
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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