
MEZEY KATALIN: 
ISMERNEK TÉGED

Mezey Katalin prózakötete két kisregényből (Ki-
döntött kerítés, Ismernek téged) és nyolc novellából
áll, amely két nagyobb egységre bontható. Az
első kisregény és a novellák egy család történe-
tének mozaikos epizódjait egy kislány szemszö-
géből, míg a második kisregény (Ismernek téged)
egy bányavárosi fiatal tanárnőből kultúraszer-
vezővé avanzsált lány történetét mutatja be a
’60-as években.

A totalitárius rendszerek ábrázolásának jót
tesz az alulnézeti perspektíva. Nem véletlen,
hogy az elmúlt évtizedek meghatározó regényei-
 ben találkozhatunk a gyermeki nézőpontból áb-
rázolt elnyomó hatalommal, gondolhatunk itt a
Mezey könyvével egy időben megjelent Máglyára
vagy Dragomán György korábbi regényére, A fe -
hér királyra, és mindenekelőtt a műfajában már
klasszikusnak számító Sorstalanságra. Ehhez a
prózai hagyományhoz kapcsolódik Mezey kötete
első felében.

A Vagyok című novellával (regényfejezettel?) ve-
szi kezdetét a kötet, melyben egy kétéves kislány,
hogy egy Nádas Péter-allúzióval éljek, saját lété-
ről értesül. Mezeynél egy nem túl hosszadalmas ut-
cakép leírásával kezdődik, a látvány felidézésével
vezeti be az olvasót abba az őstapasztalatba,
amit kislánykorában érzett: „Létezem. Ez a hang
úgy zendült meg bennem, mint egy előadás kez-
detét jelző gongütés”. (10.) Talán ez az egyetlen pil-
lanat, ahol egyedül van az elbeszélő/főszereplő,
és nem a család árnyékában. Innen indulnak a tör-
ténetek, amelyek kevésbé egzisztenciális felis-
merések csúcsélményeit tartalmazzák, mint in-
kább a mindennapok élményeit, melyek egy
kislány számára lehetnek épp a muraközi lovak
vagy az ünneppé terebélyesedő sörcsapolás, egy
motoros kaland az apjával, esetleg a felnőttek tör-
téneteinek hallgatása veszélyekkel terhes törté-
nelmi időkből. Ennek alapján kap külön történetet
a II. világháborúból hazatérő apa, az ’56. október
22-én kezdődő szocialista lelkigyakorlaton részt-
vevő hittantanár és az első magyar teniszbajnok.
Az Ismernek téged című kisregényben is fellelhe-
tőek ilyen típusú epizodikus betoldások, példá-
ul amikor a besúgóként működő Bandi bácsi el-
meséli háborús történetét, vagy a sztahanovista
Suhada Lajos ’56-os helytállását. Az elbeszélt tör-
téneteken keresztül ragyogja be a történelem fé-
nye a hétköznapok szürkeségét.

Mezey Katalint nem az elbeszélés nehézségei,
nem az emlékezés folyamata, hanem a megértett,
feldolgozott, apró történetekké formált múlt ér-
dekli. Ebből is leginkább szereplőinek a történe-
lem eseményeihez és a totalitárius diktatúrához

való viszonya. Ebben már benne rejlenek az elő-
re leszűrt tanulságok, ezeket a tanulságokat kívánja
átadni. Így a történetek újramondása, a közössé-
gi toposzok megerősítése egy közösség identitá-
sának megtartására és formálására irányulnak. Ez
az indulat hajtja kimondatlanul az elbeszélőt. A tör-
ténelmi múlt olyan fogalmai kerülnek strukturá-
lis helyzetbe, mint az „osztályhelyzet”, „spicli”,
„sztrájk”, „ötvenhat” és a „prágai tavaszra” rímelő
„prágai nyár” vagy az „emigrálás/emigráció”.

A könyv elején egy polgári család mozaikos
történeteiből kirajzolódó közösséget ismerhetünk
meg a 20. századi történelem árnyékában. Ennek
a közösségnek lesz az ellenpárja a második kis-
regényben kirajzolódó munkahelyi közös ség a na-
ivan fecsegő, pályakezdő Évával a közép pontban.
Míg a nagycsaládban mindenkinek megvolt a ma -
ga helye, a maga szerepe, amiről bárki tudomást
szerezhetett, addig a munkahely látható hierar -
chiáján túl működik a láthatatlan hierarchia: a be-
súgórendszer. Éva naivitását veszti el a zárófe-
jezetben kitálaló jó szándékú besúgó, Bandi bácsi
tanítómonológjának hatására.

Ez a tanítószándék nem idegen Mezey köte-
tétől, ezért különösen az olyan olvasók fogják
örömüket lelni ezekben a kisregényekben és no-
vellákban, akik nem idegenkednek az elmúlt év-
század polgári mítoszainak, sorstragédiáinak új-
ramondásától. (Magyar Napló, Budapest, 2014)

MODOR BÁLINT

FERDINANDY GYÖRGY:
ÁLOMTALANÍTÁS
Írások 2013–2015

Emlékek, álmok, történetek, sorsok keserű kavar -
gásából áll össze Ferdinandy György legújabb kö-
tete. Az Álomtalanítás a nyolcvanéves író 2013 és
2015 között papírra vetett önéletrajzi szövegeit tar-
talmazza, három ciklusba rendezve. A szerző írá-
sai egyben szerelmek, hazák, írótársak emlék-
művei és az örökös, csillapíthatatlan honvágy és
idegenségélmény leképeződései.

„Még nem tudtam, milyen az, ha egy ember
életébe beleköp a történelem.” (35.) Ferdinandy
György 1956-ban, huszonegy évesen indult útnak,
hogy Franciaországban kezdjen új életet. Ebből a
kényszerű fordulópontból indult az örökös ván-
dor út: három kontinens, harminchárom hely, két
feleség, négy gyerek és egy valójában soha nem
létezett haza iránti olthatatlan vágyódás. „Min-
dig valahová sietek. Csak így, útközben tudom el-
viselni magam.” (152.) Ezek az összetevői ennek
a nyolc évtizedes életútnak, mely az Álomtalanítás
szövegeiben mintha lezárni, tisztázni szeretné ma-
gát. Egy számvetés-jellegű műről van szó, mely
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negyven írásban emlékezik meg a legfontosabb
állomásokról, találkozásokról.

„Műfajtalankodás” — ez magának a szerzőnek
a szóhasználata: a rövid terjedelmű, prózai szö-
vegek valóban más-más műfajt képviselnek. A nagy
részük önéletrajzi jellegű írás, mely akár egy na-
 gyobb terjedelmű memoár része is lehetne, de van-
nak a könyvben útinaplók, napló- és novellaszerű
szövegek is. Leginkább egyfajta szubjektív törté -
nelemkönyvként olvasható ez a mű, mely egy „a
nyugati kereszténységbe átpaterolt trópusi ma-
gyar” (175.) életén keresztül összegzi a magyar
történelem és a disszidálni kényszerülők trau ma -
ti zált lelki világának hányattatásait.

Az első ciklus, a Keresem a helyem az anyaor-
szágba való visszatérés perspektívájából kutatja a
múltat. „Nekem odaát, a régi életemben nincs több
keresnivalóm.” (38.) Az emlékezés bizonytalan-
sága, múlt és jelen állandó kavargása, egymásba
fonódása határozza meg ezeknek a szövegeknek
a világát, beszédmódját. A hamis nosztalgiában
keveredik vélt és valós, otthonos és idegen, vágyott
és megélt ellentéte. Ezek a kontrasztok alkotják a mű
központi szervezőelvét. „Hogy milyen pontatlan
kifejezés a kétlakiság. Mert hát minden kiszaka-
dónak nem két, hanem legkevesebb három élete
van. Nemcsak — mint mondják — a válasz tott, és
a hazai, amibe szerencsés esetben visszaérkezik. Ha-
zája az az álomvilág is, amelyből útnak indult, és
ahová nem jut vissza többé sohasem.” (120.)

A másik két ciklus, a Hová lesz a menés?, illet-
ve a Találkozások rövidebb szövegeket tartalmaz-
nak. Az egyik fejezet útlírásokat, utazásélményeket
vesz számba a hazatérés (1995) utáni időszakból,
a másik egy-egy fontos személyről emlékezik
meg, frappáns kis történetekben. Ezek mellett a
kötet egyik fő témája „az ötödik síp”, a nyugati
magyar irodalom alakulásának, fejlődésének tör-
ténete, lehetőségei.

Ebből a szempontból központi jelentőségű a
nyelvhez, nyelvhasználathoz való viszony kérdé-
se is. „Keresem a szavakat.” (49.) Az anyanyelv el-
felejtése, a tanult nyelveken való írás és gondolkozás
problematikája újra és újra átszövi a szövegeket, s
nemcsak témaként kerül elő, hanem az írások meg-
fogalmazásában, szóhasználatában is visszatük-
röződik („pontosan, szépen csak az anyanyelvén
működik az agy” — 217.). A szerző szüntelenül rá-
csodálkozik egy-egy találó magyar kifejezésre,
máskor meg fonetikusan leírt angol szókapcsola -
tokkal reflektál ironizálva saját idegenségére. „Ho -
vá lettek az illatos, a pontos/ a találó/ szavak!” (51.)

A mű sokszor él az ismétlés eszközével is, az
egyes történetek így állnak össze egy zárt egésszé,
egy leélt életúttá. Az írások hangulatát meghatá-
rozza az időskori, önismétlésre hajlamos, egyszerre
nosztalgikus és keserű attitűd, „az én időmben”

(52.) kiábrándult sóhajtása, mely még a háborúk,
vagy a diktatúrák ellenére is elégedettebb a múlt-
tal, mint az önpusztítónak, hanyatlónak jellemzett
jelennel. „A maiak tudni sem akarják, hogy előt-
tük is éltek itt a földön emberek. A legjobb eset-
ben is csak megmosolyogják a régi idők kázusa-
it mesélgető fogatlan vénembereket.” (52.)

„Az ember disszidál, visszidál. Remigráljak?”
(284.) Benne van a szövegekben a hazatérés min-
den kiábrándultsága is. „Mióta csak nyakamba
szedtem a világot, minden lépésem hazafelé vezet.”
(82.) A több évtizedes vágyakozás utáni csalódottság
süt ezekből a történetekből. A kívánt, elképzelt ha-
zatalálás nem történt, nem is történhetett meg.
„A történelem viszontagságait az áldozatok iden-
titása, egyszóval embersége sínyli meg.” (219.)

Innen, a hazatérés lehetetlenségének nézőpont -
jából történik hát meg az álomtalanítás: az álmok,
emlékek közti keresgélés, válogatás, lomtalanítás,
vagyis egyfajta létösszegzés. S a vastag könyv fe-
hér lapjain ott áll minden, ami erről az életről még
kimondható. (Magyar Napló, Budapest, 2015)

FORGÁCH KINGA

KATYA PETROVSZKAJA: 
TALÁN ESZTER

„Akkor értettem meg, mit jelent a történelem, ami-
kor Lida, anyám nővére meghalt. (…) Azt jelenti
a történelem, hogy nincs többé kinek feltenni a
kérdéseinket, hanem már csak a forrásokra hagyat -
kozhatunk. Nem volt többé senkim, akit faggat-
hattam volna, aki emlékezett volna még azokra az
időkre” — írja Talán Eszter című első kötetében a
Kijevből származó, 1999 óta Berlinben élő író-új-
ságíró, Katya Petrovszkaja. Családja történetét
igyekszik feltárni, ami soha nem könnyű feladat,
mert mire ez az embernek eszébe jut, szellemileg
megérik rá, akkora már kevesen élnek, akik ebben
segíteni tudnának. De mit gondoljon erről a kér-
désről a zsidó származású fiatal alkotó, akinek csa-
ládtagjai és rokonai — kevés kivételtől eltekintve
— odavesztek a második világháború tömeg-
gyilkosságaiban? A saját meghatározása szerint
tipikus szovjet családban felnőtt Petrov szakaja fel-
nőtten szembesül saját zsidóságával, amelyet
olyan hagyománynak gondol, mely egy a sok kö-
zül. A családon belül kétfajta válasz születik erre
a „tényre”. Az írónő bátyja héberül tanul meg, Ka -
tya pedig németül, ami a szovjet, majd az orosz
valóságban az ellenség nyelve. Neki későbbi fér-
 je nyelve is.

A nyelvválasztás központi kérdése a kötetnek,
mert az orosz anyanyelvű Petrovszkaja németül
írja meg műfajilag roppant nehezen besorolható
kötetét. Regénynek annak ellenére sem nevezném,
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