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a n g y a l o s i  g e r g e l y

„…elnyugodott BenneM 
az eMléke”

Térey János: Boldogh-ház, Kétmalom utca. Egy cívis vallomásai

a térey jános önéletírásáról szóló ismertetést kézenfekvő volna a záró mondattal befejezni, 
hiszen rendkívül súlyos, többféleképpen értelmezhető kijelentésről van szó. „hátráltam ele-
get, most már tényleg nincs hova tovább.” éppen ez a többértelműség ösztönöz arra, hogy 
inkább ebből induljak ki. tavaly az író búcsúztatására menet találkoztam egy ismerősöm-
mel, akitől először hallottam ezt a mondatot; egyértelműen politikai jelentést tulajdonított 
neki, mivel egy ilyen jellegű esszégyűjteményben olvasta. az Egy cívis vallomásainak végére 
érve azonban arra jutottam, hogy ez az értelmezés csak az adott kontextus visszfénye lehe-
tett. Mert miről is van szó az utolsó bekezdésben? „nincs kedvem fogalmazni, nincs kedvem 
alávetni magam az ábrázolás kötelességének. eladtuk. ami engem illet, majdnem eladtam 
az utolsó debrecen környéki négyszögölömet is. jövőre annyi idős leszek, mint nagyapám 
volt az államosítás idején.” vagyis arról van szó, hogy az elbeszélő az eladással, ezzel a na-
gyon is gyakorlati, ugyanakkor szimbolikus aktussal kilépett a földhöz kötöttség bűvköréből 
(legalábbis majdnem). nagy különbség persze, ha valakit állami erőszakkal fosztanak meg a 
földjétől, vagy ha maga ad túl rajta, de a végeredmény ugyanaz: a megfosztottság. amíg az 
a föld „megvolt” (ha csak jelképesen is), volt „hova tovább” hátrálni. a család történetének 
mind távolabbi bugyraiba. ezt nem akarja folytatni, ezért jelképes az eladás gesztusa. 
egyfajta (egyáltalán nem könnyed és örömteli) megszabadulást előlegez tehát.

ezt az értelmezést látszik alátámasztani egy másik szöveghely is. amikor az elborult el-
méjű apát végül kórházba kell vitetniük, ezt olvassuk (a Nyugalmunk érdekében című fejezet-
ben): „nincs haladék, nincs hova hátrálni”. annyiban rokonítható az imént idézett mondat-
tal, hogy a „hátrálás” ezúttal is egy fenntarthatatlan helyzet megoldásának halogatására 
vonatkozik. el kell tépni egy nagyon erős köteléket, a családon belüli feltétlen szolidaritást, 

s ez nem megy belső meghasonlás nélkül. a megszabadulá-
sért folytatott küzdelem azonban nem a föld, hanem a 
kétmalom utcai ház eladásával kezdődik. „egy fényes szep-
temberi napon tehát eladjuk a házat, és mindez párhuzamo-
san történik a Wtc elleni támadással, nincs ebben az égvilá-
gon semmi jelképes, egyszerűen így alakult.” figyelemre 
méltó a jelképesség feltételezése elleni védekezés; térey nyil-
ván az ellen is tiltakozott volna, hogy a vámospércsi földdarab 
eladását valamilyen szimbólumnak tekintsük. a „hátrálós” 
mondattal azonban maga is jelképessé emeli azt, mint aho-
gyan állításával szemben szimbolikussá válik az a tény is, 
hogy az ikertornyok elleni támadás napján történt a megálla-
podás a ház eladásáról. az életben talán vannak véletlenek, az 
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irodalmi szövegben nincsenek. (Minden jel arra utal, hogy térey irodalmi tevékenysége kez-
detei óta tisztában volt ezzel.) azért próbálja száműzni a jelképszerűséget, mert a lehető 
legtárgyszerűbb, legkevésbé „irodalmi” beszédmódra törekszik – ha nem is mindenhol, a 
kötet ebből a szempontból sem egységes. a Blanchot által „irodalmi térnek” nevezett közeg 
viszont azonnal magába szippantja az irodalmiasság elleni lázongást. „nincs kedvem fogal-
mazni, nincs kedvem alávetni magam az ábrázolás kötelességének.” fontos megjegyzés ez, 
amely megmagyarázza, hogy miért nem lett regény ebből az önéletírásból. a 9/11 szimboli-
kus erejét csak úgy tudta volna kiküszöbölni, ha meg sem említi. de íróilag kihagyhatatlan 
volt. egyrészt utalásként arra, hogy a sorsdöntő lépéseket gyakran tudattalanul tesszük 
meg. Másfelől maga is céloz arra, hogy talán „új fejezet kezdődött”, hogy ettől fogva a világ 
gyökeresen megváltozik – akár a narrátor világa a ház eladásával. persze, hogy nem a két 
esemény szimbolikus viszonyáról van szó, hanem „párhuzamos történetekről”, ahogy 
nádas péter regénycíme sugallja.

Mindez kizárná annak a lehetőségét, hogy a „hátrálással” mint magatartásformával va-
ló szakítást ne csak a családtörténettel, hanem egyfajta morális elvárással is összefüggésbe 
hozzuk? nem teljesen. ha valamit sikerült megvalósítania az írónak ebben a fájdalmas hir-
telenséggel félbemaradt önéletrajzi vállalkozásban, az éppen annak a folyamatos érzékelte-
tése, hogy a környezet és a család problematikája mélyen összefügg az elbeszélő későbbi 
döntéseivel és választásaival. Mindenkinek vannak nagybetűs helyek az életében, minde-
nekelőtt nyilván a gyerekkor „tájékai”. téreynél, mint azt már a kilencvenes években meg-
jelent műveiből tudhatjuk, ez a szeretett-gyűlölt hely debrecen; a család, a tágabb rokonság 
pedig a városhoz hasonlóan kettős arcát mutatja. „városomat határozottan szerettem, és azt 
hiszem, értettem is, a nehezen tagadható szűkössége mégis nyomasztott.” el kellett jutnia a 
„nagyszerűségek” megleléséig a kisszerűség tengerében. lehúz, mint a hínár, gátja a szemé-
lyes szabadságnak, a kibontakozásnak, az élet pozitív megélésének; ugyanakkor „ókikötő”, 
biztonság, a személyes múlt támasza: közeg, ahová mindig vissza lehet hátrálni. két idézet. 
„apám nem a fölemelkedés, hanem a végleges alámerülés jelképe volt és maradt számom-
ra.” „és hát, elvégre micsoda hagyományokat kaptam, amikor fölfedezhettem debreceni 
gyökereimet! hatszáz év, ha nem több.” az utóbbi mondatban már a város történetét is a 
személyes hagyományai közé sorolja: „…hagyománynak tökéletesen megfelel, mindörök-
re”. ez az ambivalencia megjelenik már a Tulajdonosi szemlélet verseiben („könnyű veszen-
dőbe menni debrecenben” – halottasház), vagy az első, termann hagyományai című, szin-
tén 1997-es prózakötetben („öklömet ráztam a vonatablakból debrecen felé”). de: „én 
lettem krónikása / a hajdúsági földnek” (harminchat éves asszony). nem a hagyomány 
akarása és vállalása az új tehát az Egy cívis vallomásaiban, még csak nem is az ambivalencia 
felismerése, hanem a tudatosság magasabb foka, amellyel mindehhez viszonyul. ehhez pe-
dig az a felismerés is hozzátartozhat, hogy a hagyományt akkor sajátítottuk el igazán, ha 
kimozdulunk belőle a jövő felé. érzésem szerint erre utal egyik utolsó versében. 
„gyászmunkás, hallasz-e?” „én már nem.” / „csomagolsz?” „Maradok.” „Mi az új mun-
kád?”/ „temetem a birkatürelmet, / Mától lázadok.” (gyászmunkás, 2018) a kérdés, hogy 
mit jelentett volna a „lázadás”, most már örökre kérdés marad.

azt sem tudhatjuk, mennyit és milyen irányban dolgozott volna még ezen a könyvön 
térey. a szerkesztői utószóból kiderül, hogy nem csupán a fejezetbeosztást készítette el, 
hanem már a köszönetmondást is megfogalmazta. ez akár azt is jelentheti, hogy nem 
érezte nagyon távolinak a befejezést. a szövegben maradt kérdőjelek mindenesetre in-
kább konkrét kérdések tisztázására, mintsem kompozicionális eldöntetlenségre utalnak. 
elképzelhető, hogy vállalta volna a diskurzusoknak azt a sokféleségét, ami a kötetet jel-
lemzi. egyértelműnek látszik, hogy nem akart „önéletrajzi regényt” írni. nem csak az 
utolsó bekezdés tanúskodik arról, hogy nincs kedve „fogalmazni”, vagy „ábrázolni”. a 
kisgyerekkor és az iskoláskor epizódjait szándékolt eszköztelenséggel idézi fel; mintha 
nem is válogatna az emlékei között. „Miért ne adnék igazat annak, aki azt kérdezi: hon-
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nan tudhatnám, hogy valóban azok az események voltak-e perdöntőek, amelyek megra-
gadtak bennem, és nem az összes többi, mindaz, amiről utólag semmit se tudok, aminek 
a foszlányai sincsenek meg?” Memóriájának ellenőrzése céljából néha mások visszaemlé-
kezésére hivatkozik, ami szintén gátja a regényszerűségnek.

a regény mégis jelen van, ha „búvópatakként” is, ahogy mondani szokás; néha hírt ad 
magáról, villan egyet. ilyen például az a néhány sor, amely az egyik felmenő ellen (is) 
folytatott végrehajtási eljárást írja le 1935-ből. „kint hét ágra süt a nap, egy törvényszolga 
kinyitja az ablakot, járjon a levegő. Behallatszik az élénk madárfütty, csilingelnek a bíró-
ság előtt a villamosok.” továbbá utalhatunk a birtokról a városba tartó nagyszülők lovas 
kocsijának megtorpanására a vasúti sorompónál: a síneken a deportált zsidókat szállító 
tehervagonok rostokolnak az izzasztó hőségben. az elbeszélő itt maga mondja ki, hogy 
elképzeli a jelenetet, a gyereksírást, a vízzel a vonat felé induló fiatalasszonyt, az útját el-
álló csendőrt. ez az elidegenítő effektus egyáltalán nem rontja le a megjelenítés erejét, 
amely kitart addig, amíg az író vissza nem tér a várostörténeti regiszterbe. (elmondja, 
hogy a több mint tizenháromezer zsidó közül viszonylag sokaknak sikerült túlélniük a 
deportálást.) vagy találunk egy érdekes „villanást” a hatvanas évek című fejezetben, 
amelynek a szerkesztő feltételezése szerint az apa és az anya állt volna a középpontjában, 
de amely a legkevésbé kidolgozott maradt. leírja, hogy a „talapzaton”, ahol az apja pá-
lyakezdő mérnökként megvetette a lábát, „végigfut egy repedés”, elér az anyjához, a négy 
hónapos korban elhalt nővéréhez, majd hozzá. ez a metafora lehetne akár egy regény 
szervező motívuma is, hiszen a „repedés” mindőjük esetében mást kellett, hogy jelentsen. 
térey talán azért ejtette ezt a lehetőséget, mivel azt kidolgozva túlságosan is közelítette 
volna munkáját egy hagyományos családregényhez.

nem vitás, hogy a mű lehetett volna „aparegény”, ahogy egy recenzió nemrégiben 
felvetette. eléggé sajátos, hogy a narrátor, aki minduntalan hangsúlyozza, hogy az édes-
anyjához áll közel, voltaképpen több-kevesebb megszakítással az apjáról beszél elsősor-
ban. Megtudunk ugyan egyet-mást az anya családi hátteréről, nagy vonalakban megis-
merjük életének alakulását, de jellemének, érzelmi életének mélyebb rétegeibe nem 
láthatunk bele. nem kizárt, hogy ebben a tekintetben is módosult volna a munka, ha a 
szerzőnek marad még ideje tovább dolgozni a kéziraton. Mindazonáltal úgy vélem, hogy 
ez a hangsúlykülönbség mindenképpen megmaradt volna. több okból is. egyrészt a nar-
rátor önelemzéseiből egyre világosabbá válik, hogy belső törekvései, sorsdöntő választá-
sai, egyéniségének konstanssá váló vonásai az apával való birkózás során alakultak ki. 
Másrészt a családtörténeti szál majdnem teljes egészében az apai ősök utáni nyomozásból 
áll, hiszen a tóthok voltak a tősgyökeres debreceniek, míg a „tanyán felnőtt”, „kisparasz-
ti ivadék” anya körül a tágabb családban mindig „megfagyott a levegő”.

a nukleáris család, s azon belül a saját személyisége tehát olyan rejtvény az elbeszélő 
számára, amelyet csak az apa figuráján keresztül próbálhat megfejteni. azt az embert kell 
elemeznie, akit gimnazista korára már meggyűlölt az erőszakosságáért, „és nem melles-
leg a reménytelenségért, amellyel naponta kénytelenek voltunk szembenézni”. Meg kell 
azonban állapítania, hogy a szülők, ha nem voltak is túl jóban, de nem is gyűlölték egy-
mást. az anya egyfajta fatalizmussal fogadta el, hogy neki ez a férfi, s általa ez az élet ju-
tott. nem próbált menekülni, vagy kettejüket kimenekíteni ebből a kapcsolatból. ezért 
nagy belső munka lehetett eljutni a belátásig: „ha tetszik, ha nem, apámból is vagyok”. 
abból az apából, aki folyamatosan és mindenben kudarcot vallott, míg ezeknek a kudar-
coknak a következményeit mindig hárman viselték. „Meg kellett küzdenem a magam 
kudarcaiért.” innen ered az alaphelyzetből való ösztönös menekülési vágya.

nemcsak a saját kudarcokért, hanem saját, senki mással nem felcserélhető egyéniségé-
ért is meg kell küzdenie. (Mint mindenkinek, tenném hozzá; neki talán az átlagnál nehe-
zebb dolga volt.) nagy szerepe van ebben anikónak, a négy hónaposan meghalt nővér-
nek; kiskorában folyamatosan úgy érzi, hogy csak anikó miatt, anikó helyett létezik. az 
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ősök családfáját tanulmányozva jön rá arra, hogy a korán elveszített gyermekek nevét 
legtöbbször a sorban következő utód kapta. „[a]kkoriban létezett ez a hajmeresztő szo-
kás, ami az emberi identitás teljes kioltása.

látom, de még szoknom kell.
a felcserélhetőséged a kioltásod.
Mint olyan ember, aki minden árulkodó jel szerint valaki más helyett született és él, 

határozottan érzékenyen reagálok az ilyesmire.” a szülők tényleg gyakran emlegették 
anikót, és csak a temetőben, az ő sírjánál voltak „igazán együtt”. az elbeszélő szerint a 
nevek örököseire tudattalan teherként nehezedik ez a hagyomány. „ha sejtenek is vala-
mit, sohasem tudatosul bennük, hogy ők élőlényként voltaképpen biológiai ismétlődések, 
reprodukciók, nemcsak szemek a láncban, hanem pótlások, tartalékosok – a nevük és a 
státuszuk miatt –, nem tudják, hogy személyükben lett a szüleiknek egy másik, egy vég-
leges, ultimate Miskája és egy végleges ferkója.” Megjegyezhetnénk, hogy ősi babonák-
ban gyökerező, és korántsem csak magyar szokás volt ez. (téreynek legalább nem magya-
rázták el a szülei, hogy ő voltaképpen anikó reinkarnációja. salvador dalí például így 
járt, és sokan ezzel magyarázzák folyamatos törekvését saját egyediségének és megismé-
telhetetlenségének bizonyítására.)

a saját nevéhez való viszony (mindettől valószínűleg nem teljesen függetlenül) szin-
tén gondot okozott neki. a jános keresztnév „a családunkban a múlt század hetvenes 
éveire unalmas sormintává vált”. a tóth pedig a rokonságtól függetlenül is gyakori név 
volt debrecenben. „és naponta jöttek szembe az azonos nevűek, elég volt ebből. ettől a 
névtől előbb-utóbb szabadulnom kell.” Így született meg térey jános, az író. rögtön meg-
jegyzi azonban, hogy nem az ősei idegenek számára, akik viselték, hanem csak a nevük. 
„hiszen évek óta őket nyomozom” – teszi hozzá. ha az ősök nevét sorolja, „mindez name 
droppingként ontva csupán egzotikum, de ez a szimbiózis, ez az együtt-lélegzés, szuszo-
gás igenis számított akkoriban, közösséget teremtett, pajzsot egymás köré, ahogy ma is 
számíthatnak egymásra a különféle rokoni közösségek tagjai, és így lesz ez mindig”.

ezzel pedig már beléptünk a könyv egy másik (már többször említett) nyelvi regiszte-
rébe, a családtörténeti szólamba. nyilván ez a beszédtípus is kínálna lehetőségeket a re-
gényszerű írásmódra, de téreynek esze ágában sincs élni ezekkel a lehetőségekkel. 
lakozott benne egy rendkívül alapos történész-kutató; megemlíti, hogy már a gimnázi-
umban is a helytörténeti dolgozataival volt igazán sikere. később sorra írta a jobbnál jobb 
cikkeket budapesti és debreceni házakról, utcákról, városrészekről. nem meglepő tehát, 
ha ugyanilyen körültekintéssel fog a saját ősei utáni nyomozásba, ami nem jelent álságos 
„objektivitást”. folyamatosan érzékelteti, hogy a rokonságtörténet kutatása egyben ön-
maga-keresés, hogy egzisztenciális tétje van számára. de éppen ezért óvakodik a mítosz-
gyártástól. jellemző, hogy amikor végre talál egy „könyves embert” a lehetséges elődök 
között, annyira szeretné megtalálni a rokoni kapcsolatot, hogy az már őt magát is meg-
hökkenti. fel is teszi a kérdést: „szükségem van nekem ilyesmire, majdnem ötvenéve-
sen?” vajon egy másik ember történetében keresi „a mesterségben való megerősítés mor-
zsáit”? a történész győz, a tények végül fontosabbnak bizonyulnak a vágyaknál; esküdt 
tóth Mihály figurája nem illeszthető be a családfába.

kifejezetten hangsúlyozza a szándék minimalizmusát (csak semmi művészet, ahogy 
esterházy írta). a macsi birtok „ha vanni nincs is már, volni volt, ez biztos. Ősidők óta. 
voltaképpen elvagyok én bármilyen ősökkel, csak jobban szeretem tudni, mivel foglalkoz-
tak, mint nem tudni”. pontosan tudja, hogy a családtörténet-kutatás kulcsszavai ezek: „ta-
lán”, „jó eséllyel”, „alighanem”, „valószínűleg”. ezekből a bizonytalanságot jelző módosí-
tószavakból bízvást kinőhetne egy-egy novella értékű részlet, de térey nem enged a 
csábításnak. pedig a lehetőség ott van a keze ügyében. az egyik jános nevű ős például fel-
tűnő gyorsasággal nősül újra felesége elvesztése után. a kései utódban óhatatlanul megfo-
galmazódnak a kérdések. „Úgy törte föl jános a gyászidőt, durván, mint egy kemény kagy-
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lót? vagy fásultan, mint egy korhadt dióhéjat?” a történet különféle variációit maga vázolja 
fel, de ezeket kidolgozni láthatóan nincs kedve. a tudható „tények” érdeklik, a fiktív való-
szerűség nem. ebben a lecsupaszítottságban a feltárt és folyamatosan megkérdőjelezett ada-
tok sokasága meglehetősen fárasztó olvasmány. chateaubriand ír erről a műfaj egyik klasz-
szikusában, a Síron túli emlékiratokban. „tehát összegyűjtöttem mindazt, amit csak sikerült 
megtudnom a családomról, ám a tudományommal teletömött szöveg hosszúra nyúlt: az 
unalom, amelyre szeretek rátalálni a történelem mélyén, nem mindenkinek ínyére való; de 
hát egy tájék mégiscsak a száraz és termékeny területek láncolatából tevődik össze.” 
téreynek a családtörténet abból a szempontból fontos igazán, hogy megértse apja, és rajta 
keresztül saját viszonyát a földhöz. Így derül ki számára, hogy az apja rokonoktól vehette a 
földet, „így végső soron a nagycsalád hajdani birtokának egy részét vásárolta vissza”. Miért 
volt erre szüksége? a mi dűlőnk az apjának „az emlékezet miatt”, a saját gyerekkora miatt 
kellett. „a virágzás, a saját kézzel betakarított termény, a talpalatnyinál valamivel nagyobb 
föld.” a saját magára vonatkozó felismerés éppen az, hogy érti ezt, vagyis végre van valami, 
ami közös az apában és benne. az értés képessége távolról sem jelent azonosulást. nem ez 
volt „a vállalt hagyománya”, noha tájként tetszett neki vámospércs; számára ez volt az idill, 
az őskert, amelyre nem büszke, de nem is talál benne szégyellni valót. „Most már jó emlék 
a kert, elnyugodott bennem az emléke. Beszélni is tudok róla.” ennek folytán az apáról is.

a legnehezebben megválaszolható kérdés: miért nem lett ez a visszaemlékezés apa-
regény, vagy legalábbis miért nem tartalmazza egy ilyen regény töredékeit? hiszen a 
könyvben a családtörténeti szálon túl talán az apáról esik a legtöbb szó. a kiskamasz szá-
mára alakja egyértelműen negatív: állandóan fenyegető viharfelhőként jelenik meg. 
kétszer is utal arra a balesetre, amikor apja megégeti a lábát, ő pedig magában egyáltalán 
nem a felgyógyulásáért szurkol. kezdetben talán csak annyit tud, hogy egészen más akar 
lenni, mint amilyen ő. „helyettünk is utazol” – mondja az apja egy iskolai kirándulás előtt. 
„nem. én nem vagyok te. nem tudlak a helyembe képzelni. nem pótolhatom be helyet-
ted.” ez a sötét árnyék hosszú időn át alapjában meghatározza azt, amit a világból érzékel. 
ez érvényes a nem túl gyakori utazásokra is, amelyekről többnyire még aznap haza kellett 
érkezni, mivel a családfő nem szeretett megszállni, csak utazni. „apámmal nem lehetett 
közelről látni, mert csak őt magát láttam.” nem kerülhette el a szembenézést azzal a tény-
nyel, hogy ez az ember, akinek a létezés „egyetlen sűrű problémahalmaz volt”, és akiről 
azt kellett éreznie, hogy folyamatosan mélyre húzza magával, mégiscsak az apja. ennél a 
belátásnál azonban jóval több történt. „késő huszonévesen sikerült megbékélnem apám-
mal. talán csak annyi kellett, hogy megszabaduljak a szégyentől, amit addig miatta érez-
tem.” az olvasót talán éppen ez érdekelné, a megszabadulásnak ez a folyamata, amely 
igencsak kemény küzdelem lehetett. „Borzalmas kétségbeesés” volt annak a felismerése, 
hogy a sorsa végérvényesen összefonódott egy emberével, akit nem szeretett. hogy történt 
a „megbékülés”? elegendő lenne a belátás, hogy „mégis, ez az ember nevelt föl”? a kínos, 
dehonesztáló, fájdalmas tapasztalat egyszer csak múlttá válik; de ennek a folyamatnak az 
„irodalmi megformálását” térey szemmel láthatóan nem tekintette céljának.

akármilyen furcsa feltételezni egy ilyen szenvedélyes önelemző esetében, azt hiszem, 
hogy elsősorban nem önmaga érdekelte ebben a történetben, hanem az, ami a személyisé-
gében általánosabb érvényű. például az, hogy cívisnek vallja magát. „Mi az, hogy cívis? 
csak azt hiszem, amit a magam szemével látok és a magam fülével hallok? Meg azt, hogy 
nincs kiút maradiságom börtönéből?” a „nyamvadt sztereotípiákon” túl neki jelentett vala-
mit az, hogy a „körön belül”, a Basahalmon innen született. „énnekem annyi, hogy nagyot 
dobban a szívem, amikor meglátom a tócóskerti skyline-t, tudom a történetét, a száz meg 
ötszáz év előtti képét, beszélem a nyelvét, szerettem és gyötrődtem érte eleget. Más ugyan-
ezt érzi, mikor a kennedyről megy Manhattan felé.” ezt a vallomást és önmeghatározást el 
kell fogadnunk, amint azt is, hogy térey jános nem regényt hagyott ránk, hanem több re-
gény lehetőségét egy sokrétű és néhol magával ragadó erejű szövegháló alakzataiban.


