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Révailexikon pedig  ugyanolyan  csonka  volt,  
mint a hazám, csak az Etelka–Földöv kötetig 
volt meg az aranynyomású, kopottas sorozat 

nagyanyám lakkozott, fekete szekrényében. Nem 
tudom, melyik hagyatékból származott, a  Bol-
doghokéból vagy a  Tótho kéból, ezeket a  szűkös 
helyre  összezsúfolt  holmikat  nem  volt  ér  telme 
ilyen alapon különválasztani. Hiánytalanul megvolt 
viszont nagyanyámnak az Új Idők Lexikona Singer 
és Wolfner kiadásában, s abban ott állt néhány 
jól ismert város- és sohasem hallott falunév után: 
„Trianon óta Csehszlovákiáé”, Kassa például; Ko-
lozsvár pe dig Romániáé. Zenta Jugoszláviáé. Fraknó 
vára Ausztriáé (pedig ők aztán igazán nem voltak 
rászorulva sem Fraknó várára, sem a burgenlandi 
szőlőkre, gondoltam). Miért?

„Mert elvesztettük a  háborút”, magyarázta 
Tómama.

„Melyiket?”
„Mindet.”
Ezen a nyomon végre el lehetett indulni.
Saját kiskamaszkori szorongásaim mellé, sőt 

helyébe  pillana  tok  alatt  második  világháborús  
szorongásokat szereztem. Emlék szem néhány, 
számomra különösen meghatározó filmre, köz-
tük a Moszfilm nagydíjas produkcióira, mint az 
Iván gyermekkora, a Szállnak a darvak, a Ballada 
a katonáról és a Csendesek a hajnalok; más minő-
ségben  és  súlycsoportban  ilyen  volt  az  Álarcban 
című NDK kémfilm, a sorozatok közül a Lengyel 
utak meg a Belgrá di fiúk. Meg 1985 táján A halál 
archívuma. Mindezeket kisdiák  koromban nem 

Térey János

Temető, karácsony
Részlet az író Boldogh-ház,  

Kétmalom utca című könyvéből
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filmként, vagyis szórakoztató, elemezhető és ne-
mes tanulságokkal szolgáló műalkotásként, ha-
nem feloldásként,  mondhatni,  terápiás célzatból 
néztem. Már-már autisztikus befelé fordulással és 
lassúsággal bolyongtam a lengyel romvárosokban. 
Pontosabban a díszleteik között. A valódi mozi csak 
ezután kö vetkezett.

Ha volt hó, ha nem, a szenteste előtti délutánon 
mindig kimen tünk anyámékkal a temetőbe. Kamasz-
ként arra is rájöttem, hogy Anikó tulajdonképpen 
nekem segített megszületni a halálával, így vált 
az ő halála az én életem eseményévé. Dehogyis, 
hiszen vele egy időben sosem éltem. Dehogyisnem, 
hiszen őmiatta vagyok, az ő ha lálának perce az én 
életem alapító eseménye. Az ő életének záróköve 
az én alapkövem. Annál állunk mindannyian. Nem 
haszontalan pontosítanom: akkor még csak fejfája 
volt. Gyötört a lelkifurdalás a puszta létezésemért, 
pedig nem volt rá okom: nem tehettem sem az ő, sem 
pedig a szüleim sorsáról. Mégsem szerettem soha 
e bor zasztó tényre gondolni, s ehhez a borzalmas 
fejfához lépni. Igaz, nem éreztem magamat helyet-
tesnek, hiszen érezhettem, féltenek, sőt egykeként 
a fúvó széltől is óvtak („Jánoska, kint van a derekad”), 
és természetesen bölcsődébe sem adtak a szüleim.

„Sokára jön rá az ember, hogy a felnőttek élete 
semmivel sem sodródik mélyebben, mint a gyerme-
keké – írja a fiatal Mészöly Miklós. – Tengerfenéken  
játszódik le mindkettő, időtlen roncsok és csodá-
latos építmények közelségében, az emlékezés mo-
szatjai között, millióéves hullámok ringatásában.” 
Bőven elmúltam tizennégy éves, mire felnőttkíséret 
nélkül is el mertek engedni nyaralni a ba rátaimmal. 
Akkortájt indultam először félnapos, magányos 
sétákra a családi házból a városba, sőt tovább; így 
ismertem meg töviről hegyire Debrecent, kicsit 
a  városkörnyéki erdőket és a  hajdúsági falvakat 
is, bihari kitérőkkel.

Most arra gondolok, hogy akkor, karácsony 
délutánján, amikor egy órán keresztül nem csupán 

testben, de lélekben is biztosan együtt voltak, ez 
a temetői séta jelentette az ő legvalódibb közös-
ségüket. A  kislányuk halálával olyasmi történt 
velük, ami szép-, ük- és dédszüleikkel, másik korban 
és másféle körülmények között ugyan, de szám-
talanszor megesett. Nem hiszem, hogy ennek kü-
lönösebben tudatában lettek volna, azt sem, hogy ha 
eszükbe jut, mákszemnyit is segített volna rajtuk az 
előző gyász emléke. Álltak összefogózva, elszoruló 
torokkal. Mehettünk haza. Végig a Kút utcán, haza-
felé, minden szertartás nélkül, de következetesen 
járdát váltva, mindig az enyhén emelkedő túlsó, 
vagyis bal oldalon. Várt minket a faállítás minden 
évi, komoly feladata, anyám halászleve, a rántott 
ponty tartármártással meg a töltött káposzta. Rend-
szerint újévkor leesett a  sűrűn, átláthatatlanul 
szakadó hó, olykor derékig ért a torlasz az ajtónk 
előtt, reggelente alig tudtuk kinyitni, mikor pár 
nap múlva iskolába indultam. Én lassan harminc 
éve Pesten élek. Mostanában karácsony harmadik 
napján szoktunk Debrecen be érkezni, és mivel már 
a saját óvárosi házunk sem létezik a maga fizikai 
valójában, a középső unokahúgomnál, Ildikóéknál 
szoktunk megszállni, a régi utcánktól jó sétányira. 
Amikor tehetjük, kime gyünk a  temetőbe. Most 
ugyanott pihen a nővérem koporsója fölött anyám 
és apám. 

„Hiszen őmiatta vagyok, az ő ha lálának 
perce az én életem alapító eseménye”
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