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

Egyszerre boldog és szomorú könyv Térey János 
emlékirata, a Boldogh-ház, Kétmalom utca. Boldog, 
mert energiával, kalandvággyal teli memoár: a 
származás megismerésének félreérthetetlen 
vágya, a múltba tekintés kockázatának vállalása 
fűti és sűríti az oldalakat. Bár vannak elégikus 
fejezetei a könyvnek, a mű maga mégsem az, 
még sem rezignált: nem kell személyesen ismer -
nünk az írót ahhoz, hogy hangjából kiérezzük, a 
kenyeret és bort, feleséget és gyermek(ek)et bíró 
férfi nem elégedetlen, és nem elégedetlenkedik. 
Számvetés, de nem a maga életével, hanem a csa -
lá déval: őseivel, a Macsi Tóthokkal, és mindenek -
előtt az édesanyával és az édesapával. Beletekintés 
a múltnak mélységes mély kútjába, hogy jobban 
megértsük, kik vagyunk, honnan jöttünk és hová 
tartunk. Hogy Térey János egyik fontos hősével 
és — a Paulus című verses regényre utalva — sze -

replőjével, Pál apostollal vonjunk ellentétező 
pár huzamot, Térey könyvének beszélője nem vá -
gyik még elköltözni (Fil 1,23), és nem abból a bú -
csú pozícióból beszél, mint az idős, futásának 
elvégzéséről és közelgő távozásáról beszélő apos -
tol (2Tim 4,6–7). A könyv elbeszélője megérteni 
és megismerni akar, valamint — másoknak: em -
bereknek, egy életformának, egy városnak — 
emlé ket állítani. Munkája — később szóba hozott 
okokon felül — részint épp azért lesz szomorú 
olvasmány, mert posztumusz volta miatt óhatat -
lanul az író emlék-művévé is válik. Nem tud nem 
fájdalmas lenni például az alábbi részlet a kötet 
végéről: „Anyám viszont meghalt, ötvenöt évesen 
(csak néhány évvel idősebben, mint ahogy én ezt 
most írom)”. (422.) Térey János 49 éves korában 
hunyt el. 

„Az a kérdés, hajlandó vagy-e lemenni az ősei -
dért a kútba, vagy sem, és kibírod-e, amit felho -
zol” — olvassuk a szépen lassan szállóigévé váló 
sorokat (268.), s jelentésük többrétegű. Szirák Péter 
joggal hozza összefüggésbe Thomas Mann József 
és testvérei című könyvének ismert nyitó monda -
taival az idézett részletet (magyar fordításban: 
„Mély séges mély a múltnak kútja. Ne mondjuk 
inkább feneketlennek?”), „ám — írja — míg ott 
a kezdő passzus elsősorban a múlt feltárhatatlan 
végtelenségét konstatálja (…), addig a Boldogh-ház 
elbeszélője a küldetés/közvetítés lelki próbatételét 
hangsúlyozza” (Szirák Péter: Kívül-belül gyász. 
Alföld, 2021/5. 96–97.). Az idézett mondat két kér -
désföltevést tartalmaz, mindkettő a múlttal szem -
be néző egyén alkatára vonatkozik. Az első a szán -
dékot, az elszánást érinti, valamelyest morális 
felhangokkal, ugyanis a megfogalmazásban — 
„hajlandó vagy-e…” — benne rejlik az, hogy léte -
zik egy olyan belső és külső parancs, szükség, 
igény, felelősség, amely arra indít, hogy bele kell 
te kin te ni a múltnak kútjába, s ezzel a nietzschei afo -
riz mában is megfogalmazódó veszélyt kockáz tat -
va: „És ha sokáig pillantasz a mélységbe, a mély -
ség is beléd pillant” (Túl jón és rosszon, 146. egy ség, 
Tatár György ford.). Az eredetiben itt sze rep lő né -
met „Abgrund” szó a mélység mellett sza kadékot 
és örvényt is jelent, pusztulás és romlás mellék -
je lentésekkel. Felhozni az ősöket a kútból azt je -
lenti, hogy az eltemetett, elrejtett múltból jelenva -
lóvá, a jelenre hatóvá, a részünkké válnak, s mi 
pedig az ősökké is válunk. S valóban ez Térey me -
moárjának egyik fontos tétje: mit hozunk fel a kút -
ból, mit értünk meg az ősök megismerése által, és 
mennyiben határoz meg minket ez majd innentől 
fogva? Olvassuk hozzá az előbbi Nietzsche- idézet 
megelőző szakaszát is: „Aki szörnyetegekkel 
harcol, ügyeljen, nehogy közben szörnyeteggé 
váljék”. A memoár elbeszélője több ízben színre 
viszi ezt a harcot: valóban eljátszották sorsukat 
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az őseim? Cipelem-e a terhüket? Mi van bennem 
az ő hajlamaikból, természetükből, döntéseikből, 
választásaikból? A családjukat elhagyókból, a 
gyermekeiket gyászólókból, az öngyilkosokból, 
a nagytermészetűekből, a földhöz kötődőkből? És 
mind közül legfőképpen: az apából, a család életét 
alapvetően megkeserítő, monomániás, végül 
megbomló elméjű apából? Az emlékíró, miközben 
föltárja a Macsi Tóth család szövevényes múltját, 
miközben megírja a hely — Debrecen és környéke 
— történetét, mindvégig saját magát, saját helyét 
is keresi ebben a történetben. Szembenézni igyek -
szik, keményen és őszintén, de válaszképesen, 
úgy, hogy megőrizze magát a szörnyeteggé vá -
lás tól (ehhez szükségesek az olyan típusú önref -
lexiók, mint például: „de nem tudom, apámat 
értem-e utólag, vagy saját magamat […]”, 270.). 

És ezen a ponton válik fontossá az idézett Térey-
mondat második kérdésfeltevése: igen, haj landó 
vagy, eleget teszel a késztetésnek — de vajon elég 
erős vagy-e hozzá, hogy végigvidd? „Kibírod-e?” 
Ugyanis nem egyszerű kútba tekin tésről van szó, 
ahogyan az emlékirat erről kime rítő alapossággal 
tudósít. Nem áll rendelkezésre a kút tükre. Hadd 
idézzem a Térey-mondatot most előzményével 
együtt: „A mi családunk múlt ja egy centivel sem 
rövidebb, mint, mondjuk, a Hohenzollern-házé. Az 
a kérdés, hajlandó vagy-e lemenni az őseidért a 
kútba, vagy sem, és kibírod-e, amit felhozol.” (A 307. 
oldalon variatíve megismétlődik az állítás, ezúttal 
a megfogalmazásban egy másik nagyregény, Tolsz -
toj Anna Kareninájának első mondatát is belehallva 
— ez is egy jellegzetesen olyan ismétlés, amelyet 
a szerző bizonnyal eldolgozott volna, ha lett volna 
rá lehetősége: „És a kút. Hát igen. Ahogy mond -
tuk, minden család múltja ugyanolyan hosszú. Az 
a kérdés, lemész-e az őseidért a kútba, vagy sem.”) 
Benne van mindebben a büszkeség, az, hogy bár 
a Tóth család nem tartozik sem a nemesek, sem 
a debreceni nagypolgári családok közé, jól 
dokumentált családfával és emlékezettel: „Nem 
voltak kastélyaik és váraik, nem vívtak csatákat, 
sem párbajokat, nem alapítottak vallást vagy 
gyárat, nem vezettek kávéházat, fogyasztani is 
ritkán jártak máshová, mint a saját asztalukhoz. 
(…) Nem tudták visszavezetni a családfájukat az 
Árpádokig, ahogy én sem tudnám, nem lógott 
az ősök képe olajban a falon, mint a piac utcai palo -
ták gazdáinak (…). Tették a dolgukat, védelmez -
ték a határaikat, gazdálkodtak a tíz, néha sokkal 
több, néha sokkal kevesebb holdjukon” (177.). 
Azért a család ága-boga, múltja igenis létező, fel -
színre hozható. A felelősség köre azonban ezzel 
ki is szélesedik: a „mi családunk” története nem 
pusztán egyéni érdekek és kíváncsiság kérdése. 
A Macsi Tóth család viszontagságainak feltárása 
egyben egy sajátos kultúra és társadalmi réteg, a 

cívis földműves polgárság életének megmutatása, 
a vele való szembesítés és szembenézés is. („Ma -
radt tehát saját sorsunknak a saját sorsunk: a föld. 
A puszta.” 155.) Térey sosem mulasztja el felfe -
dezéseit nagyobb környezetbe helyezni, szélesebb 
perspektívából megvilágítani, távlatos következte -
téseket levonni belőle. 

Alapvetően két kontextusból szemlél mindent: 
az első a privát sors közege, amely a szűkebb csa -
ládhoz — az elbeszélőhöz, szüleihez, szülei test -
vé reihez, illetve unokahúgaihoz — vezet el; ez 
tulajdonképpen az „én” történetének része, azt 
hatá rozza meg. A másik a lokális társadalmi-kul -
tu rális közeg: a Macsi Tóth család sorsa egyben 
Debrecen sorsa is. Ha romlás, az együtt-romlás, 
ha épülés, az közös épülés. Amikor például ar ról 
olvas valahol, hogy az úgynevezett Macsi Tóth-
telepen nagy nyomorúságban élnek az emberek, 
nemcsak az érdekli, hogy vajon hol lehetett ez a 
telep, és hogy milyen szerepe van a családja bir -
tok viszonyaiban, hanem az is, hogy hogyan le -
het séges, hogy egy olyan kerületben, amelyhez 
nekik is közük van, ennyire rosszak a körül mé -
nyek, ennyire csapnivaló az ellátás, a higiénia. 
Ezekben a passzusokban is érezhető, hogy a késői 
utód mintha felelősséget érezne múltbéli (talán-
)családja tettei iránt — ahogy ők benne élnek, úgy 
ő is bennük él. Lemegy értük, és bármit is hoz fel 
a két kezével, tudja, hogy az az övé lesz. 

Az alábbi passzusból is kiderül, hogy a könyv 
mi képpen láttatja az ősöket egyfelől valamilyen 
személyes mitizáló történet részeként, másfelől 
kö zösségi reprezentációként: „Tyúkpörök, mond -
hat ná valaki. (…) Hanem én úgy hallom, hogy itt 
maga Ábrahám és Lót beszél, őket kettejüket hall -
juk, amikor összeszólalkoznak! Nem mellesleg: így 
beszél egyik ősünk, nem csu pán embertársunk, ha -
nem ősünk, ha nem is pont a miénk, akkor a szom -
szé dunk őse, itt hal lom először megszólalni egy 
földinket (…)” (153.). Térey itt alapvetően az 1Móz 
13 történéseire utal, és saját őseinek határvitáiban 
a pátriárka szavait véli visszhangozni, őse, Esküdt 
Tóth Mihály és Ábrahám között állítva párhuzamot: 
„maradt a helyén, mint Ábrahám”. Ebben a pár hu -
zamban nem valamiféle kiválasztottságtudat nyil -
vánul meg természetesen: ebben a gesztusban ar -
ról van szó, hogy Térey számára az egyszerű cívis 
gazdák történetének kutatása nagy jelentőséggel bír, 
dön té seiket, választásaikat az ótestamentumi min -
tá za tokba emeli, és azokat az ősi mintázatokat látja 
visszatükröződni a 18–19. századi Debrecenben. Az 
ősök számára a néhány négyszögöl miatti per le ke -
dés hasonló jelentőségű volt, mint a bibliai időkben: 
a megélhetésért zajlott, és bölcs dönté seket igényelt 
a családon belül. 

Még egy helyen előkerülnek a memoárban az 
említett ótestamentumi figurák, immár egy más -
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fajta példázatosságban: „Kamaszként csak akkor 
imádkoztam, ha szerettem volna valamit. Önzőn, 
magamért, mint Lót; nem a rokonaimért és a 
városért, mint Ábrahám” (304.). Az 1Móz 19 
eseményeit értelmező szakasz az Istenhez és az 
imához fűződő viszony kontextusában állít szem -
be két típust: a minden esetben Istenre tekintő, az 
ő akaratát kutató és követő hithőst, akinek a hite 
tartja meg rokonát és családját — illetve Lótot, aki 
talán a maga java felé hajtaná az ima által az Urat. 
Ebben az értelmezésben az elbeszélő a maga ta -
pasz talatára találja meg a személyes bibliai pár -
hu zamát, és magát nem Ábrahám, hanem Lót 
szerepébe helyezi önkritikusan akkor, amikor hit -
béli eszmélkedését a sorkatonaság sikeres elkerü -
lé sével hozza kapcsolatba. „Nem hívnám megté -
résnek. Eszmélkedésnek inkább. Nincs okom 
vele dicsekedni (…)” (Uo.). Ugyanakkor „önző” 
alapon nyugvó hitkeresése később más szintre he -
lye ződött, túljutva az egzisztenciáját veszélyeztető 
helyzeteken. „Isten felé nyitva maradtam” (308.). 
A személyes hit egy másik kontextusa az emlék -
iratban a felekezetközi helyzet: a család anyai 
(jász sági) katolikus ága és az apai debreceni kál -
vi nista közege közötti finom feszültség többször 
felbukkan a könyvben. „Hit, vallás és felekezet 
között még nem tudtam különbséget tenni. Tud -
tam az elkötelezettséget anyám mozdulatából, a 
furcsa odahajlásból, ahogyan megcsókolja rokonai 
sírkövét a szülőföldjén (…). Ilyet egy kálvinista 
soha nem tenne, hiszen óvakodik az efféle érzel -
mes gesztusoktól, töprengtem később. (…) Na -
gyon nem Debrecen”. (298.) Az (önbízó) apai és 
(hívő) anyai örökségek konfliktusában Debrecen 
és másikjának összeütközése is benne van, és 
ahogyan az apa romlását szemléljük, úgy szembe 
kell néznünk Debrecen fájdalmas pusztulásával 
is — ez utóbbinak Téreynél rendre az épített 
örökség eltűnése a példája, eleinte katasztrófák 
(sorozatos tűzvészek) következményeként, de ami 
Téreynél nehezebben feldolgozható, és már nem 
a poraiból újraéledő főnix jelképiségében magya -
rázható jelenség, az a folyamatos városrendezés 
következtében elkövetett tévedések, hibák. 

Mindennek következménye az is, hogy „Deb -
recen épületeinek jelentős hányada nem arról 
nevezetes, hogy létezik, hanem hogy valami más -
nak a helyén áll. Ugyanott, ahol sokkal inkább az 
elődjének kellene állnia valójában” (192.). Ez az 
elégtelen helyettes-tudat az, ami a memoár el -
beszélőjének alaptapasztalata lesz, és ami újabb 

erős kapcsolatot létesít az elbeszélt város és az 
elbeszélt önsors között. A könyv első, legmeg rá -
zóbb és legerősebb fejezete — Etelka–Földöv. / 
Apám karácsonya — számol be arról, hogy kará -
cso nyok alkalmával a család — apa, anya és az 
el beszélő — mintegy rituálisan elzarándokol a 
temetőbe a csecsemőként tragikusan korán 
meghalt kislány/kishúg sírjához. „Kamaszként 
ar ra is rájöttem, hogy Anikó tulajdonképpen 
ne kem segített megszületni a halálával, így vált 
az ő halála az én életem eseményévé. (…) [H]iszen 
őmiatta vagyok, az ő halálának perce az én éle -
tem alapító eseménye. Az ő életének záróköve az 
én alapkövem” (30.). Anikó, akinek az életével 
nem keresztezte útját az elbeszélőé, akitől a cse -
cse mőkori fotókon megkülönböztethetetlen, aki -
nek az elveszítése örökre árnyékot vetett a család 
életére. A boldogság mint elérhetetlen fikció jele -
nik meg az elbeszélésben: „Hányszor hallottam 
otthon, hogy ha ma is élne a nővéred, négyen vol -
nánk, kisfiam. Milyen boldogok lennénk mi ak -
kor. (Ezek szerint így nem vagyunk azok)” (11.). 
A helyzet azonban nemcsak azért fiktív, mert a 
kislány elhunyt, hanem mert tudható, hogy ha 
élet ben marad, akkor nem vállaltak, nem vállal -
hattak volna a szülők még egy gyermeket — 
legalábbis az elbeszélő szerint. Ez a reménytelen 
fikció, a gyász alapító eseménye vezeti be a me -
mo árt, és indítja el tulajdonképpen az ősök iránti 
nyomozást. „A kislányuk halálával olyasmi tör -
tént velük, ami szép-, ük- és dédszüleikkel, má -
sik korban és másféle körülmények között ugyan, 
de számtalanszor megesett. (…) Most ugyanott 
pihen a nővérem koporsója fölött anyám és 
apám” (31.). Innen indul a nyomozás, a múlt min -
tá zatai és egyben az általa meghatározott én-iden -
ti tás megértésére tett hosszú kísérlet, hogy a könyv 
végére, keretes szerkezetként, eljussunk újra a 
szü lők halálához és a gyászhoz — de egyben az 
újrakezdéshez, a családnevet eltörölni nem kívánó, 
de mégis a felszabadulás gesztusaként érthető név -
változtatáshoz, a szülőváros szorító-vonzó miliő -
jéből történő kitöréshez. A jelenlegi mű utolsó mon -
data azonban ismétcsak kétféle képpen olvasódik 
a memoár fejlődéstörténeti ívé ben, valamint a 
szerzői sors ismeretében: „Hátrál tam eleget, most 
már tényleg nincs hova tovább” (462.). (Szerk. 
Nagy Boglárka; Jelenkor, Budapest, 2020) 
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