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M o h á c s i  B a l á z s

krÍzisMátriX
Terék Anna: Háttal a napnak

„van normatív krízis, aminek bekövetkezése normális, az élet velejárója; és 
van akcidentális krízis, ami csak úgy megtörténik (természeti katasztrófa, 

háború); és van a krízismátrix, amikor a kettő egyszerre történik”1

„Nem tudnék alapítványt létrehozni, ami a szarajevóiaknak segít feldol-
gozni a traumáikat, se eltáncolni apám alkoholizmusát. Ha az emberhez az 

áll közel, hogy megfogalmazzon dolgokat, akkor írni kell róla.”2

hadd kezdjem azzal a nem túl egzakt, mégis tapasztalati megfigyelésen alapuló észrevé-
tellel, hogy mintha a vajdasági magyar nyelvű költészetnek lenne egy jellemző műformá-
ja-műfaja: a kanyargós-lendületes, nagy levegőjű, monológ- és élőbeszédszerű, olykor 
lazán narratív, többnyire egyszerű versközlésekben kommunikáló (fél)hosszú (szabad)
vers. gondoljunk tolnai ottó vagy fenyvesi ottó költészetére. és gondoljunk még sziveri 
jános Bábeljére (1987) (hogy csak a leghíresebb darabot emeljem ki tőle, amely párrímes-
négysoros, bár fellazított dalformájával részben rögtön kivételt is képez). vagy gondol-
junk domonkos istván két ikonikus költeményére, a Kormányeltörésbenre (1971) és a YU-
HU-Rap-re (2008). vagy Böndör pál két, talán legkiválóbb kötetére, A változásom könyvére 
(1999) és a Kóros elváltozásokra (2003), és azok mozaikos-ciklikus, és így egybeolvasható 
nagyszerkezetére. esetleg koncz istvántól A Tisza partjánra (1987). ebbe a – ha nem is 
egybefüggő költői genealógiába, de (geo)kulturálisan mégis meghatározott és így egyben 
szemlélhető – névsorba illeszkedik terék anna is, akinek a legkiválóbb versei két-három 
oldalnál biztosan nem rövidebbek, s általában még nagyobb kompozíciókba rendeződ-
nek. ugyanakkor az is beszédes, hogy ezzel a vajdasági hagyománnyal terék anna a ver-
seiben direkten nemigen áll párbeszédben, amíg viszont az interjúiban rendszeresen fon-
tos hatásként említett kassák 18-as számozott költeményének zárlatát („anna, annácskám, 

/ az Úr megjelent a vizek fölött és / keservesen sír”) szere-
pelteti a második kötetében egy vers mottójaként – termé-
szetesen nem függetlenül a névvel való játék kínálkozó lehe-
tőségétől. ez persze nem jelenti azt, hogy a vajdasági 

1 terék anna: figyelni arra, aki hozzánk beszél (Marik noémi in-
terjúja), Népszava, 2020. 08. 22. (https://nepszava.hu/3088858_
figyelni-arra-aki-hozzank-beszel-terek-anna-a-feje-tetejere-allt-
eletrol) 

2 terék anna: elengedtem a valahová való tartozás súlyos készte-
tését (andré ferenc interjúja), dunszt, 2020. 08. 01. (https://
dunszt.sk/2020/08/01/elengedtem-a-valahova-valo-tartozas-
sulyos-keszteteset/) 
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hagyomány ne lenne fontos terék számára: sziveri verseiből nemrég válogatott kötetet 
szerkesztett, az ősszel elhunyt Böndört a Jelenkor Online oldalán ő búcsúztatta, s költésze-
tének egyik legfrissebb fejleménye, hogy a Jelenkor 2020. július-augusztusi lapszámába a 
nyolcvanéves tolnait köszöntő verset írt. az mindenesetre egyértelmű, hogy ennek a köl-
tészetnek nem ambíciója, hogy transztextusokkal írja bele magát a magyar irodalmi ha-
gyományba – tehát határozottan életes, nem pedig irodalmi irodalomról van szó.

érzésem szerint terék anna és költészete jelenleg furcsa, köztes állapotban van a ma-
gyar irodalmi mezőben: ismerjük is meg nem is. harmadik, Halott nők című kötetét (2017) 
a számottevő hazai mellett egyre inkább nemzetközi figyelem is övezi: a tavalyi horvát 
fordítás után idén megjelent németül is – s tudható, hogy a magyar nyelvű irodalmak 
számára általában a német fordítás az igazi belépő a nemzetközi színtérre –, előkészület-
ben van a lengyel fordítás, és nemrég az orosz is támogatást nyert. s úgy látom, a leg-
újabb, Háttal a napnak című kötet is az érdeklődés homlokterében van, dacára a vírushely-
zet zavaros körülményeinek. ám az első két kötetét – és ez látványosan megnyilvánul 
terék eddigi recepciójában –, a Mosolyszakadást (2007) és a Duna utcát (2011) valószínűleg 
kevesen ismerik, utóbbit esetleg úgy, hogy 2017-ben újabb kiadása látott napvilágot. (és 
hasonlóan: a szerző drámaírói életműve is kevéssé látható, pedig a Vajdasági lakodalom 
[2016] kötetben megjelent drámákat szerbiában színpadra állították már. nota bene: 2018-
ban a Jelenkor júniusi, színházi számának drámamelléklete terék A vacsoravendég című 
műve volt.) ezt a helyzetet az a tény is árnyalja, hogy a Halott nők és a Háttal a napnak nem 
egyszerűen az újvidéki forum gondozásában jelent meg, hanem társkiadóként a kalligram 
felelős a magyarországi terjesztésért, s talán azt is érdemes megemlíteni, hogy a szerző 
2015 óta tartósan Budapesten él és dolgozik – úgy tűnik, mindez kellett ahhoz, hogy be-
törjön a centrálisan működő magyarországi irodalmi mezőbe.

terék költészete néhány feltétellel alanyinak, vallomásosnak, önéletrajzinak mondha-
tó – és akár a terápiás írástechnikákkal is összekapcsolható, ha szem előtt tartjuk, hogy a 
versekben megírt traumák sokszorosan feldolgozottak mind személyesen, mind az iro-
dalmi transzformációk tekintetében, ami bevallottan nem független a szerző pszichológus 
végzettségétől. az első kötet, a Mosolyszakadás a később beérő költői hangot személyessé-
gében, szabadverses élőbeszédszerűségében előlegezi csupán, egyébként egyszerű és 
nemegyszer kamaszos szerelmi lírát kap az olvasó. jellemző szöveghely a Kilégzés című 
vers egy sora: „lány-lét kudarc minden napom”, bár a versanyag javára szól az olykor 
megjelenő önreflexív irónia: „elmentek meghalni a gyerekhangok” (Városi ébredés). ám 
mindezt történetileg és geokulturálisan tulajdonképpen semmi nem határozza meg, kivé-
tel a Reggel a Duna fölött című vers, illetve az Anna című szöveg néhány sora – „ez lesz a 
huszonkettedik nyaram. / taposom a földet, / olykor aknát remélek magam alatt” –, 
amelyek akkor nyernek új jelentőséget, ha a vers, illetve a kötet által nem motiváltan já-
tékba hozzuk a tudásunkat a délszláv háborúról. ezzel szemben a Duna utca kötet – bár 
abban is hangsúlyos egy szerelmi-párkapcsolati szál – már nagyon határozottan és tuda-
tosan tematizálja egyfelől a vajdasági és (ex)jugoszláv életteret (szabadka, dubrovnik, 
rovinj, szarajevó), felvillantja a délszláv háború traumáját, másfelől részletezi a 
Budapestre költözést és az ottani kisebbségi lét viszontagságait. tematika szempontjából 
a kötet egyik fontos verse a külFÖLD, amely szuggesztívan, bár egyes pontokon a költői-
séget mellőző direktséggel mutatja be a lírai én bénító határhelyzetét: „itt még / vendég 
sem vagyok, / hanem csak / társadalmi probléma / vagy egy nemzeti zűrzavar tartozéka 
[…] az egyetemen azt mondták, / hamisítom a papírjaimon / álló adataimat, / mert an-
nak ellenére, / hogy a nevem / ékezet nélkül terek / az útlevelemben, / én mégis / 
teréket mondok. / nevettem: / szerbül ékezet nélkül írják […] azt mondták, rendőrt / 
kéne hívniuk, s ne nevessek […] mellettem egy / amerikai diák / kérte ki hallgatói jogvi-
szonyát, / érdekes módon, nem fonetikusan / olvasva mondta ki a nevét”. a harmadik 
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kötet, a Halott nők a délszláv háború borzalmairól szól, szerepverseket olvasunk, az öt 
ciklus hosszúversekké egybeálló füzérei öt nő tragikus történetét írják meg. az életrajzi 
értelmezést ez a megoldás természetesen távol tartja magától, mégis mindvégig egyértel-
mű a szerzői involváltság. a kötet tárgyilagossága a záloga annak, hogy hűen tudja köz-
vetíteni a háborús traumákat, a megírt szörnyű női sorsokat.

terék anna új kötete, a Háttal a napnak mintha a megelőző két kötet szintézise lenne 
(illetve a tematikus kapcsolódások okán ismét megemlíthető A vacsoravendég című dráma 
is). központi témája az apa halála, illetve az ő alakjával, emlékével, örökségével való 
számvetés. ám a versek nem a gyászt formálják közvetlenül költészetté – ahogy említet-
tem, ez már feldolgozott és ezáltal eltávolított trauma. a téma életrajzi személyessége te-
hát a Duna utca versanyagát idézi, míg a tárgyilagosnak mondható traumakezelése a 
Halott nők kötetet. a Háttal a napnak első olvasásra talán a családi és személyes veszteség 
egyszerű, egyenes, tárgyilagos rekollekciójának tűnhet. versről versre feltárul az olvasó 
előtt egyfelől egy alkoholizmustól, erőszakosságtól is terhes („apám ivása / és a sok ve-
szekedés” – A szív mögött, 50.), az emlékezetben mégis sok tekintetben idealizáltan élő 
apa–gyerek-viszony („apám szomorúan nevet, / azt mondja, bármit odaadna, csak / ma-
radnánk őt idegesíteni még” – Eső Szkopjéban, 46.). ezt a terhelt kapcsolatot, illetve az apa 
függőségét árnyalja az emberi sorsokat alapjaiban deformáló délszláv háború bevezetése 
a képletbe: „végül nem vitték el harcolni apámat, / ott ücsörgött végig a kaszárnyában, / 
és a kimenőn csak hordta haza a dolgokat. / aztán vége lett a tartalékosságnak, / de a 
csontjai mellett ott maradt, / a szövetek közé tapadt / valami, ami egyre csak itatta. // 
apám innentől kezdve már / nem akart semmit sem látni, / se anyámat, se bennünket, / 
se saját magát. // valahogy próbálta a szemét / egyre homályosabbá tenni. / annyi pá-
linkát ivott, / hogy nem tudott a saját lábán megállni, / a szekrénynek dőlt, a ház falának, 
/ nekidőlt minden utcának” (Fekete hó, 60.). Másfelől fény derül az apa elvesztésének 
konkrét okára, az agyvérzésre: „apám elhallgatott / és meghalt // dolgozni indult, még 
hallottam, / hogy zárja az ajtót, / és órákkal később már / egy szót sem tudott szólni, / 
olyan erősen nyomta / az agyát a vér” (Nehéz hajnalok, 31.). 

ennél összetettebb módon – mert csak a kötet második felében – derül fény a rekollekció 
további tétjeire. az apa örökségével való számvetésnek, úgy tűnik, két formája van a kötet-
ben. az egyik az apa függőségével való határozott és lehetőség szerint őszinte szembené-
zés. az apa alkoholizmusának tematizálása folyamatosan történik, s ráadásul nemcsak a 
kötetben, hanem az ahhoz járuló szekunder szövegekben, a kötetbemutató beszélgetések-
ben és interjúkban is. viszont az Állat című vers egyértelművé teszi, hogy a negatív apai 
minta a lírai én életgyakorlatának szerves része: „Mert maradt bennem / apámból valami, 
/ ami mindig önmagát itatja, / és minden este inni kér. […] lenyelni […] mindent, mi 
apró darabokra / marja az agyat, / ami újra és újra / átgondol mindent / helyettünk, / de 
megoldást / nem talál. […] én folyton féltem inni, uram. / Mindig féltem, mert van az a 
pont, / mikor valami átkattan az agyban, / és már úgy iszom / a pálinkát, mintha az csak 
/ limonádé volna. // de ha nem jut alkoholhoz / ez a bennünk lévő állat, / talál más utat, 
repedéseket, / ahol kibújhat. és kibújik belőlünk. / Mert tele vagyunk résekkel, uram. […] 
Bármilyen szerettem volna lenni, / csak olyan nem, mint apám. […] aztán valahogy egy-
szer / végre kiittam magamból apámat. / kipisilve, kihányva / a fájást, hagytam abba 
mindent. / Mintha kisimogatta volna / fejem görbületeit valami” (68.). érdemes megfi-
gyelni, hogy a szövegben az alkoholizmus/alkoholfogyasztás egyszerre lehet szocializáci-
ós és genetikai minta, s ugyanakkor az alkohol – akárcsak a ptsd-s katonák esetében 
(„minden katona iszik” – Fekete hó, 60.) – a traumák tompítására alkalmazott nyugtatószer 
is. aligha véletlen, hogy a következő vers a Félbetört benzodiazepinek címet viseli (72.), s e 
nyugtatók/altatók a rákövetkező Repedések című versben is megjelennek (78.) – jóllehet 
ebben a szövegösszefüggésben kifejezetten a gyász traumáját hivatottak tompítani ezek a 



1419

szerek, míg az Állatban a traumák általánosabb körét (a háborút, a családot stb.), tehát a 
teljes krízismátrixot kell feltételeznünk.

az apai örökséggel való számvetés másik formája lényegében a szembenézést követő 
közös kibeszélés, megbékélés, megbocsátás lenne. ez a kötet utolsó előtti, A sár fölött című 
versében történik meg. ráadásul látványosan: a szöveget szétszakítja, középen szétfeszíti 
egy két és fél oldalas prózai (vagy prózaverses?) betét, amely az apa halálát közvetlenül 
megelőző utolsó kórházi látogatást írja meg, amikor a lány egyedül marad az apjával. 
„tudtam, hogy valahogy fel kéne oldozni, de én magam sem tudtam, hogyan. // és ak-
kor mondtam neki, figyeljen jól rám, bármit is tett, bárhogy is volt, nem baj. […] és hogy 
miatta lettem olyan, amilyen, és hogy ez nem baj. továbbra sem reagált, nem nyitotta ki a 
szemét, // de kicsordult a könnye” (104.).

a kötet verseinek van egy olyan sajátossága, amiről eddig nem ejtettem szót. a versek 
folyamatosan egy dialógus egyik oldalaként szólalnak meg: a lírai én folyamatosan egy 
másikhoz beszél. a huszonöt versből álló szövegkorpusz négyötödéig ezt magázódva te-
szi, s a másikat „uram”-nak szólítja. jóllehet, nem mindenhol egyértelmű a magázódás, így 
eleinte úgy tűnhet – különösen figyelembe véve az izajás könyvéből vett bibliai kötetmot-
tót –, hogy fohászkodó beszédhelyzettel van dolgunk, ami szükségszerűen felidéz néhány 
kortárs magyar irodalmi mintát: közvetlen előképként a közeli pályatárs, németh Bálint 
Kiküszöbölés (2014) című kötete juthat eszünkbe, amelyben több fohász olvasható – ame-
lyek viszont gergely ágnes 1976-os Fohász lámpaoltás előtt című versére („uram, óvj meg a 
tökéletességtől […]”) játszanak rá, de felidéződhetnek korábbi minták is, például ady 
(„uram, háborúból jövök én” – Imádság háború után) stb. ám ez az értelmezési mód lénye-
gében már az első vers első szakaszában elbizonytalanodik: „csak a közepe sötét az égnek. 
/ félni támad kedve / az embernek ilyen / délutánokon. / Mert, látja, uram, / úgy sötéte-
dik az ég, / mint bőrön az ütések nyoma. / Mondja, mégis ki / veri ennyire a jóisten egét, 
/ hogy így sötétedik, foltosan?” (Gombostűk, 9.) amellett, hogy az „uram” és a „jóisten”, ha 
nem is itt az első oldalon, de hamarosan határozottan elkülönül, az is feltűnhet, hogy a 
fohászkodás meghitt, bensőséges aktusához általában tegeződő beszéd társul, ami teréknél 
nem teljesül. felmerülhet egy további metafizikai irányú értelmezéslehetőség is, miszerint 
a megszólított „uram” a halál/halál lenne3 – ám úgy tűnik, a halált megszólító versek 
költészeti hagyományában is a tegeződés a bevett forma (lásd a 12. század második felé-
ben élt trubadúr lovagból szerzetes költővé vált francia hélinand de froidmont híres köte-
tét, a csorba győző fordításában magyarul is olvasható A halál verseit, a memento mori 
költészet első példáját). fokozatosan egyértelművé válik tehát, hogy a költemények má-
sikja a lírai én párja, társa. Így aztán a rendszerint az „asszonyom”-at megszólító trubadúr-
líra hagyományát inverzére fordító szerelmi beszéd intimitása ad keretet a már elemzett 
gyászfeldolgozásnak. Mivel azonban a versek nagy részében ez a másik csak ebben az 
absztrakt formájában van jelen, sokáig úgy tűnhet, ez csupán a versanyagon következete-
sen végigvitt retorikai fogás, aminek nem több a jelentősége, mint hogy ez a különös, a 
magázódás miatt némiképp távolságtartó, mégis intim beszédmód teszi lehetővé a lírai én 
krízisének közvetlen, keresetlen előadását, tárgyalását. ennek a funkcionalista értelmezés-
nek ad gellert a kötet utolsó néhány verse, amikor a magázódás tegeződésre vált, az 
„uram” pedig immár névvel szerepel: szabolcsnak hívják, s az első megjelenését szintén 
tipográfiai váltás jelzi: A napfényre vissza című vers „normál”, magázódó-uramozó szöve-
gét gépiratra emlékeztető betűtípusú beékelés szakítja meg.

a kötet végén nyilvánvalóvá válik, hogy az apa gyászolásának a párkapcsolat vonat-
kozásában is jelentősége van. A napfényre vissza gépiratos részében a lírai én az apjához 

3 az ötletért köszönettel tartozom szemináriumi hallgatóimnak: Bruszt Mírának, gombos rékának, 
komiszár karolának, krizsics kármennek, Mettler alexandrának, orosházi annának és szabó 
katának.
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beszél, ám az apa alakja szabolccsal kerül párhuzamba: „és itt ül velem szemben / ez a 
szőke ember, / ő is kettészakítva, / dühös és idegesítem / és félek a fájdalmától. / pont 
úgy tudna engem / belülről szaggatni tovább, / ahogy te elkezdted” (87.). illetve a már 
idézett A sár fölöttben: „nem látta senki egészben soha ezt az embert [az apát – M. B.]. // 
az alkohol apró szeletekre vág mindent, / csak a tántorgást látod, / csak az üvöltést hal-
lod, / csak a félelmet érzed, / csak a tehetetlenséget szorítod. // és talán ő is lehetett 
volna erősebb. / ha nem lett volna annyira magára / hagyva. / pont mint te, szabolcs” 
(104.). a lírai én párkapcsolata tehát hasonlóan bántalmazónak tűnik fel a versekben, mint 
ahogyan bántalmazó volt az apával való kapcsolata, annak rosszabb periódusaiban. 
hasonló szituációt egyébként a Duna utca kötetben is találhatunk, a temetés című versben 
olvashatjuk: „szeretőm már a végét járta / mindennap annyit ivott / hogy végül már az 
utcán is sírt” – s ugyanebben a versben szerepelnek a következő részletek is: „és gyóntam 
/ bocsáss meg uram / vétkeztem […] uram, olyan elveszett voltam”. itt ugyan az „uram” 
megszólítás valóban a fohászkodás beszédhelyzetét jelzi, mégis tekinthetjük a Háttal a 
napnak kötet előzményének. tekintve, hogy végül a Duna utca kötet szeretője is nevet kap, 
őt attilának hívják, s mivel a két kötet hasonlít poétikájában, életrajziságában, akár azo-
nos lírai ént is feltételezhetünk, nem alaptalan káros mintázatot látni a párválasztásban. 
erre is reflektál A napfényre vissza: „hasamba öklöznek a férfiak. / és nem mozdulok, ha 
szeretnek, / nem lépek el onnan, ahol bántanak. / csak így találok haza”.

az apa elvesztésének feldolgozása, a gyászfolyamat tehát olyan sorsfordító belső uta-
zásként és fejlődésként tűnik fel, ami egyszersmind az aktuális párkapcsolat elgyászolá-
sát is maga után vonja. Így aztán a kötet utolsó sorai, ha nem is olyan nyíltan, mint ahogy 
korábban az apa betegségéről vallottak a versek, a krízishelyzet lezárulását jelzik, amikor 
a lírai én nemet mond: „ha lehet, ezek után már / többé ne vigyél haza” (Reggel, 111.).

a fentiek alapján remélhetőleg jól látható, hogy milyen gazdag, összetett, rétegzett mű a 
Háttal a napnak. a kötet lényegében megkívánja, hogy egészben, folyamatában olvassuk – 
ami nem lehet meglepő, hiszen már a Duna utca alcíme az volt: összefüggő versek, s a Halott nők 
öt története is keresztezte egymást. ám a versek nem csak tematikusan, illetve narratív kap-
csok által függenek össze, hiszen számos motívum (a nap, a napfény és annak kitakarása, a 
fekete szín, a homályosság, a didergés, a fázás, a hiány, a félelem, a fájdalom) variatív ismét-
lődése felel a kötetkompozíció kohéziójáért – ám ezek részletes elemzése terjedelem szűké-
ben már nem lehet írásom tárgya. ahogy arról is egy másik szövegnek kell szólnia, hogy 
terék aktív, mozzanatos igeválasztásaiban, illetve antropomorfizáló természeti képeiben 
(egyetlen példa: „milyen / hosszan múlik ez a nap, / hogy húzza lábait a fákon” – Gombostűk, 
9.) valóban felfedezhető a kassák-féle aktivista-panteista magyar avantgárd hatása.

végül, de nem utolsósorban említést kell még tennem antal lászlóról, aki terék anna 
eddigi összes kötetének képzőművész társalkotója volt. a vegyes technikával készült, ám 
a kollázslogika, a képarchitektúra szervetlenségének, darabosságának nyomát magukon 
viselő, absztrakt – engem például pierre székely, schaár erzsébet, vilt tibor vagy jovan 
soldatović szobraira emlékeztető – emberi alakokat ábrázoló képei mindannyiszor érzék-
letesen gazdagítják terék költészetét. e tekintetben egyébként nem is egyszerű illusztráci-
ókról beszélünk, hiszen nem a versekben olvasottakat alkotja újra vizuálisan, hanem ké-
peivel továbbkölti a terék-lírát. a Háttal a napnak nemcsak költészetnek kiváló, hanem 
antal lászló munkájának köszönhetően könyvtárgyként is figyelemre méltó.


