
Méltó lezárása volt a tatai Móricz Zsig-
mond Városi Könyvtár Egy csészényi
hang elnevezésû sorozatának a 2014. áp-
rilis 23-án lezajlott elõadás. A Menner
Bernát Zeneiskola vonósai parádés hang-
versenyt adtak a rendezvény nyitánya-
ként, lendületes muzsikájukkal elõre 
vetítették a vendég, D. Tóth Kriszta tem-
peramentumos egyéniségét. 

Amikor különösen közismert szemé-
lyiséget hívunk meg, a nézõkben mindig
van egy felfokozott várakozás. Nem 
könnyû ennek megfelelni! Ám D. Tóth
Kriszta remekül helytállt, sõt messze túl-
szárnyalta az elvárásokat lefegyverzõ,
közvetlen kedvességével. Pákai Adrienn,
a kérdezõ társ, értõn faggatta a Jöttem,
hadd lássalak címû könyvérõl, melynek
cselekménye bõségesen tartalmaz önélet-
rajzi elemeket, de számtalan rész a fantá-
zia szülötte. Édesanyjának elvesztése, az
õ hiánya indította a könyv megírására. Ez
a betölthetetlen hiány, mely mindnyá-
junknak osztályrésze az életben, nem
dolgozható fel könnyedén, nem lehet
csak úgy elengedni, akit szerettünk s 
továbblépni. Mindenképpen emléket,
maradandót szeretett volna állítani édes-

anyja különös, színes, vibráló egyénisé-
gének. A könyvben szereplõ angol gróf
személye valóságos – a szerzõ rábukkant
az interneten a róla szóló híradásokra,
képekre –, de ahogyan mélyebbre ásott a
dolgokban, rá kellett jönnie, hogy a gróf
nem volt az az ideális személy, akinek
édesanyja képzelte egy életen át, s akinek
az emlékét dédelgetve õrizte magában. 

A könyvbõl felolvasott részlet, mely
azt ábrázolta, mikor a hõsnõt elhagyja a
férje, s ezen a nehéz pillanaton a gyerekei
segítik át az asszonyt – mindannyiunk
számára megrendítõ volt. A könyv meg-
jelenésekor nagyon várta családja reakci-
óját, és kitüntetésnek érezte öccse, de
legfõképpen édesapja dicsérõ mondatait.
Megmaradt azon a keskeny mezsgyén,
amely a szigorúan vett magán-történet és 
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Jöttem, hadd lássalak

✒✒    Petrozsényi Eszter



a publikusság között húzódik és sohasem
teregetett ki mélyen személyes érzelme-
ket, eseményeket, belsõ titkokat. A széles 
olvasóközönségnél nagy tetszést aratott a
mû, sokat jelezték, hogy bár feltépte se-
beiket, gyógyító módon segített gyászuk
feldolgozásában, szeretteik elvesztése fö-
lötti fájdalmuk enyhítésében.

Az írásban nagy segítségére volt a 
televíziós múlt, a szerkesztõi munka
technikája. A regény szerteágazó cselek-
ményének bonyolításában, a megírt ese-
mények ábrázolásában is sokat segített a
múltbéli szerkesztõi rutin. Lesz-e folyta-
tás? – hangzott a következõ kérdés. Igen,
de nem ezt a történetet folytatja, ahogyan
a Lola-könyveknek is vége szakadt, mert
kislánya egyéniségének alakulásakor
megérezte, hogy olyan korszakba ért a
lelki fejlõdése, amikor a szemérmes
gyermek nem örülne a nyilvánosságnak,
s ezt tiszteletben tartja. Talán karácsony-
kor kézbe vehetjük az új könyvet, mely
az életrõl, házasságról szól. 

Néhány hónapja újabb feladata van: az
UNICEF magyarországi nagykövete lett,
mely munkáját igen fontosnak tartja.
Nem csupán külföldön szorulnak segít-
ségre emberek, itthon is élnek nehéz kö-
rülmények között, s számukra életmentõ
lehet a segítség. Jelenleg az iskolákat, in-
tézményeket látogatják, és felkeresik a
rászorulókat, eszközt adnak a kezükbe,
tudáshoz juttatják õket. Ez a munka igen
nagy örömmel tölti el, és új meg új erõfe-
szítésre sarkallja. 

Hogy a televíziózás hiányzik-e, arra
õszintén válaszolta: „lennének ötleteim.”
Eddig nem gondolt rá, de az utóbbi pár
hónapban új ötletek, mûsortervek kezde-
nek körvonalazódni benne. Nem annyira
a nagy nézettséget célozná meg ezekkel a
mûsorokkal, inkább az igazi értékek át-
adását tartaná szem elõtt. 

Elröppent a találkozóra szánt idõ, és a
hosszú sorokban álló dedikálók nem fá-
rasztották, sõt az újabb és újabb közös
fényképet kérõknek is örömmel válaszol-
ta: „maradt még egy mosolyom.” Kíván-
juk, hogy ez a mosoly, ez a nagy szeretet
kísérje végig továbbra is! ■
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Egy észtországi ifjúsági könyvtárban hat
„jól fegyelmezett” kutya hallgatja a gye-
rekek felolvasásait (többségük hat-hét
éves, de van köztük egy tizenhat éves is).
Az idomított kutyák figyelmesen hallgat-
ják a kicsiket, és nem kritizálják õket,
amint azt idõnként a felnõttek teszik.
A gyerekek fõleg állatmeséket olvasnak,
mert azt hiszik, hogy az állatok megértik
õket. Emiatt úgy tûnik nekik, hogy nem
hiába olvasnak, hanem VALAKINEK.
A szülõk elégedettek az eddigi eredmé-
nyekkel, és egyre több könyvtáros látogat
el más könyvtárakból, hogy esetleg átve-
gyék ezt a beválni látszó módszert.


