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P. Tóth Major Krisztina az egyik legfiatalabb alkotó
ebben a városhoz, régióhoz köthető hullámverés-
ben. Ez jogosítja fel például arra, hogy nagyon ter-
mékenynek láttassék, meg arra, hogy kísérletező
kedvét egymástól erősen különböző tárlatokon
tárja elénk. Néhány hónapja a közeli Eötvös
Galériában nyithattam meg egy homogén, babráló-
san aprólékos technikára építkező természetre cso-
dálkozását. Akkor ez foglalkoztatta olyan erősen,
hogy komplett kamara-kiállítást tudott-akart
a falakra varázsolni, s ebben a varázslat ereje közel
hajolásra, a részletek – vonalak, kontúrokba zárt
foltok – megfejtésére ösztönözte közönségét. Ide
is hozott belőlük néhányat, arra kényszerítve ben-
nünket, hogy elhiggyük: az „ördög” a részletekben
bújik meg! Vagyis ezekben a csipkeveretekben
valóban lapul egy Falu, rejtőzködik egy Kék fa, egy
Kéttornyú templom, s a fölnagyított foltokban ott
a Vörös torony is. Ez a P. Tóth–Major Krisztina a ter-
mészet, a levegő láthatatlan vérereit látja és láttatja
velünk, ezekkel az erekkel hálózza be a világot,
annak színeit, behálóz vele minket is, ez a világ
egyszerre nagyon sűrű és nagyon cizellált, nagyon
színes, fényes (!) – varázslatos. A Tiszafüred, a Tó -
part kettős tükrében ez a természet rá tud tele-
pedni az ember építményeire, miközben az ember
meg sem jelenik, csak az elfoglalt építmények
emlékezetében sejtjük a közelségét. 
Az akrillal barátkozó pasztelles, makro nagyságúra
nőtt felületek már egy másik P. Tóth Major Krisz ti -
náról tájékoztatnak bennünket. Ma itt a városairól,
az erdőiről vall nekünk. Az erdők lángolnak –
s nemcsak vörösen, zölden, de kéken és barnán is.
Magukba szívják az őket éltető őselemeket, az
eget, a felhőt és a szelet. A lobogás itt többnyire
a folytonos elmúlás elleni szálkás (csontos) láza-
dás. Mekkora erő van ezekben a fakoronákban!
Mekkora erő van az összekapaszkodó rengeteg
egymásba gabalyodó foltjaiban! Ez az erő hirtelen

nagyra növeli a képek méretét, hogy kereteit szét
ne vesse a burjánzás. De még a sűrű, összepréselt,
környezetéből kimetszett hegy- és vízrajzokban is
hatalmas erő duzzad. Mintha a szakrális sugárzású
Pilisre, a habzásban összeolvadó Duna-Garam őse-
rejű Dunakanyar-áttörésére ismernénk bennük!
Ezek nem bukolikus tájak, sokkal inkább emlékez-
tetnek a Föld elfoglalására induló őstermészetre –
a Cézanne-i ecset nyers és harsány utóízével. 
Ilyenek a városképek is. A behálózott levegő mik-
roszkopikus csipkéi helyén most a fény elé torlódó
nagy felületek törései játszanak a valósággal.
A falak törékenységét az elemeire bomló fény való-
színűtlen árnyalatai teszik időtlenné. Csak találga-
tunk, amikor Provence, az esztergomi Szent
Tamás-hegy, netán egy toscanai város egymást
idéző lépcsői, kapui, föltorlódó házsorai, valószerűt-
lenül meredek utcái csalogatnak bennünket a lát-
vány mögötti sikátorok, belső udvarok, az apályban
alig látszó csatornák, az újabb lépcsők fölfedezé-
sére. A sajátos képmetszetek lépcsői ugyanis
mintha a semmibe fordulnának, a csukott kapuk
túloldalát mintha elnyelné az Idő elsötétült mély-
sége. Titokzatosak ezek a városok, ezek az erdők.
Expresszíven lüktetnek, máskor meg fáradt árnyé-
kokba, éjszakai homályba takaróznak.
Számomra a legmarkánsabb Idő-szimbólum P. Tóth
Major Krisztina óváros-ábrázolásain a plasztikus
felületre festett, rusztikus házfalak megállíthatatlan
mállása. Az alapozás sík felülete, a harmadik
dimenziót fénycsomókká roncsoló vakolatfoltok és
a rajtuk fölragyogó fáradt faktúra egy ember alkotta
világ ránk maradt, álmos, befejezhetetlen története.
Kitalált városok ezek, bárhol érvényes stilizáltsággal.
De emlékek csillannak meg bennük, mint az így
sosem volt Velencét a víz tükrébe mártó késődél-
utánban. Vagy az Éjszaka feketeségében az abla-
kokon kiömlő s máris kioltott, szemhunyásnyi
fénylobbanásokban. És fölismerjük-e a fénybombá-
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tól elsötétült Colosseumot önmaga árnyékában,
a kimúlt időbe süppedve? 
Már csak az a kérdés: hová lett az ember P. Tóth
Major Krisztina képeiről? Az örökéletű városokból,
a folytonos honfoglalásra kényszerülő erdőkből?
Az élet őserejéből!?
Nézem egy fehér ház ablaksorait, a piros napellen-
zős ritmust, s megint a fénnyel bepiszkított fehérsé-
get. Meleg, élő színekbe vegyül a por, a hallgatag
romlás, az öregedés ezernyi mészránca. Nem látok
be az ablakokon. A kékes-lilás-bordós szobabelsők
hűvösségében a szemérmes és ugyanakkor az in -
ge rülten elzárkózó gesztust gyanítom. Mintha
emberi árnyak rejtőzködnének ott benn! Próbálok
emlékezni a korábbi kiállításokra, és azt kell gon-
dolnom, hogy festőnk az embert tárgyiasult világá-
ban keresi és ismeri fel: fáiban, házaiban, utcáiban,
vízpartjain. Nem a portrék leleplező személyessé-
geiben, a csendéletek és enteriőrök intim szépsé-
geiben, kultikus tárgyaiban örökíti meg az embert,
hanem az Idő örökségeiben, azok időtlenségében
merül el. Mikrovilága az elemek szétbontogatott
részleteiből építkezik, makrovilága az erő burjánzá-
sából feszül az égnek. Lám csak: egy emberben

mekkora távlatok, mekkora végletek feszülhetnek!
Mi kritikusok és tárlatlátogatók is kétféle útról szok-
tunk bölcselkedni. Az egyik művészi út a konkréttól
az absztrakt felé vezet, a másik éppen szemben jár
ezzel. P. Tóth Major Krisztina előtt azonban – úgy
gondolom – mindkét út nyitva áll, mert (fittyet
hányva az elvárásoknak) mindkét irányban keresi
azt, amit ő tud vagy tudni akar a legegyénibb,
a legpontosabb eszközökkel kifejezni. Vagyis nem
kötelezte még el magát végérvényesen egyik
irányban sem. Úgy humánus a szemlélete is, hogy
az ember ma csak áttételesen, az általa létrehozott
vagy körülötte meghagyott világgal van jelen
a képein. Meseillusztrációi, lepke- és levélgrafikái,
batikjai is a végletek szín- és ritmusjátékai. 
Ez az észrevételem pedig szelíd noszogatás is: ne
hagyjon fel a saját alkotói portré színezésével,
árnyalásával! Rajzolja, kontúrozza, fesse tovább
önmagát a látványban – és segítsen nekünk lát-
tatni úgy, ahogyan csak ő néz a világra! Néha kívül-
ről, máskor belülről. Szerintem nehezebb jövőt
nem is kívánhatnék neki.
(Esztergom-Kertváros,
Féja Géza Művelődési Ház, 2011.)

Kék tájban, 2013



121P.  TÓ T H  M A J O R  K R I S Z T I N A

Levelek I., 2001

Esőcseppek, 1995 Fa, 1997


