
TÓTH KRISZTINA:
PILLANATRAGASZTÓ

Nyomasztó, reménytelen világot lát és láttat írá-
saiban Tóth Krisztina. Nincs, vagy alig van derűs
(de legalább derűlátó) mozzanata azoknak a pil-
lanatoknak, rövid jeleneteknek, amelyeket az el-
beszélő kézikamerát idéző technikájával rögzít.
Rögzít és beszámol, úgyszólván dokumentál, lát-
leletet vesz az elhagyatottság különböző fokán téb-
láboló egzisztenciákról. A kézikamera — hogy a
már felvetődött hasonlatnál maradjunk — köze-
li, de futólagos, megtördelt képsorokat mutat; erős
hangulatisággal, váratlan ráközelítéssel dolgo-
zik. Ennek megfelelően nincsenek nagy drámák,
vagy ha mégis, elsikkadnak a következő percben.
Az elbeszélés aktusa maga is összerendez, krono -
lógiai-logikai sorrendet teremt, ezek elemeivé ba -
na lizálja a sebeket.

Tóth Krisztina novelláskötetében öt ciklusba
rendezi az elmúlt huszonöt évre reflektáló írásait:
meg annyi szikár, témá hoz-helyzethez, mondhat-
nánk alkalomhoz illő hangütésű, minden tágabb
perspektívát nélkülöző magántörténet. Nincs tör-
ténelmi-földrajzi értelemben vett szélesebb kör-
nyezet, nincs tágas horizont, nincs jövő, nincs terv,
csak valamiféle itt és most-ba ragadt, kitágult ide-
jű tehetetlenség: félreismerhetetlenül azonosítha-
tó saját életterünk. Alakjainak többsége a „Xanax-
bolygó”, „Katatónia polgára”; „rá sem hederítettem
a napfogyat kozásra, a saját gondjaimmal voltam elfog-
lalva” — mondja a Napfogyatkozás főhőse. Az em-
beri kapcsolatok esetlegesek, részvéttelenek. Akár
a Soha egy szót se plátói szerelmében: nincs ér-
dembeli közlés, kommunikáció a társak között —
lett légyen bármiben társ, szerelemben, házasság -
ban, puszta kalandban —, csak nézzük egymást
szótlanul. Vigasz, részvét, együttérzés helyett csak
az dereng fel, hogy „Ismerlek téged valahonnan”.
Nemcsak a férfi–nő viszony problematikus, de a
szülő–gyermek kapcsolatot is értetlenség, köl-
csönös bizalmatlanság és érdektelenség jellemzi.
A gyermekeit egyedül nevelő anya önmagába me-
nekül, gyermekei magukra hagyva és nagy el-
lenszenvvel figyelik anyjuk magába zárt, kívülről
szánalmas és nevetséges kínlódásait. Az el- és meg-
tagadott apa levelei olvasatlanok, nincs szándék,
de erő sem a közelítésre (A kulcs).

A történetek elbeszélését a fülszöveg szenvte-
lennek ígéri. És valóban: nincs elemzés, oknyomo -
zás, lélekmonológ: Tóth Krisztina történeteit vagy
közvetlenül alakjai mesélik, vagy a történetek me-
sélik el önmagukat: nincs együtt érző és együtt-
érzést keltő, közvetítő-mindentudó mesélő. A min-
den tudás itt különben is nehezen lenne tetten ér-
hető: a léthelyzet s benne a lélek változásait a test
árulja el — árulkodó és áruló egyben, a kiszolgál-

tatott, nyomorult helyzetre mindig ráerősít, s ez-
zel leleplezi és cserbenhagyja viselőjét. Az álom-
restaurátor testén rejtélyes, tátongó — nem is sebek,
hanem egyszerűen — lyukak támadnak, s miköz-
ben álmatlanságot álmodik, a keretes álomvilágok
határain ide-oda imbolyogva keresgéli valóságát és
valódi önmagát: „Nem, az ő testén nincsenek semmiféle
lyukak, minden, ami őt alkotja, az odabent van. Belül van-
nak az emlékei, él, él, él, működik a tudata, nem pereg-
het semmi onnan, nem folyhat el, mint valami illékony
folyadék, azonos maradt magával, csak az idő játszik vele
megint.” Ahogyan az álom-ébrenlét határán, úgy a
fikció és a valóság választóvonalán is folyton át-
lépkedünk, nem tudni már, hogy az életünkről ír-
juk-e a forgatókönyvet, vagy fordítva: a forgató-
könyvet kezdjük eljátszani. Az előbbi mindenesetre
hihetetlen és elborzasztó, vigasz lehet, hogy utób-
bi is menthetetlenül azzá válik (Ez lehet film?). A Ját-
szódjatok vendégmunkás székelyei is elidegened-
tek, leginkább mindenféle hamis (róluk szóló
vagy őket ringató) illúziótól, tényleg játszódnak,
játszva van velük, hol a giccsigénynek, hol pedig
a megszépítést megsemmisítő, de ettől még nem
valós realizmusigénynek a játékszerei. („Jácoggya -
tok”, így, az első szótagot elnyújtva-megnyomva
mondanák egyébként Gyergyóban, s ha őket kér-
dezik, lehet, hogy nem is játékszerek. Igaz, akkor
meg nem is poétikusak eléggé.) Csúfosan, kifoszt -
va érnek haza, semmivel nem gyarapodtak, csak
azzal, amit minél hamarabb el kellene felejteni.

A Tímár Zsófi muskátlija cím balladát ígér. S ahol
remény volna mégis, ott valóban felderül a bi-
zakodás, de minden jószerencse elpártolt már.
S ki érti ezt, a véletlen algoritmusa valahol másutt
megtervezett és érthető-átlátható térképként mű-
ködik: lenyűgözhet vagy ámulatba ejt ez a felis-
merés, s mégis kegyetlen — megismerés, megértés
sem lehetséges, mindenütt és mindenkinek más
a térképe (Plágium).

Súlyos, nyomasztó könyv Tóth Krisztina elbe-
széléskötete: nem boldog belemerülős, hanem
las san belesüppedős olvasás, lehúz, belep, nem
ereszt. Nem ereszt. (Magvető, Budapest, 2014)

BENKŐ GITTA

JUHÁSZ ANIKÓ: ISTENEM,
DUINÓBAN A SIRÁLYOK…

Juhász Anikó legújabb, Istenem, Duinóban a sirályok…
című kötete egy régi tengerparti séta alkonyatkor.
Egy befelé figyelő andalgás emléke: mikor a víz fe-
lől érkező szél már hideg volt, a változást hozó
áramlatok elől fázósan húztuk magunkon össze a
pulóvert, de a talpunk alatt a homok még langyo-
san morzsolódott, a föld megtartó ereje sugárzott
át rajta. Fejünk felett sirályok köröztek „és a tenger
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— mint kisgyerek, ki épp / tanulja a matematikát — /
a hullámokhoz hol hozzáadott egyet, / hol meg mínu-
szokkal hozta helyre / az egyensúlyhibát” (A mólón —
A tenger prózája és lírája). A fövenyen néhány part-
ra vetett tárgy pihent, lelkünkben néhány mélyből
elősodort kép és pillanat motoszkált. Halkan lágy
zene szólt (leginkább Liszt: Szerelmi álmok), a tá-
volban pedig néhány ismert alak sejlett fel: többek
között Rilke, József Attila, Radnóti és Nemes Nagy
Ágnes körvonalazódott.

Ennek a sirályokkal teli naplementének ver-
sekbe zárt hangulatesszenciája a kötet. Elmúlás,
haza, természet, az anya iránt érzett gyönyörű sze-
retet, történelem, együttlét és szétválás, tér-idő és
hit négy ciklusba gyűjtve. Előző, Kék repkények, bu-
kott angyalok című versgyűjteményéhez hasonló-
an a négy egység itt sem választja el élesen a ver-
seket, de talán a mostani kötetben már egy halvány
szál mégis szorosabban köti egymáshoz az írásokat
a külön címmel ellátott egységeken belül. Az első,
Időterek, partfalak című részben az elmúlás, halál,
történelem, test témája kerül előtérbe. A következő
— Istenvidék, meggyfaerdő — ciklus hangsúlyo-
zottan beszél anyáról, emlékekről, Istenről. Cí-
méhez híven az Utcaképek, útirányok egység elő-
terébe a városok, a mindennapi élet képei, vala-
mint az alkotó elődök kerültek. Az utolsó, Nők, fér-
fiak körjárata — szerelemmetszetek című fejezet pe-
dig erőteljesen vizsgálja az együttlét és elválás té-
máját, továbbá gyakori benne a számvetés és a lét-
re reflektáló kérdések megfogalmazása.

Felfedezhetünk tehát több irányba mutató
szervezőerőt és széttartó témákat, ám az egész kö-
tetet egységes hangulat lengi be. Ezt az átfogó le-
begő érzetet nem csupán a tárgykör sokfélesége,
de a versek szerkezeti változatossága sem zilálja
szét. A formát gyakran a gondolatok, akusztikai je-
gyek és metaforák vezetik. Asszociációk és áradó
képzettársítások hömpölyögnek egészen sokáig,
mert gyakran csak a versszakok, vagy éppen a tel-
jes versek végén zárja le őket pont. Ezek a gon-
dolatpatakok a pár sorostól a több oldalas hosszig
tejednek, így alkotva meg a könyv kifejezetten jó
értelemben vett sokféleségét. Egészen hosszú fi-
lozofikus (A Nap katedrálisa I.) és rövid, mondókára
emlékeztető költemények (Dünnyögések I–II.) egy -
aránt előfordulnak. Ráadásul az ennyire eltérő fel-
építés ellenére is azonos súllyal, szilárdan állnak
helyükön a művek. Éppen úgy, ahogy a tengernek
ugyanúgy része a kisebb és a nagyobb hullám is,
és teljesen erejét csak ezek egységében érheti el.

Az említett sokféleséget egységbe fogják a
visszatérő érzések, képek és toposzok, a lélekből
kihullott ásványok. Az egész könyvre jellemző a
természet- és földközeliség, a sejtelmesség, a fo-
kozott érzékenység és egy különös, finom inti-
mitás. Gyakran szép és fájdalmas emlékek keve-

rednek és mosódnak össze. Kimerevített pillana-
tok jelennek meg, melyekre a fény is máshogy esik:
az általános helyett az apró rezdüléseket világít-
ja meg. Ezekben a kikristályosodott pillanatokban
gyakran bukkannak fel a madarak és a fák. A visz-
szatérő és kiemelkedő toposzok mellett pedig visz-
szatérő és kiemelkedő témákról is beszélhetünk.

A halál és az abból következő hiány kifejezetten
szépen jelenik meg a költeményekben. A földi élet
vége mindenképp Isten országába vezet át, ahol „fé-
nyesebb az égbolt, / a mező meg tágasabb” (Búcsú). Az
elmúlásnak pedig mindig „helye van” és „ideje van”:
úgy jelenik meg, amely szomorú ugyan, de ter-
mészetünkből adódóan így van, és ezáltal így is kell
lennie. „Csont nélkül / a madárnak sincs tolla” (Ki-
lépnék…). Éppen így múltunk nélkül és a halál, il-
letve a halottaink nélkül mi sem vagyunk.

A versekben megszólaló én számára ilyen, a
szubjektumot szervesen építő emlék az édesanya,
akinek képe és hiánya különösen sok versben
megjelenik: Kerestél engem, Óda az anyákhoz, Az én
anyámnak… Az előző kötetben is megjelenő tisz-
ta szeretet lengi körbe az anya emlékét. A tőlük
kapott odaadás és az irántuk érzett hála: „Anyák.
Poharuk már akkor megitat, / amikor még világra se
jöttünk” (Óda az anyákhoz).

Mindeközben pedig az egész versesköteten Is-
ten tekintete nyugszik, aki gyakran meg is jelenik
a művekben: Mert az Istennel mindennap, Isten a vá-
rosunkban, Istenem, Így nagybetűvel… Megjelennek
ugyan a hit kérdésességének mindig fennálló ké-
telyei, de ezekben a versekben Isten mégis magától
értetődő, a hit nem tusakodó, sokkal inkább je-
lenvaló. Olyan világ ez, ahol halkan mi azt mond-
juk, hogy „Ó, Istenem (…) a kávéházak poros / szeg-
letében tálcáját / magához szorítva / egy csészényi ta-
lálkozásra / neked is megterít a / pincérfiú” (Isten a vá-
rosunkban). Ezektől a találkozásoktól átjárva pe-
dig Isten, a természet és a versek által értelmez-
hetjük önmagunkat, számot vethetünk, és el-
kezdhetjük keresni a kérdésekre a válaszokat.

Juhász Anikó új kötete az esti olvasások ma-
gányát, csendes és meghitt, elmélyedő hangula-
tát rejti magában. Egy természetre és önma-
gunkra érzékenyen figyelő világot, melyet sokszor
egyszerű, mégis kifejező, sokszor pedig filozofi-
kus, de mégis érthető képekben tár elénk. Szo-
morkás, de mégis kellemes tengerparti séta, ahol
az emlékek, kérdések és gondolatok rendezése
után mosolyogva indulunk vissza a mindennap-
okba, mert üzenetként magunkkal visszük, hogy
„az Istennel mindennap / szemben állunk, / s az elő-
szobákban / mindennap letesszük a / poros cipőt…”
(Mert az Istennel mindennap). (Cédrus Művészeti Ala-
pítvány — Napkút Kiadó, Budapest, 2014)

NAGY DÓRA
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