
MEZEY KATALIN:  
RÉGI NAPOK RENDJE 
Elbeszélések 

Mezey Katalin legújabb könyvének látásmódját sa-
játos szubjektivitás hatja át. A történetek objektív 
elbeszélését és a tettek vizsgálatát átjárja az önref-
lexió, az alanyiság. Ezt az írói attitűdöt kiválóan iga-
zolja és összefoglalja a kötet utolsó elbeszélésében 
a narrátor mintegy marginális megjegyzése: a 
szereplő megvetést kifejező tettének elkövetését 
„[s]ose hitte volna magáról”. (A diófa, 150.) A kötet 
elbeszéléseit két részre osztja a keletkezési idejük 
alapján életre hívott, a szerkesztő által is kiemelt, 
éles elhatárolás. Az első részben olvasható hét szö-
veg ugyanis 1987-ben készült (egységük címe az 
első elbeszélés címével azonos: Bonyolult történet), 
míg a második egységben a 2014-től 2019-ig szü-
letett nyolc írás található (a Régi napok rendje elbe-
szélés adta a kötet és a második rész címét is). Az 
időbeliség az elbeszélések világán belül további al-
lokáció alapja lehet, hiszen a szövegek többsége az 
ötvenes-hatvanas-hetvenes évek valóságát idézi 
meg, míg a többi leginkább a világháborús időket. 

A lírai tekintet a múlt világára és a benne léte-
ző szereplők magatartására vetül, a fő szervező-
elv kétségkívül az a reflexió, amely az előbbi vizs-
gálatot kíséri. Összetartja továbbá az írásokat az 
ábrázolt külvilág fenyegető volta (mely egyben tör-
téneti valóság is), a szubjektumok kiszolgálta-
tottságának különböző formában való szemlélte-
tése, az a megismerési eljárás, melynek során a 
krízishelyzetek az elbeszélésekben mindig határ- 
és döntési helyzetek is. Talán ebből is fakad, hogy 
a szövegek hátterében mindvégig feszültség ural-
kodik, mely nem mindig a világháborús esemé-
nyekből, azok politikai következményeiből ered. 

Ritka, hogy egy szerző több mint harminc év-
vel korábban megírt munkáinak kiadása mellett 
dönt. Kockázatot nemcsak abban lehet látni, hogy 
esetleg a szövegek eszköztára, motívumkészlete 
poétikai szempontból eltér a mai, szinkron jelen-
ségektől, hanem abban is, hogy ami esetleg több 
évtizeddel ezelőtt még újszerű volt, az napjaink -
ban meghaladottnak minősül. (Az irodalmi ha-
gyo mány folytonossága nem azonos azzal, hogy 
az irodalomban fejlődéselvűség volna.) 

Jelen kötetnek a központi problémájában rej-
lik erőssége, ugyanis az elbeszélések között nagy 
arányban találunk olyan szövegeket, melyek 20. 
századi női életutakról szólnak. A Bonyolult tör-
ténet naivát játszó Julikája sorsát férfiak kívánják 
egyengetni nem tisztességes szándékoktól ve-
zérelve, ő azonban ennek ellenére is érvényesül-

ni tud („Nem az ész, az ösztön adta szájába eze-
ket a patetikus mondatokat. Az ösztön, a vele szü-
letett intelligencia, ami minden tanult ravasz-
ságnál veszélyesebb” (35.). Az Álom az ifjúságról 
Ilonája vegyészmérnök pesti fiatalasszonyként, 
nyugalmas életéből kilépve megkísérli felkeres-
ni első szerelmét, de végül az utolsó lépést nem 
teszi meg („mikor az autóhoz ért, már mosolygott, 
és a régi ház előtt elhajtva, mosolyogva intett bú-
csút” 55.). Kontyos Mariska története a vegyesipari 
szövetkezetek világába kalauzol, és a kétgyer-
mekes, könyvelő családanya történetében egy, az 
előzőektől eltérő kimenetelű határhelyzettel ta-
lálkozunk. Az elbeszélés egy olyan pillanatban lép 
ki a nő életéből, ami akár tragikus végkifejletű is 
lehet (ezért is olyan megrendítő a nő gondját le-
kicsinylő, férfi szájába adott záró mondat: „[n]em 
kell mindent mellre szívni.” 67.). 

A második rész az elbeszélések némely esetben 
releváns családtörténeti olvasata miatt is szemé-
lyesebb hangvételű, itt a női sorsok többnyire az 
írónő felmenőinek élettörténetei közül válogatnak. 
A Régi napok rendje már címében is utalást sejtet Sza-
bó Magda Régimódi történet című, szintén saját csa-
ládja történetét feldolgozó regényére. A Mezey-
elbeszélés egy idilli bepillantást enged csupán az 
írónő életének korai szakaszába, családi életük 
meghitt szépségébe („[n]agyanyám és nagynéném 
pontosan hajnali 5 órakor keltek. Megmosakodtak, 
felöltöztek, ágyuk szélén ülve elmondták a ró-
zsafüzért, és hat órakor találkoztak a konyhában.” 
[108.]). Az Egy szép család a mi időnkben már cí-
mében is kapcsolódik az előtte álló elbeszéléshez. 
A narrátor felidézi, hogy matematika tanára lá-
nyával és fiával minden vasárnap a templom kó-
rusában énekelt, azonban közben bántalmazó 
magatartásával „állandó rettegésben tartotta a 
családját” (119.). Ez a brutalitás volt az oka annak, 
hogy felesége hite megrendült és nem kísérte fér-
jét a szentmisére. A Száz éve, szeptember közepén című 
elbeszélés egy másfajta női sorsot mutat be, amely-
ben talán a legerősebb a nőiségnek mint témának 
a megjelenése. Egy ötgyermekes anya a Ganz Má-
vag Kolónia szükségkórházában ápolta a frontról 
hazatérő, spanyolnáthában szenvedő katonákat, 
a halál mindennapos volt körülötte. Csak abban a 
megrendítő pillanatban tudjuk meg, hogy az író-
nő nagyanyjának a történetét olvassuk, amikor a 
beteg asszony adatait felveszi a nővér („Özvegy 
Mezey Antalné, született Juhos Mária. [...] — 
Gyermekek? — Öt… egy fiú, Ferenc, 15 éves, és 
négy leányka: Ágnes, Mária, Ilonka és… Katóka. 
Ő még csak hat éves.”) Az írónő nagyanyja kö-
nyörög, hogy hadd lábadozzon a szükségkór-
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házban gyermekei közelében, de az orvos nem en-
gedi („Itt nincs női osztály.” 127.). Túlzás volna azt 
állítani, hogy bármely elbeszélésben tematizálva 
lenne a nőiség szociológiai-társadalmi vonatkozása, 
de megfigyelhető a szerző érzékenysége a téma 
iránt. A kertészsegéd története már sajátosan öné-
letírási ihletettségű forrásból merít, s erre rögtön 
az első, szinte sértő mondat is reflektál („Neked a 
Somogyi az anyád? Hozzáment ahhoz a kertész-
segédhez?” 130.). Az írónő a kezdéssel azt érzé-
kelteti, hogy a fiatal tanárnőként dolgozó szerző 
és egyik tanítványát korrepetáló idős kolléga kö-
zött a kimondás gesztusa annyira jelentős ese-
ménnyé válik, hogy a fiatal írónő szüleire való meg-
hitt, szeretetteljes emlékezése miatt nem buktatja 
meg tanítványát. Idős kollégája bántó megjegy-
zésével okozott fájdalmánál szeretete erősebb 
(„Énemnek azon a részén talál el, ahol apám fe-
ledhetetlen személyisége rejtőzik bennem.” 135.) 

A kötet valamennyi elbeszélésére nincs mód ki-
térni, de a legfőbb olvasási irányok megjelölése nél-
kül, az elbeszélések egymásra épülésének egy le-
hetséges koncepcióját nyújtottuk. A műveknek 
pusztán csak az egy kötetben való szerepeltetése 
is érdekes értelmezési lehetőség. Az alkotások szép 
emléket állítanak az írónő szüleinek (Mezey Fe-
rencnek és Somogyi Katalinnak), illetve nagy-
szüleinek. (Magyar Napló, Budapest, 2019) 

SZABÓ P. KATALIN 

IANCU LAURA:  
ANDRÁS ÉRKEZÉSÉRE 

Iancu Laura hetedik verseskötetének címe két-
szeres, mondattani és András-hiányban jelöli 
meg szövegei közös nevezőjét, az András érkezé-
sére való készülődés léthelyzetében vagy — 
„Még nem tudom, mit mondok majd…” — az 
András érkezésére íródó köszöntő rész(let)eiként. 
András lehet a könyv meg nem nevezett szerel-
mese, etimológiájához híven „minden” vagy 
„az örök” férfi, s a szerelmi babonákkal tűzdelt 
András-nap: az advent kezdete is — ekként a ké-
szület András érkezésére: várakozás a várako-
zásra. Messze nem a beteljesülésre, csak az al-
kalomra, hogy megélhessük transzcendens és 
nagyon is evilági hiányainkat — és a hiány él-
ményének mindennapos hiányát. 

Ilyen értelemben adventi kötet ez: csupa vá-
rakozás, tudatában saját átmeneti helyzetének, 
csupa jövés-menés. Részint az életrajzból, a ko-
rábbi kötetekből ismert inga-lét ez Csángóföld és 
az anyaország közt — „úgy jövök amint mentem 
/ egyedül kétfele” —, bebolyongva a Bakony s a 
Nagyalföld, a Szeret s a Hidegség metaforává tá-
gult tájait. Szökni kész mákvirág szívem, Összecso-

magoltam tegnap, Mintha házat bontana — a cik-
luscímek egyszerre hangsúlyozzák a hazátlanság 
véglegességét, belülről fakadó kényszerét, s az 
odahagyott otthon (odabent?) pusztulásra ítélt sor-
sát. Ha valahol, már csak a transzcendensben lesz 
hazatalálás: „Ott” majd „járomba fogjuk a tört 
szarvú vén Cifrát, / felszántjuk a Kertet, elvetjük 
a búzát”. Addig azonban „vendég vagyok itt én 
is, / akár a két fenyveserdő között / a köd. / Föl-
markol az este.” 

Mindennek hátterét egy meglehetős ideologikus 
eltökéltséggel vállalt, romantikus haza-kép adja, 
amelynek deklarálásai, maliciózus Európa-utalá-
sai ki-kilógnak a szövegből. Haza és hontalanság 
Iancunál a nyelvben vagy a hitben megélve-elbe-
szélve lesz igazán hiteles tapasztalat, a „kölcsön-
szavakat szorongatok” szorongásában, vagy a 
kétnyelvű Gyerekjézus hallgatásában: a Ta-ní-tás 
„vad hajjal” éneklő kislánya megirigyli a Kisjézus 
tiszta lábát és jóllakottságát, s közben oláhul-ma-
gyarul tanítgatja őt beszélni, hiába: „Szád járását 
tisztán / látom, / de a hangod ma is / néma”. 

A földrajzi haza-vonatkozásokon túl egy eg-
zisztenciális hajléktalanság világa is ez, ahol létben 
és időben bolyongva „járom a vasárnapra nyíló éj-
szakát”. Idődimenzióit húshagyókedd, nagyhét, fa-
gyosszentek, karácsony visszatérései, újraaktuali-
zálódásai adják, ahogy a megidézett Kájoni János 
Cantionale Catholicuma is az év ünnepeihez rende-
li énekeit — csakhogy az András-várás idején 
mindez már a transzcendenciával egybenyitott vi-
lágban sem biztosítja a rendet: „hányszor lelt ott-
honra nálam / a halál három napja / fél kará-
csonyfám alatt”. A félrecsúszó idő e tapasztalata a 
már-már koptatásig ismételt ünnep-metaforák lét-
jogosultságát is megadja, éppen üresedésükben: 
„Ha hittem volna sincs már / szükséged ünne-
pekre”. (Egy régebbi Iancu-versből persze úgy tud-
hatnánk: „egy vasárnap sem volt hamis” — de egy-
részt árulkodó a mitikus-közösségi idillbe utaló 
múlt idő, másrészt az András érkezésére épp azt a be-
nyomást erősíti, hogy a Iancu-költészet, minden te-
matikus-stilisztikai egysége ellenére, sokkal inkább 
átíródásaiban, folytathatatlanságaiban olvasandó: 
a számozott Este a faluban sorozat itt váratlanul há-
rom szám kihagyással folytatódik, s az Éjszaka a 
gyermek több átírt-átkeresztelt verse is szerepel a kö-
tetben.) „Hazának hívom a hétköznapokat” — ösz-
szegzi a szöveg a megfosztottság e belakott létál-
lapotát. 

Ami egy beteljesületlen és tilalmas szerelem vi-
lágállapota is. Elérhetetlenség és fölsejlő halál-
mozzanatok távolságát hidalja át a képzelet és a 
mindent átjáró (s ekként hiányzó) transzcenden-
cia — a versek megszólítottja egyszerre cipel ak-
tatáskát és isteni attribútumokat, míg metamor-
fózisaiban végül maga az ég lesz a te: „rajtad 
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feledtem ismét / a szemem / hófelhőket néztem”. 
Negatív, női Énekek éneke rajzolódik ki a szere-
lem jelzésszerű, talán csak odaálmodott erotiká-
jából és szemérmes, önmaga-rejtő bűntudatából, 
mely a bűnbeesés utáni mozdulat irányát elcse-
rélve mégiscsak erotikus gesztus lesz maga is: „a 
fügefához nyúlnék akkor / három levél elég vol-
na / szerelmes arcomra”. 

„Ádám nyeresége egy gyümölcs — / Júdásé 
néhány ezüst — / azzal játszom: vajon / el tudná -
lak-e veszíteni — / egyedül átmenni a Margit hí-
don” — a Vásár saját szerelmének itt-és-mostját (el-
árulását?) helyezi szemtelen játékossággal az 
Isten-árulás hagyományának negatív távlataiba, 
miközben a bűnben is lerázhatatlan Istent is 
meginvitálja a budapesti nagykörútra. És az áru-
lásban az egész teremtés vétkes — ez is egységé-
nek alapja: vajon a fák tudják-e, hogy „szálkáik / 
vállad, oldalad felszántói, / halálod ősbűnét 
hordják, / miként az ember halálát Ádámnak fiai? 
(…) Jött velem megannyi (…) égre szökő fa, / ka-
romból sarjadt mind (…): emberfa, faember lettem. 
/ Megváltottál? Meggyilkoltalak, Uram?” 

„A kezem (…) azt játssza, hogy megérint (…) 
szélnek ereszti arcodat” — így, balladásan lesz a 
nemlét az elérhetetlen másik éppolyan valóságos, 
panteisztikus létformája: „Minden hiány a te tes-
ted”. Mintegy a világból visszavonuló Isten al-
legóriájaként: „Isten hiányának létrehozása a lé-
lekben, mely szeretetből kiüresítette önmagát: 
megváltó fájdalom” — ahogyan Simone Weil 
mondaná. És Isten hiánya százféleképp fáj ebben 
a kötetben, a vashálóval elkerített oltár messze-
ségében; Pilinszkyt parafrazeáló, csüggedt „elég”-
jeiben; megszólíthatatlanságában, hallgatásában, 
a gyerek-dacban: „nem szólok erről Istennek”. 

Az Istenhez (nem) szólás pedig alighanem óha-
tatlanul is magasabb regiszterekbe srófolja a 
megszólalást. Csakhogy a felstilizált, romantikus 
szó- és képhasználat, a róna, a midőn, a kőszív egy 
olyan naiv nyelv elemei, amely nem beszélhető, 
vagy legalábbis — mai olvasói tapasztalataink fe-
lől — nem olvasható hitelesként. A „csóktól lán-
goló nyelvotthon” mint a pünkösdi hazatalálás 
képe inkább a (bábeli?) idegenség érzetét kelti. 
S ha joggal hiányoljuk is élő tájnyelvek jelenlétét 
az irodalomban, hagyhatja-e a szöveg annyira fi-
gyelmen kívül olvasói (többségének) nyelvvál-
tozatát, hogy megkínálja őket a „Favágón ültem 
naphosszat” sorral? Számot vet-e a komikummal, 
amely beszivárog a versbe, alámosva pátoszt, ko-
molyságot? És nem az olvasó nyeglesége okán, 
hanem mert egyszerűen és Esterházy-lakoniku-
san: „A nyelv erősebb”. S meglehet persze, hogy 
e nyelvhasználat az elidegenedettségnek olyan ta-
pasztalatával ajándékozza meg az olvasót, amely 
saját lét- és nyelvélményéhez hasonló… 

De az újratöltetlen toposzok és túlsúlyos ki-
nyilatkoztatások, a zárt jelentések szűkösségének 
ellene tartanak az írásjelek híján izgalmasan be-
mozduló szintaktikai viszonyok, a képzelet el-
szabaduló játékossága, a gyermeki komolysággal 
és érzékenységgel figyelt világ — amelyben „bol-
dogok a kockakövek”. A várakozás, a készenlét 
örök nyitottsága, készen akár saját hibáiban is rá-
ismerni a valami többre: „mintha egyhetes hallgatás 
után / nevedet / tévesen mondanám” — Akkor 
hát: talán nem is András?… (Magyar Napló, Bu-
dapest, 2019) 

KIPKE ÁGNES
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