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L U C H M A n n  z S U z S A n n A

LÉT-KETrECEK ÉS KETrEC-LÉTEK 
EGy MEGVáLTATLAn VILáGBAn

Tóth Krisztina: Fehér farkas

A jelent folyamatosan monitorozó Tóth Krisztina figyelmét nem kerüli el semmi, ami 
sérülésként fogható fel jól meghatározható emberképén. A legutóbbi prózakötetek kaleido-
szkóp-szerű körképei után (Pillanatragasztó, 2014; Párducpompa, 2017) finom műszerei olyan 
helyeket metszenek ki világunkból, amelyek – miközben közös tapasztalataink karnyújtás-
nyi közelségben érzékelhető hétköznapi színterei – a metaforikus jelentésképzés működése 
által a reakcióképtelenség, az elmozdulni és cselekedni tudás lehetetlenségének helyeivé is 
válnak. A 2006 és 2017 között született tizenhat írás (többüket a Holmi, a Jelenkor, a Mozgó 
Világ, a Beszélő, az Eső közölte) a szerző szigorú szerkesztőmunkájának eredményeként állt 
össze kötetté, azt a szándékot érvényesítve a válogatásban, amely életünk leginkább megol-
dásért kiáltó jelenségeire irányítja a figyelmet. A Fehér farkas novellái az emberi kiszolgálta-
tottság, alávetettség és védtelenség állapotait és az emberben rejlő uralomvágy, állatiasság 
és brutalitás működési mechanizmusait mutatják fel olyan élethelyzetekben, amelyeknek a 
hétköznapi értelemben vett életszerűségükön túl közös alapjuk a kényszerűen bennük ve-
getáló figurák igazi életre való képtelensége. A legtöbben közülük tetszéletet élnek (a szót a 
Hírhozó című novella használja), mert vagy szociokulturálisan determinált körülményeik, 
vagy saját tudati korlátaik megfosztják őket a – jellemzően múltban szerzett – maradandó 
sérüléseik feldolgozásának lehetőségétől. Az elhallgatott titkok, a kibeszélhetetlen traumák 
pedig felemésztik a jelent, idegenné teszik a világot, és kizökkentik eredendően elvárt mű-
ködéséből: nincsenek magyarázatok a kialakult helyzetre, nincs számonkérés, bűntudat, 
bűnbánat, megtisztulás, feloldozás, végső soron nincs megváltás sem. 

A történetek szintjén társadalmi életünk olyan neuralgikus pontjai kerülnek egymás mel-
lé, mint az elhagyás, a megcsalás és megcsalatás, a titkolt homoszexualitás, a családon belüli 

erőszak, az elkövetett és elhallgatott bűnnel való együttélés, az 
anyagi, lelki és szexuális kizsákmányolás, a gyermek elveszté-
sének kimondhatatlan tragédiája vagy a cezúra, amely a 
gyógyíthatatlan betegek és az egészségesek világa között hú-
zódik. A sokféleséget azonban a benne érvényesülő szekven-
cia-elv szervezi és rendezi zárt konstrukcióvá: az egzisztenciá-
lis szabadság hiányának mint problémának folytonosan 
másként történő ismétlődésével, az alárendeltség és a pillanat-
nyi hatalommal való visszaélés kérdésének fókuszba helyezé-
sével. Az eredmény pedig rezonál annak a költői játékból szü-
letett szonettnek az egyik mondatára, amelyet József Attila 
Légy ostoba című versének kezdősorára írt 2014-ben tizenhá-
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rom költő, közöttük Tóth Krisztina is, a Litera felkérésére: „Csak át ne gondold úgy, mint egy 
egészet, / hogy e ketrec-lét élni alkalom.” Mert a Fehér farkas szereplői – ahogyan a farkas-
lététől megfosztott címadó állat is – lét-ketrecük foglyai, akiknek a tudata e ketrec belső teré-
re korlátozódik, az olvasó pedig ki-be járkál a tudat rekeszei és a lehetséges valóságok falak-
kal és rácsokkal határolt terei között. 

Az írásokban szociografikus pontosságú képet kapunk a helyekről, amelyek a létszitu-
ációkat hordozzák. S azon túlmenően, hogy az aprólékos környezetleírás mindig egyfajta 
sűrített jellemzés is, a részleteknek gyakran a film vagy a fotó nyelvével történő ábrázolása 
nem egyszerűen csak helyekké, hanem a traumák helyeivé, a leplezett titkok szemtanúivá, 
sőt a sérülésekkel változó személyiség jegyeinek megjelenítőivé is teszik a környezetet.  
S ez akkor üt a legnagyobbat, ha az ábrázolt hely az otthon – ősidők óta a biztonság, a 
menedék, az alapvető érzelmi kötődések, valamint az időben és térben való tájékozódás 
tanulásának elsődleges helye –, az áldozat pedig gyerek, akit egyrészt a szülei iránt érzett 
feltétlen bizalma, másrészt tapasztalatainak és kommunikációs eszközeinek korlátozottsá-
ga tesz a legnagyobb fokú kiszolgáltatottság és védtelenség hordozójává. nem egy példát 
láthatunk a könyvben a pszichológia által „tanult tehetetlenségnek” nevezett állapotra, 
amely a kiszolgáltatottságnak a szocializáció folyamatában kialakult elfogadásából alakul 
ki (Tizenhét lakás, A nő, aki nem törölte le az apját, Fehér farkas, Borjú), sőt arra is, hogy a gye-
rekkori abúzust elszenvedők számára a szelfidentitás és a helyidentitás össze is mosódhat.

A generikus helyfüggőség sajátos megnyilvánulása a Tizenhét lakás körkörösen induló 
története. Elbeszélője tizenhat azonos paraméterekkel (fekvés, alaprajz, kilátás) meghirde-
tett lakást néz meg, egyre közelebb kerülve a valamikori sajátjukhoz, hogy a folyamatban, 
amely végül a régi falak közé vezet, harminc év távlatából megpróbálja megérteni mind-
azt, ami ott történt. S miközben a tudat kontrollja alatt teszi egyre szűkülő köreit (tart a 
lelepleződéstől, hogy rájönnek, nem vevő), kilépni mégsem képes annak ketrecéből: egy-
felől mindenütt üres falakat, „berendezetlen, alakítható múltat” akar látni, másfelől vi-
szont az „akkurátus körbefényképezés”-sel (23., 25.) saját ketreceit rögzíti újra és újra. 
nem lehet tudni, hogy a fényképezés mint birtokbavétel a múltra kiterjesztett uralom 
gesztusa-e, vagy a ki nem mondott, de nyilvánvalóan jelen lévő traumatizáltság további 
kondenzálására szolgáló tett: „A képeket már a liftben elkezdtem visszanézni. Próbálgattam, 
érzek-e valamit, érkezik-e a megszokott sajgás, amire számítottam. Kattant a lift, megjött” 
(29.). A fotókon és a tudat érzékelő ernyőjén pedig határolt terek által határolt terek: egy 
gyerekszoba a panellakás hátsó traktusában, egy beüvegezett erkély mint „képtelenül 
szűk kalitka”, helyiségekként funkcionáló „tapétázott lakódobozok”, az ablakból nyíló lát-
ványt rácsszerűen egyenlő részekre tagoló óriási villanyoszlopok. Többletjelentéseket, asz-
szociációs szemantikai lehetőségeket magukban hordozó képek, amelyek különböző 
variációkban a külső és belső terek leírásában nyerik el jelentőségüket.

A kompozíció szintjén megjelenő metaforikusság régóta formaszervező elve Tóth 
Krisztina prózájának, karakterisztikusan mutatja ezt az új kötet is. A szövegekben elszórt 
metaforáknak lényegi szerepük van a létállapot- és cselekményformálásban, jól érzékel-
hető hálót képezve a szűk keretek közé határolt lét, illetve a kint-bent határainak jelölésé-
re. A már felsoroltakon kívül fontos szerepet kap helyszínként a lift (Lift), a hosszúkás, 
szűk konyha (A nő, aki nem törölte le az apját), a szintén hosszúkás, folyosószerű ketrec, a 
befőttesüveg (Fehér farkas), a hóban rekedt kocsi zárt tere (Nyári gumi), csakúgy a függősé-
get konnotálva, mint egy csapdahelyzetet rejtő mesterkélten gótikus hangulatú szoba 
(Öltözz feketébe), egy utazótáska belseje (Marokkói táska), egy kemoterápiás kezelőszék az 
onkológián (A bal oldali szék), egy sterilszoba emléke (Visszajönnek a gólyák) vagy egy sötét 
pincerekesz a lakótér alatt (Hinta). 

A korábban említett film- és fotóművészet nemcsak a látványelemek kitüntetett szere-
pének érvényesülésében vagy formanyelvük következetes alkalmazásában (éles beállí-
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tások, optimális nézőpontkeresések, kimetszés, sűrítés, zoomolás, vágások, flashback-
technika, világításeszközök) nyerik el jelentőségüket, hanem az egyes írások kontextusai-
nak vonatkozásában is. A legerősebb novellák közül nem egy eredetileg szociofotóra vagy 
képzőművészeti alkotásra (Tükör) írt szöveg, másokból kisfilmek születtek, a kötet negatív 
aranymetszési pontjában álló címadó novellára mindkettő igaz. A Fehér farkas Szilágyi 
Lenke Lupény című sorozatának egyik képéhez készült a Beszélő Fényszelídítő rovatába 
(2007/4), az utána következő Borjú pedig a robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ és a 
Margó Irodalmi Fesztivál Képalá címmel meghirdetett meghívásos pályázatának egyik da-
rabja. A pályázat a 36. Magyar Sajtófotó Kiállításhoz kapcsolódóan azokra a kérdésekre 
kereste a választ, hogyan viszonyul egymáshoz látvány és szöveg, mit sűríthet magába 
egy fotó, elmesélhetők-e életek egy-egy kép alapján. Tóth Krisztina Kerekes M. István so-
rozatának (Mindennapi élet kategória) Pihenő című képe alá írta a novellát. (Kép és szöveg 
ilyen jellegű találkozása prózairodalmunk egyik legjelentősebb [és legdemokratikusabb] 
műfaját hívja elő a 19. század első feléből, a publicisztika és a szépirodalom határán álló 
életképét, amely a mindennapi életből vette anyagát, és arra is reflektált, a visszásnak ítélt 
jelenségekre irányítva a figyelmet. A szövegek gyakran kész fametszetekhez készültek 
képaláírásként.) 

Mindkét novella kisebb-nagyobb változtatással került a kötetbe, az első további sűrí-
téssel, a második az eredetileg román nevek (a fotósorozat Hargita megyében készült) 
magyarra cserélésével, a referenciális utalások visszavonásának útján mintegy az általá-
nos felé tágítva a benne megjelenített világot. Ez a világ pedig nem kevesebbet vállal, mint 
az itt és a mostban felmutatni azt az örök érvényű szenvedéstörténetet, amelyet Móricz az 
Árvácskában mesélt el, a hatalomnak való kiszolgáltatottság helytől és időtől független 
történetét, amely a „mindent és mindenkit átfogó, átjáró megváltatlanság és szabadság-
nélküliség panaszaként olvasható” (Balassa Péter: Miért zsoltár?). nem egyedül, és nem 
önmagában. Az Árvácska-utalások szóródnak azok között a novellák között, amelyekben 
a szenvedéspéldázatot egy gyerek sorsa alakítja, mert esetükben az egyetemes érvényű 
árvaság és kiszolgáltatottság alapélménye az eltérő szociális helyzetektől függetlenül 
ugyanoda vezet: képtelenek reflektálni saját létezésükre és alávetett helyzetükre, s később 
felnőttként sem tudják értelmezni azt.

A legbrutálisabb visszaélésen kívül, amelyet a gyermeki test és lélek ellen el lehet kö-
vetni (ez mind a négy írásban közös), fontos Árvácska-motívum a bűntelen bűntudat, ez 
az elfogadás felé billentő különös tudatállapot, amelynek nem elhanyagolható része van 
az alávetettség konszolidálhatóságában: „Úgy tekintette ezeket a perceket, mint valami 
homályos büntetést, amin át kell esnie a rosszaságai miatt, amelyeket elkövetett. És bár 
gyermekként is sejtette, hogy ez a büntetés nem arányos és nem igazságos, mégiscsak bí-
zott az apjában, és éppen tőle remélt feloldozást, dicséretet, sőt megváltást is, ami után 
majd újra lehet kezdeni az életet, és nem kell folytatni ezt itt, ezek között a bútorok és 
mondatok, összemocskolt rongyzsebkendők között” (A nő, aki nem törölte le az apját – 35.). 
Megjelenik az egész világrendet eltörlő-átalakító és mindent megtisztító tűz motívuma is, 
ugyanott és ugyanúgy, ahogy az Árvácskában, a mű végén, egyszerre érzéki-tapasztalati 
valóságában és metaforikus jelentésében. A halott apa állán vesz észre a már felnőtt asz-
szony egy odaszáradt gyümölcsfoltot közvetlenül a hamvasztás előtti utolsó pillanatokban, 
ez az elindítója az elbeszélt monológnak. „És akkor, ahogy ott állt a liliomoktól nehéz 
levegőben, a félhomályban, úgy döntött, nem töröli le az apját. Hagyja így útra kelni, be-
szennyezve, folttal az állán, hogy forogjon, lebegjen ismeretlen mélységek felé, induljon 
útnak távoli, beláthatatlan sötétek alagútjaiba, görgessék és mosdassák más, világon túli, 
galaktikus viharok, tisztítsa meg a tűz, hulljon részeire, és álljon össze majd ismét a vég-
telen idő egy másik pontján testté valamikor…” (40.) Az erőszak elszenvedésének kom-
munikálhatatlansága (mert hogyan is lehetne beszélni arról, amiről lehetetlen) mindkét 
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műben a nyelvi kompetenciák elégtelenségéhez kötődik. A kis Csöre nincs teljes birtoká-
ban a beszédnek, a novella szereplőjének nincsenek meg a szavai a kimondáshoz: „Csak 
nem voltak meg hozzá a szavak. nem tudta megformálni őket, nem volt képes megfogal-
mazni azt az egy mondatot, amin fejben már annyit töprengett. És abban sem volt biztos, 
hogy ha sikerülne kimondania, akkor hinnének neki” (34.). 

A Fehér farkas és a Borjú más tekintetben írja bele a móriczi világot jelenünkbe. A két 
novella környezeti elemei az élet lefokozottságának, már-már animális szintre süllyedé-
sének attribútumait hordozzák. Az előbbi fiatal lányfigurája egyedül az állatkerti ketrecek-
ben és lakóik között érzi otthon magát – az igaziról nem tudunk semmit –, az utóbbi test-
vérpárja éjjel szalmával meghintett kalyibában alszik, nappal tehénpásztorkodásból tartja 
fenn magát. (nem véletlen, hogy ebben a szociális térben jelenik meg és válik nem lázadás-
sá, de cselekvést elindító motívummá a létfenntartás legalapvetőbb feltételének tartós kie-
légítetlenségéből eredő állapot: az elemi éhség.) Ahogyan Móricz hőse, úgy ők is a legter-
mészetesebb módon fogadják el alávetett helyzetüket. A lány, nem kis kockázatot vállalva 
a be- és kijutásért, újra és újra visszamegy az állatkertbe, ahol a férfiak használják és ki-
használják, a testvérek kiválóan szocializálódnak és tájékozódnak abban a miliőben, 
amelyben élnek, és arra is rendezkednek be, mert Csöréhez hasonlóan vagy tudásuk nincs 
róla, hogy a szűk kereteken túl, amelyben mozoghatnak, létezik másik világ is, vagy tuda-
ti korlátaik miatt nem számolnak vele. Maga a visszaélés mint elszenvedett tett nem is té-
teleződik számukra erőszakként. Az érzékeny, szemlélődő alkatú fiatal lány enervált egy-
kedvűséggel csinálja végig, mindig valami látványra (egy falra, egy falba nőtt ecetfára) 
koncentrálva, a másik novella szövegében ugyanez explicit formában is megjelenik: „nem 
nyúlt hozzá soha korábban, és azóta se, úgyhogy dina nem is foglalkozott különösebben a 
dologgal. Az se érdekelte volna, ha megint megtörténik. Undorodott ugyan a piaszagtól, 
de ha ő adja a munkát, nem érdemes összeveszni vele. Előfordult ilyen korábban is, amikor 
dina még kisgyerek volt, és Jánosnál szolgáltak” (62.).

Ahogy a móriczi műben, úgy itt is finoman csúsznak össze az emberi és állati léthez 
tartozó minőségek és funkciók, illetve az ezeket hordozó motívumok. A ketrecben élő fe-
hér farkas idegensége a lány idegensége, a fekete kismacskákkal játszott brutális játék az 
ő élethelyzetének metaforája: ahogy a befőttesüvegbe zárt állatok fölött átdübörög a vonat 
(az ötödik után teljesen kifehérednek), úgy dübörögnek át a saját testén (ki-be mászáskor 
ténylegesen a vasúti kocsik is) élete történései. A másik novellában az anyaság motívuma 
mozgatja egybe az emberi és az állati szférát. A tehén borját és dina akaratlanul fogant 
gyermekét is Laca, a fiútestvér segíti világra. de míg a borjától kegyetlenül megfosztott 
állat esetében az anyaság a hiány, addig a lány számára ugyanez az újabb teher hordozá-
sának a tapasztalata lesz. „Mindig olyan érzése támad, mintha valamit látna abban a hosz-
szú pillás szemében. Hogy van az, hogy neked van, nekem meg nincs? Ilyenkor mögé 
kerül, és csípőjén a gyerekkel ráordít, hogy hő. Hő. Ha akkor se mozdul, ráhúz egyet. 
nehezen haladnak így is felfelé. de ha a gyerek járni fog, akkor minden könnyebb lesz.” 
(66.) Ezzel az animális és emberi határán mozgó képpel (a kisgyermek úgy követi majd az 
anyját, mint a kisborjú a tehenet) az utolsó mondat csak a novellát zárja le, de a benne 
foglalt léthelyzetet a végtelen felé tágítva annak örök érvényű voltára is utal. S ami a fen-
tebb említett éhség-motívumot illeti, az mindkét novellában összefügg a relatíve még ki-
szolgáltatottabbak sorsával, az alávetetteknek való alávetettség kérdésével. Az állatkertet 
látogató lány szeretet- és kötődéséhsége végtelen gyengédséget, egyfajta óvó-védő anyai 
szerepet aktivizál, amikor gazdájává válik egy gyámoltalan kismacskának. A ténylegesen 
éhező testvérek, akik éppen attól vannak tartósan megfosztva, amivel egyébként reggeltől 
estig keményen dolgoznak létük fenntartásáért (több mint egy éve nem ettek húst, tejet 
sose kapnak), lelkiismeret-furdalás nélkül agyonverik az újszülött borjút, hogy tűrhetet-
len éhségüket csillapítsák.
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Az emberi csapdahelyzeteket monitorozó kötetnek azonban nem egy írása ellensú-
lyozni képes az előző novellák világainak már-már jóbi mélységű kilátástalanságát és sö-
tétségét. Vagy azért, mert bennük a kiszolgáltatottság állapota mégiscsak bevonz olyan 
evidenciákat, mint a megbocsátás, az irgalom, a szánalom vagy az együttérzés (Nyári gu-
mi, Sárga flakon, Visszajönnek a gólyák), vagy mert magában a karakterben működik az 
önironikus távolságtartás és a kapaszkodók keresésének képessége. Az utóbbit példázza 
A bal oldali szék hol elbeszélő, hol tapasztaló énjének monológja egy kemoterápiás kezelés 
zárt terében és narratív idejében, az értelem által kontrollált nyilvánvalóan kilátástalan 
helyzetet (a férfinak csontvelődaganata van áttétekkel) mégsem a halál, hanem az élet 
perspektívájába utalva. Ennek csak egyik eszköze a laza hang, amelyen a beszélő a saját 
narrációban létrehozott második személyhez (ki)szól: „Beszarok, de tényleg!”; „röhögni 
fogsz, és tudom, hogy tényleg egy kicsit nevetséges is, amit mondok…” (87. és 90.) Még 
nagyobb szerepe van létrejöttében a megfelelő pozíciók és nézőpontok megválasztásának. 
Ilyen a betegségnarratívát létrehozó beszélő önironikus pozíciója, amelyből a daganatos 
betegek világára s abban önmagára reflektál, és ilyen a ragaszkodás mozzanata is az ab-
laknál elhelyezett fekvőszékhez mint olyan pozícióhoz, amelyből az egészségesek világá-
ra, egy salakos teniszpályára nyílik rálátás. „Csöpög az infúzió, ugrál ide-oda a labda, és 
bámulom a szőke nőt, akit a szomszéd épület sarka néha kitakar. Látok egy erkélyt, kilép 
valaki, virágot öntöz, valahol kanyarodik egy busz. [ …] Ha jól érzékelem, odalent a pá-
lyán a nő vesztésre áll. Mindegy, de még van idő. Még bármi megtörténhet.” (92.)

A kötetet olyan novellák keretezik, amelyek a tüköreffektust használják a szövegek 
által kondenzált alapprobléma, a látszat és a valóság ütköztetésére. A Lift bravúros szö-
vegtechnikai megoldással felépített, feltételezésekből, megfigyelésekből és következteté-
sekből összeálló tévedéstörténet. A történetszövés arra a szinte automatikus reakcióra 
épít, amely a hosszabb-rövidebb ideig zárt térbe (vonatfülke, metrókocsi, lift) kényszerülő 
embereket jellemzi: a rendelkezésre álló idő alatt életeket, sorsokat leolvasni a megfigyelt 
jelekből. „zokog egy nő a liftben.” Ezzel a tényszerű megállapítással indul a novella, 
vagyis az én-elbeszélő kísérlete a hang tulajdonosának, illetve okozójának azonosítására, 
folyamatosan reflektálva a jelen idejű történésre és magára a beszédfolyamatra, nemegy-
szer korrigálva vagy felülírva az egyidejűleg érzékelhető jelekből és korábbi megfigyelé-
sekből összeadódó feltételezéseket. Ennek következtében kétféle történet fut egymás mel-
lett, a narráció idejéhez és helyéhez köthető egyik és a fejben megkonstruált másik, hol 
szinkronban, hol aszinkronban egymással, hol összecsúszva, ahogy erre az elbeszélő is 
utal. „Az elsőn átfut rajtam, hogy a férfi talán visszafordult, különben már le kellett volna 
jutnia. ám a gondolattal párhuzamosan aláereszkedik az aknában a lift, és mire a belső 
kérdés végére érnék, már ki is lép valaki a földszinten. nyilván a fenti bajuszos, aki lehet, 
hogy nem is az. Kilépek én is az utcára, a világba, átmegyek busszal egy másik kerületbe. 
A külső helyváltoztatás azonban nincs szinkronban a belsővel, gondolataim a lépcsőház-
ban rekednek, a kopott bejárati kapu mögött. Föl-le liftezik a fejemben az ismeretlen nő 
egész álló nap.” (8.) A poén a végén csattan, a lift tükrökkel borított zárt terében, amikor 
az elbeszélő és a sírás általa feltételezett okozójának tekintete keresztezi egymást a szem-
közti tükrökben. „Ahogy ellépek mellette, mintha meleg áramlaton kelnék át, csalhatatlan 
bizonyossággal megérzem, hogy ő is téved. Tisztán, világosan megcsap tévedésének érze-
te: ez az ember azt hiszi, én vagyok a reggeli nő! Azt képzeli, hogy én vagyok a liftben 
zokogó hang tulajdonosa, a női test, ahonnan az a kétségbeesett sírás feltört. Azért fordult 
az imént finoman a szemközti tükör felé, hogy valami támpontot, esetleg igazolást talál-
jon, elvégre mégsem bámulhatott egyenesen az arcomba egy nyolc órával korábbi kiboru-
lás nyomait kutatva.” (11.)

nem lehet véletlen, hogy az a novella zárja a kötetet, amely Jan Kupetzky A művész 
családja című festményéhez készült. Benne kép és tükör tragikus egybejátszásával ikon-
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szerűen formálódik meg mindaz, amit Tóth Krisztina gondol látszatról és valóságról, fel-
színről és felszín alattiról, végső soron életről és halálról. A ketrechelyzetet most az adja, 
hogy a művész képtelen kiengesztelni féltékeny feleségét, nem tudja meggyőzni az asz-
szonyt érzelmeinek őszinteségéről. Pedig az ajándékba vett muranói tükörben is csak 
akkor lát valamit, ha vele és a gyerekkel együtt néz bele, s a családról festett képet (ame-
lyet végső bizonyítéknak szán) is csak tükörnek látja, miután szerettei elhagyják őt. Műve 
letakarásának gesztusával nyilvánvalóan saját halálának, valódi élete tetszéletté válásának 
tényét állapítja meg, az olvasó pedig hajlik rá, hogy – mintegy visszafelé, olvasási tapasz-
talatainak birtokában – kiterjessze az utalás érvényességét a kötetben megformált világok 
valamennyi figurájára, újabb bizonyítékait érzékelve Tóth Krisztina sajátos szövegművé-
szetének és mesterségbeli tudásának.


