
lenléte nem valamiféle misztikus metamorfózis
miatt ennyire masszaszerű; az egymásba mosott
szólamok nem felerősítik, hanem elnyomják a má-
sik hangját, és csak az éktelen, artikulálatlan hang-
zavar ürességét visszhangozzák…

Akárcsak Vincius mámoros meséi a matrózok
elázott agyában, úgy ülepednek le a befogadó hul-
lámzó tudatának mélyére a Xanadu éteri-démoni
figurái. Hogy ki mit (kit?) hoz föl „a formaöntő tál”
aljáról, az rajta áll — a „fecsegő felszín” úgysem
fog neki elárulni semmit. Az ékszerektől roskadozó
ruhájú „Tengerek királynője” sem osztogatja ingyen
a kegyeit, ahogy az újra meg újra szétgyúrt, majd
ismét összetapasztott őrangyalok sem eredendő jó-
kedvükben ülnek a maguk alá süllyedő kalando-
rok nyakán. Maga a regénybeli Atya sem bánik
kesztyűs kézzel kegyeltjeivel. Hogy Háy János Is-
tenek című verseskötetének egyik darabjából (Az
Atya) idézzünk: „Szóval homok vagyok és nyál —
/ mondta, ha eső zúg, / elmos az ár, / s ha nem
esik, porrá szárít a nyár, / mert én több vagyok
mint ő, / nekem jár a halál — / ezt gondolta ne-
kem pluszba, / mert unta már, / hogy minden
meg marad, / amit kitalál.” (Európa, Budapest, 2013)

PAPP MÁTÉ

TÓTH KRISZTINA: AKVÁRIUM

Ha egy irodalmi mű címe erdő, cirkusz vagy tör-
ténetesen, mint a költő, novellista Tóth Krisztina
regénye esetében, akvárium, akkor az olvasó,
még ha nem is különösképpen jártas az iroda-
lomban, tudja: metaforáról van/lesz szó. Neve-
zetesen olyan zárt világról, mint amilyen a halak
s más víziállatok számára egy üvegketrec. Az em-
beri életnek is megvan a saját akváriuma, melyből
nem tud kitörni se az egyes ember, se egy közös-
ség. Nem is csak azért, mert úgy néz ki, mint egy
épület, melyen „se ablak, se ajtó”, sokkal inkább,
mert olyan determináltságot jelent, amelyből le-
hetetlen szabadulni.

Ilyen életbeli akvárium például a szegénység,
amiről olvasatomban Tóth Krisztina műve szól.
Ezt ábrázolja a regény írója alulnézetből, aminek
emberi hitelességét a leírás tárgyilagosságának
kell szavatolnia. Kívülállóként ábrázol, szinte
fényképez, de az olvasóban részvétet és megér-
tést kíván kiváltani. S bár a szereplők, és mindaz,
ami velük történik, írói képzelet eredménye, a
könyv valós koordinátái nagyon is ismerősek.
Ugyanis a regénybeli akvárium „üvegfalai” Pest
térképén pontosan lokalizálhatók. Ez a sajátos
élettér a „Váci út és a Lehel út között” található,
hogy — talán nem blaszfémia irodalmi mű ese-
tében ilyesmire gondolni — az egykor népszerű,
ismert angyalföldi dalt idézzem. Azt, ahol arról

szól az ének, hogy „ütött-kopott utcák” vannak,
sok a „füst, a korom és a köd”, s ahonnan, ahogy
erre — szemben az elégikusan nosztalgiázó dal-
lal — a regény utal: csak illúziók szárnyán lehet
kitörni. Hogyan? Ha a léttér képezte akvárium-
ban, mint Jóska bácsi teszi, magán-akváriumo-
kat helyeznek el, azt, amely láttán, ha felébred
az ember, úgy érzi, hogy „egy darabka tengert”
lát. Vagy úgy, ahogy a regény talán legplaszti-
kusabban megrajzolt szereplője, a valóságból
szélhámiával gúnyt űző, a jég hátán is megélő
Klárimama teszi. Vagy pedig úgy, ahogy az egy-
kori lágerlakó, enyhén autista, elhízott, „valami
ártalmatlan, nagytestű háziállatot” idéző Eduka
teszi, aki számára a külvilág nem létezik. Illetve
ahogy az Amerikába távozott Piroska Tóni gon-
dolja, akinek nincs nagyobb kívánsága, minthogy
a gyerekkori Verát vegye feleségül. A többiek
mélyen, kiszakíthatatlanul benne élnek macska-
 köves, vizeletszagú körfolyosós szoba-konyha
mindennapjaikban. Vagy megpróbálnak ebből ki-
törni, mint a regény narrátora, Vera, Klárimama
egykor elhagyott, majd miután mások felnevelték,
évek múlva felfedezett lánya, aki — bár képessé-
gei alapján többre lenne hivatott — kishivatalnok
marad, kinek helyzetét elviselhetetlenné súlyos-
bítja a hallgatag, szerény fiúból lángossütő kis-
vállalkozóvá avanzsált, magát félistennek vélő,
arrogáns Lalival kötött házassága. Külön kell
említeni Edit nénit, ki Jóska bácsival örökbe fo-
gadja és felneveli Verát, és aki semmit sem ért
abból, ami évtizedeken át körülette történik, de
azt nagyon is jól tudja, hogy emberként hogyan
kell önmagát nem kímélve viselkednie. Számára
csak ez az életforma létezik, s ebben szeretne ma-
ximálisan helytállni. Piroska Tónival, Jóska bá-
csi val vagy Klárimamával szem ben ő a sorsát
vállaló akváriumlakó példaképe.

Róluk, egy zárt közegről, egy városrésznyi ak-
 várium állott vizében pácolódó, reménytelenül
élő emberekről ír Tóth Krisztina ebben a regény-
ben, amely az író előző két könyvéhez, a kritikai
elismerését kiváltó Vonalkód (2006) és a Pixel (2011)
című novelláskötethez képest inkább vegyes,
mint jó fogadtatásban részesült. Valóban nem
magával ragadó olvasmány az Akvárium, de mé-
lyen őszinte írói tett. Hogy nehezen adja meg
magát az olvasónak, annak magyarázatát töb-
bek között talán a ráérős mesemondásban kell
látni, de ez illik a témához, ahhoz a léthelyzethez,
lelki és egzisztenciális nyomorhoz, amiről Tóth
Krisztina ír. Komor könyv, melynek szürke szín-
világába az olyan időnkénti politikai bugyutasá-
gok hoznak némi felfrissülést, mint amit az egyik
kislány mesél, apukájára hivatkozva, miszerint a
„szövőlepkét az imperialisták tenyésztették ki és
szabadították az országra, hogy kárt okozzanak
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a termelésben. Pont úgy, mint a kolorádóbogarat,
amit szintén az amerikaiak szaporítottak jól ál-
cázott katonai terepeken, és dobáltak le repülő-
gépről az itteni földekre, hogy tönkretegyék a
krump litermelést.” (Magvető, Budapest, 2013)

GEROLD LÁSZLÓ

VIDA GÁBOR: AHOL AZ Ő LELKE

Lelkes fogadtatása volt Vida Gábor erdélyi író
2013-ban megjelent regényének. Egy korábbi el-
beszéléskötete (Nem szabad és nem királyi. Mag-
vető, Budapest, 2007) méltatásában Jászberényi
Sándor „nagy kaliberű írónak” nevezte Vidát. Új
regénye megerősíti ezt az állítást.

Az író többször is nyilatkozta, hogy nem
„szö vegirodalmat” akar írni, hanem mesélni
akar, történeteket elmondani. És ezt teszi. Regé-
nye azonban annyiban mégis „szövegiroda-
lom”, hogy Vida rálelt a modorához, írói alkatá-
hoz leginkább illő formára: az erőteljes ritmusú,
lüktető, többszörösen összetett mondatfolyamok
minden egysége leütéssel zár; letisztult, míves,
jó szöveg, elmerül benne az olvasó. Vida írásá-
nak hangulatteremtő ereje hitelesen jeleníti meg a
korabeli világot s benne Kolozsvárt; minden fon-
tos szegletét ismeri, s azok változatlanságát is: a
reménytelen novemberek azóta is ugyanolyanok
a főtéren. Mint ahogyan változatlan Werner Lu -
kács sóvárgása-útkeresése is, aki előbb jogász-,
később teológiahallgatóként, majd különös emig-
rációjából hazatérve otthonában idegenként tű-
nődik a szerelem élményéről, a hitről, a világban
való helyéről. Nem tehetetlenül, de mégis sod-
ródva lép új helyzetekbe, akárcsak szerelme, aki
évekig várja, hogy aztán mégse várja meg, mert
nem az a fontos, ami van, hanem ami még-már
nincs, de lehetne-lehetett volna.

A regény hősei mindannyian sodródnak: út-
keresésük, tétova lézengésük során azonban
nem önnön feleslegességük tudatával küszködnek
(mint az olvasóban önkéntelenül is felidéződött
Gozsdu-hősök), hanem a kor és a helyzetük dik-
tálta szerepet tekintik feleslegesnek („semmi
nem ott van, ahol a valóságban lennie kell, vagy
ahol megszokta valamikor nagyon régen”): vagy
elkerülik (mint Werner Lukács a világháború ka-
tonasorsát), vagy szándékosan félreértelmezik
(akárcsak Werner alteregója, Théofil Savin, aki a
megszálló román hadsereg tisztjeként hajózási
szakkönyveket böngész Budapesten és ásvány-
gyűjteményt szerez szuvenírként). Lukács úgy ke-
rüli ki a felkínált szerepeket, hogy külön útján kü-
lön kalandokat keres: nem emigrál apjával (és sok
ezer honfitársával) együtt Amerikába, hanem lát-
szólag ok- és céltalanul afrikai vadászútra indul.

Látszólag, hiszen az sem irreálisabb, mint a Tol-
nai Világlapja egyetlen képe alapján sikeres ame-
rikai jövőt tervezni, mint azt apja teszi, hogy majd
csalódása után új illúzióba meneküljön és nem-
zetmentő történelmi szerepet álmodva nyomta-
lanul eltűnjön.

A 20. század első két évtizedét felölelő „Erdély-
regényt” én inkább az önkeresés regényének ne-
vezném. De annyiban valóban Erdély-regény,
hogy segíthet a közkeletűvé vált giccsirodalmi Er-
dély-toposzon változtatni. (Bár nem ez a dolga.)
A Trianon utáni megváltozott világ — már se-
matikussá vált — önsajnálatba és üres heroiz-
musba, mártíriumba menekülő értelmezése helyett
Vida az élhető lét, az otthon, a hit önerőből meg-
talált útjait fürkészi. Iróniája szelíd és szomorú,
de mindvégig működik: „Odakint az erdélyi
magyar ság haldoklik, minden nemzet haldoklik
éppen, haldokolni a legkönnyebb, és néha meg-
éri. (…) Heidler Elemér orvostanhallgató estén-
ként halkan, vagy egész hangosan elsuttogja re-
kedtes hangon Végvári vagy más álnevű költő
versét a hazáról, a kitartásról, az emberségről —
aki hallja, értse meg. És nem történik valójában
semmi rendkívüli, 1920 van Európában.” Vida
egyik nagy erénye, hogy nem tematizálja, de egy-
értelművé teszi, mit gondol a nemzetsorsról
való szólamok kiüresedett, patetikus hívószava-
iról (röviden, tömören, mintegy legyintve, nincs
erről többet mit mondani): „anyaország, mekko-
ra marha volt az is, aki ezt kitalálta, Patria Muma
— anyahaza. A mar haságainkat rendszerint az el-
lenséges népektől vesszük át, lehetőleg tükör-
fordításban, hogy találjon minden.”

A regény címe egy félbemaradt mondat: Ahol
az ő lelke, ott lehet élni, oda lehet hazatérni (ott-
hont találni már kérdéses); ahol az ő lelke, ott lehet
meghalni. Meghalni sem lehet rendesen, dohog
egyszer az apa, valami mindig hiányzik. Jelentős
szerepet játszik a Mátyás-szoborcsoport szinte
mind egyik szereplő életében: fontos találkozások
színhelye, állandó festőtéma, képtelenség tökéle-
tesen lefesteni: vagy az arányai nem stimmelnek,
vagy — már eleve — hiányzik róla egy nőalak.
Merthogy anélkül van-e teljesség, ott lehet-e a lé-
lek. De kiindulási és érkezési pont a királyi alak,
ugratásra készen, számon tartja hívei hazatérését,
„merre voltál, kicsi szolgám”, mintha minden ha-
zatérés után elmesélhető lenne mindaz, ami tör-
tént. Hiszen a kezdeti teremtéstörténeti kritika is
békülékenyebbé oldódik, túllép a bírálaton, nem
is az a fontos már, hogy a Sátán Isten teremtmé-
nye-e, hanem hogy mit tehet az ember. „Miért jöt-
tél vissza?” Mintha erre kielégítő választ lehetne
ad ni: „akinek viszont pénze van és reménye, az cso-
magol és menekül; akinek se pénze, se reménye,
az marad; néhány bolond pedig visszajön, mert se-
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