
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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