként körülültük a rádiót, és vártuk, hát-
ha bejön Budapest”6 —, Magyarország a viszonyítási pont: „A he-
 gyet kastélynak hívják a környékbeliek. Formára, méretre olyan, mint
a Badacsony.”7

A narrátor a köztesség helyzetében találja magát. Már az első
napon álmodozik: „Hol arról, hogy hazamegyek, hol meg arról,
hogy itt maradok”.8 Az eldöntetlenség interpozíciója mindvégig
szembeötlő: „Minden erőmmel el akartam felejteni Ázsiát”9 — ol-
vassuk —, majd a kimozdítottság éppen az ellenkezőjébe fordul át:
„Haza akartam menni, ezt volt az igazság”.10 A helyváltozatás azon-
ban nem fejeződik be az otthonról való távozással, a novellák hőse
szüntelenül vándorol, Párizs, a helyi falvak, az Újvilág, a köze-
lebbről meg nem nevezett Szigetek, a trópusok között.

A hazamenni kényszerítő ereje mégis sürgetővé és rendkívül
erőssé válik — a narrátor megpróbálkozik a hazaszökéssel is, új szót
alkot ennek érzékeltetésére: ő lesz a „visszidens” —, ám otthon és
nagyvilág viszonyrendszere ellentmondásos, a hazatéréshez nem
társul hosszú távú életprogram, s a visszaút során is az illegális for-
mát választja, ezért gyorsan meghiúsul, a narrátor visszatér ugyan
a vágyott földre, de pillanatok alatt kitoloncolják az országból.

De nemcsak az emigráció, hanem a térbeli kimozdítottság min-
den fajtája idegenséghez vezet, végzetes kimenetelű sorsesemény
előjele: amikor húszévi együttélés után a trópusokon felesége beje-
lenti, elmegy megnézni „a szomszéd szigetet”, a narrátor tudja,
„hogy valami kimondhatatlan szörnyűség történik vele és velem”.11

(Az idegenség mint hozzátartozás-kategória) — Az idegenség hozzá-
tartozás-kategóriaként is felfogható, ilyen értelemben nemcsak az
az idegen, aki máshol van, hanem idegen mindaz, ami valaki más-
hoz tartozik. Az etnicitással, a nemzeti hovatartozással hozható ösz-
szefüggésbe.12 A perspektíva ebben a vonatkozásban még fonto-
sabbnak bizonyul. Megjelenik egyrészt, hogyan látják az idegenbe
érkezők az otthon levőket, vagyis a magyarok a franciákat, de az
is, milyennek látják a franciák a magyarokat. Eközben a kulturális
sztereotípiák sokasága aktivizálódik és válik komikum forrásává.

Az elbeszélő a magyarokat láttatja ironikus helyzetben, amikor
megjegyzi: „Cekker nélkül egy lépést se tesznek az otthoniak”.13 De
humorossá válik minden, ami szokatlan: az emigráns diákok kine-
vetik a tanáraikat, akik kerékpáron érkeznek órát tartani az egye-

6Uo. 7.

7Uo. 30.

8Uo. 8.

9Uo. 63.

10Uo. 35.

11Uo. 219.

12Lásd Michael Hoffman:
i. m. 15.

13Ferdinandy György:
i. m. 67.
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temre, ráadásul etnikai hovatartozás-jelleget tulajdonítanak neki: a
francia tanárok ilyen nevetségesek.

Az etnikain keresztül a hős helyzete alkalmassá válik a minden-
kori kisebbségi életérzés megjelenítésére is, melyben a nem több-
séghez tartozó, a nem odatartozó mindenben hátrányt szenved:
„Mindig fürgébbek voltak, mint én. Ha nem követtem őket, kine-
vettek. Párizsban egy idegennek későn jut eszébe minden.”14

Megjegyzendő, hogy a kötetben az etnikai hovatartozásnál nagyobb
szerepet kap az emigránslét identitásának megjelenítése. A he lyiek
másként képzelik el őket, mint amilyenek valójában, s ez kölcsönös
kiábrándultsághoz vezet. A másik megismerésének fokozataiban a
komikum elemei ismerhetők fel. A kezdeti stádiumban még a kel-
lemes attitűd dominál: „Minden napra volt egy-egy meghívásom,
a férfiak bankjegyeket dugdostak a zsebembe, az asszonyok tele-
fonszámokat.”15 Ámde az illúziók gyorsan szertefoszlanak: „Más-
fél év múlt el a forradalom óta. A franciák már nem ünnepeltek: az
asszonyok elnéztek fölöttem, és csak a buzeránsok dugdostak a zse-
bembe bankjegyeket.”16

A szövegekben a test is felfogható hozzátartozás-kategóriaként.
A ciklusszerűen összefűzött novellák sora a test idegenné válásának
történeteként olvasható. A kötetben markánsan elkülönböződik a
testről való írás szólama, a szexus és a házastársi elhidegülés nyílt,
egyértelmű beszédpozícióból fogalmazható meg. A nyers férfite-
kintet szemléli a nőt, amely többé már nem öröm forrása, ilyenként
válik idegen objektummá. Ennek tematizálása megőrzi az öröm-
szerzés lehetetlenségéről való beszéd elfojtott indulatát. A testbe-
széd nemcsak tematikusan, hanem stilárisan is felhasítja az egyéb-
ként választékos stílusú prózaszöveg testét, s ez a hasadás mutatja,
hogy a másik objektummá válása a saját egzisztencia megkérdője-
lezése, önmagától való eltávolodása felé mutat.

(A saját idegensége) — A saját megismerése a mindinkább idegenné
váló másik által lehetséges. Az idegentapasztalat pedig azt eredmé-
nyezi, hogy a narrátor a sajátot is bizonyos távolságtartással figyeli.
Magáról állítja az elbeszélő, hogy „élt itt egy idegen”.17 Az új világ
a börtönnel lesz azonos, amelyhez képest az otthoni várható kétév-
nyi fegyház is elviselhetőbb, mint az „életfogytiglani idegen”.18

Az idegenség általános lelki kondíciójává válik.
Közben mintha egy külső szem láttatná az eseményeket, a külső

nézőpont kerekedik a narráció fölé. Az elbeszélő, bár mindvégig
egyes szám első személyű, mégis sokszor kívülről láttatja önmagát,
távolságot tart önmagával szemben is. Gyakran nem cselekvő ala-
nya, hanem megfigyelője a saját életének.

A mindennapok életvilágából érkező impulzusok megjelenítését
Günter Figal fordításviszonyokként értelmezi,19 ami Ferdinandy
György prózájában az idegenségaspektusok megjelenési módja is
egyúttal. Nemcsak a kultúrák közötti transzponálhatóságot jelenti,

14Uo. 182.

15Uo. 46.

16Uo. 50.

17Uo. 158.

18Uo. 61.

19Günter Figal:
Fordításviszonyok.

Az idegennel való helyes
bánásmód a sajátunkban.

(Ford. Endreffy Zoltán.)
Existentia, VI–VII. 1996–

1997, 1–4., 151–162.
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novelláskötetében a fordításaspektusok nyelvi vonatkozásban is tet-
ten érhetők. Gyakori, egy-egy elbeszélésnek néha többször is meg-
jelenő fordulata az „ahogy mondani szokták”. Olyan hatást kelt,
mintha a novelláknak meglett volna egy archetípusa még a magyar
nyelvű megfogalmazás előtt.

Az elbeszélő idegen környezetbeli, sőt idegen nyelvi pozícióját
szituálják ezek a nyelvi-retorikai fordulatok, amelyeknek többféle
megjelenésmódját vehetjük számba a szövegekben. Az egyik a ma-
gyarázat, amelynek során az idegen pozíciójából szól a narrátor,
amikor utal a magyar kontextustól eltérő kifejezések jelentésére:
„Feltérképeztem magamnak — mint mondtuk — a vadnyugatot”.20

Ezenkívül gyakori, hogy az idegen nyelvi frazémákat tükörfordítás-
ban adja vissza: „Jómódú lány volt a feleségem, mint mondják, beke-
rültem a tojásba”.21 A külső tekintet olyannyira beleíródik a szövegbe,
hogy a narrátor még a magyar kulturális kontextushoz kötött kifeje-
zéseket is magyarázattal látja el a magyar szövegben: „ahonnan én
jöttem, azt mondták volna: hétszilvafások”,22 holott az „ahonnan jöt-
tem” és az a nyelv, amelyen a narrátor beszél, azonos kulturális kon-
textushoz tartozik, nincs szükség a „máshonnan jöttség” kiemelésére.

A következő mondatokban pedig a narrátor egyértelműen ide-
gen nyelvi pozícióból szólal meg magyarul: „Sem ő, sem Manyika,
az asszony nem tudták volna — mint errefelé mondják — eladni
magukat”.23 Vagy: „de én soha nem vettem komolyan — mint a
franciák mondják — a tanulmányaimat”,24 hiszen ezek nem kultu-
rálisan kötött kifejezések — bár franciák mondják őket a szövegben
— ugyanígy hangoznak magyarul is.

Akárcsak a fordítások esetében, ezekben a novellákban a nyelvi
háttérkontextus megőrzi az idegenség tapasztalatát.

(Az univerzális idegenség) — A francia asszony interkulturális próza-
világában az átváltozás és az idegenség állandóan jelenlevő identi-
tásmozzanat, amely Ferdinandy György egész életművében kimu-
tatható. Sokféle aspektusának regisztrálása mellett kirajzolódik a
köztesség veszélyekkel fenyegető pozíciója. A kimozdítottság, a vál-
tozás csak időszakos és látszólagos, valójában gátat szab a világfel-
fedezés örömének, akárcsak a Szökőár című novella kezdőképében:

„A földrengések epicentruma a tenger fenekén szokott lenni itt,
a szigetvilágban, ahol a szárazföld sokszorosa a körülötte hányko-
lódó víztömeg. A tenger visszahúzódik ilyenkor, láthatóvá válnak a
hajóroncsok, zátonyok, korallszigetek, amiket évszázadok óta nem
látott emberi szem. A bennszülöttek beszaladnak a moszatos me-
derbe, kagylót, csigát, hoppon maradt tengeri herkentyűket gyűjte-
nek. Meg se hallják a morajlást. Mire észbe kapnak, késő. A látóhatár
egész hosszában óriási, fekete fal takarja el az eget.”25

Ferdinandy György prózája ily módon alkalmassá válik arra,
hogy az idegenséget univerzálissá tegye, fenyegetettségével és el-
kerülhetetlenségével együtt az emberi létezés egészére kiterjessze.

20Uo. 50.

21Uo. 97.

22Uo. 133.

23Uo. 64.

24Uo. 179.

25Uo. 46.
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