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Tóth Krisztina Mnémoszünéje „nem alszik, sose pis-

log.” Emberöltõnyi idõn átívelõ budapesti képeslap-

jai történeti és szociografikus pontossággal idéz-

nek meg korszakokat és nemzedékeket. Ha a

2011-es Pixel címû, összefüggõ történeteket alkotó

szövegnél még bizonytalan mûfaji besorolhatósá-

got volt szokás emlegetni, az idei Ünnepi Könyv-

hétre elkészülõ, pontos nyelven megírt mûrõl 

már elmondhatjuk, hogy valóban regénnyel van

dolgunk. 

Ugyan komoly, mûfajon belüli elõzménnyel a szerzõi életmûvön belül

nem számolhatunk, a történet magját adó cselekményszál már a

szerzõnõ 2009-es, Mozgó Világban publikált Idáig ért címû novellá-

jában is olvasható volt. Az említett írásban szinte csak a fõszereplõk

nevei mások, a cselekmény és a motívumok szinte ugyanazok: egy

leborotvált hajú, intézetis kislány zsidó családhoz kerülése; egy gan-

gos házban élõ, szigorúan szeretõ néni és férje, valamint a nácik ál-

tal tönkretett lábú, szivarozó testvére; a konyhát kibérlõ Czajka-

fivérek – csak hogy néhány példát említsünk a valóban sûrû szöveg-

bõl. (Elvétve különbségeket is találunk: a novellában szereplõ kis-

lány nagyon szépnek mondja magát, ellentétben a csenevész Verá-

val.) A magát nagyepikává kinövõ alaptörténet a regény legtökélete-

sebben megmunkált része.

A cselekményalapon kívül az akvárium metafora rendelkezik né-

mi beágyazottsággal Tóth Krisztina szövegvilágában, amelyhez ér-

demes hozzáolvasni a Homokavárium címû elbeszélést. A 2009-es,

Hazaviszlek, jó? címû kötetben olvasható elbeszélésben az akvári-

um naiv csodálata mellett a budapesti üvegterekbe zártság érzékel-

tetése is hangot kap. De korábbi, lírai darabok is segíthetnek, ha az

akvárium-problematikában kívánunk elmerülni (ilyen pél-

dául Az éjjeli hal címû vers a Porhó kötetbõl).

A regény három egyenetlen elosztású részbõl áll. Az

elsõ rész Vera kislányának, Vicának Klárimamánál töltött

idejébe és óvodai konfliktusaiba enged rövid betekintést,

kevesebb mint negyven oldal terjedelemben; a második

részben, mely a regényterjedelem felét teszi ki, Vera óvo-

dásból házas nõvé érik (csak hogy egy fõ szálat említ-

sünk, a rengeteg mellékszál mellett); a harmadikban pe-

dig fõként Vera házasságának aprón részletezett, gyomor-

forgató konfliktusaira látunk, és ebbõl fut majd ki a re-

ményt alig hagyó regényvég. A második rész a legjobban

megírt, a cselekményt és a karaktereket is legpontosab-

ban ábrázoló fejezet, amely vélhetõen önmagában is kitett

volna egy regényt, a túlírtság érzete nélkül. A regény karakterei iz-

galmasak, közülük is kiemelkedõ a barna gyógycipõs Edu megraj-

zolása.  (Talán csak a harmadik fejezetben válik kicsit különössé a

pacsirtai fordulat: kreatív lakberendezõ hajlamainak kibontakozása

Edit néni halála után. Szintén nem könnyen kikövetkeztethetõ, hogy

miért lesznek érzelmei a harmadik fejezetben, például Lali iránt, ha

az elõzõ kettõben apatikusnak volt ábrázolva.)

Azonban találunk zavaró ellentmondásokat is egy ábrázolt ka-

rakteren belül – nehéz a durva lelkûnek megismert Jóska bácsi moti-

vációit megérteni: ha nem várta kislány érkezését, miért szereti meg

nagyon hamar; miért veri kék-zöldre Verát, ha különben istenfélõ em-

ber; durvasága mellett hogyan lesz mégis a kelmeboltban végtele-

nül udvarias és finom, gavallér eladó. (Lali alakja szintén kérdéseket

vethet fel.)

Vera figurája óvodásként és tinédzserként mûködik igazán, fel-

nõtt nõként a fõ viszonyulása az undor és az idegrendszeri túlérzé-

kenység, amik ugyan indokoltak a cselekmény szempontjából, mivel

a végsõ neurotikus roham elõkészítõi. Az undorodó, férje halálát kí-

vánó nõ Németh László nõalakjaira emlékeztet.

A karakterek számossága okozhat még fejtörést, nem világos,

hogy az összes beemelt alak szerepeltetése szükséges volt-e. Ezt

azonban indokolhatja a ráközelítéses – távolításos technika, amit Ná-

das Péter Párhuzamos történeteibõl is ismerhetünk, amikor ugyanis

eleinte homály fedi, hogy egy felbukkanó, jöttment szereplõ milyen

funkciót tölt be a történetben, és hogyan kapcsolódik a korábbi és

késõbbi szálakhoz.   

Az Akvárium legfõbb erõssége a múltidézés, a holokauszt tragi-

kus élményétõl a Kádár-korszakig, pesti helyszínek térképszerû

megjelölésével. A regény idõbeli (de nem cselekménybeli) kiinduló-

pontja 1953. (Ez Rákosi Mátyás július 13-i beszédének szövegbe

emelésébõl tudható.) Az ‘53 elõtti idõkbõl a mû egészére rátelepszik

súlyával a holokauszt emléke, melynek élõ szimbóluma Edu, egy

megvénült fiatal nõ, aki nem képes újra-

alkotni életét, nem tud felnõtté vagy

anyává válni. De emlékeztet és emléke-

zik, ahogyan a halottaival egy asztalhoz

ülõ, majd öngyilkosságot elkövetõ Gabi

bácsi is. A Kádár-korszak csipketerítõs,

nejlonfüggönyös világában is képes tel-

jes erõvel felbukkanni a soha ki nem tö-

rölhetõ. Tóth Krisztina regény-akvárium-

ban a halottak szelleme él tovább. 
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