
Tóth Kinga Holdvilágképûek címû
kötete a szerzõ vizuális munkáival, nö-
vényi-emberi szervgrafikákkal és rönt-
gen-fotó-montázsokkal az elõzõ mûvek
(Zsúr, All machine) szerves és logikus
folytatása. A szerzõt továbbra is a ki-
bernetikus organizmusok, a gép és az
élõ szervezet hibridjei érdeklik. A hu-
mán és nonhumán közötti interakció,
az emberi létezés kizárólagossága he-
lyett az együttélés, a hierarchikus rend-
szerek helyett a mellé- és hozzárende-
lés. A bio-art és techno-body projektek-
hez hasonlóan arra törekszik, hogy
meghaladja a test fizikai határait egy
„no mastery”-logika mentén, ami az ak-
tív és intencionális ember vs. passzív
és néma nem emberi közti dichotó-
miák megszüntetésére irányul, egy
olyan hibrid karakter létrehozásával,
amelyben ember és tárgy viszonya nem
elkülönült egységekben, hanem köl-
csönös (át)alakulásban fogható fel. 

Bár a Robotzsaru címû szövegben
explicit jelzés történik az All machine
„embergéphangszerére”, („A könyvben
az ember és a gép összefonódik. Az em-
berek hangszerekké alakulnak, orgona
lesz belõlük. Az emberi testekbe alkat-
részeket, fémeket kapcsolnak, hogy
szebben szóljon, úgy fog emlékezni.”
[69.]), a Holdvilágképûek egy másik
perspektívából mutatja meg az elõzõ
kötetek poszthumán ethoszát, amely a
formában és a poétikában is elmozdu-
lást eredményez. 

A kötet rövid darabokból, részekbõl
áll, amelyeket autoimmun eredetû be-
tegséggel élõk beszélnek el egyes szám
elsõ személyben. Szándékosan nem
mondok történeteket vagy (rövid)prózai

alkotásokat, ugyanis a különbözõ vizu-
ális elemekkel együtt ható szövegek
nem történetek, és nem is akarnak tör-
ténetekké formálódni. Már csak azért
sem lehet összefüggõ elbeszélés, beteg-
ségtörténet belõlük, mert a kötetbõl
úgy tûnik, hogy a betegség egy olyan
állapot, ami felfüggeszti a múlt-jelen-
jövõ lineáris hármasságát („Mindig
most van” [9.]), az észlelés vagy a koor-
dináció új módjait eredményezi, ami-
nek az elbeszélése más típusú formákat
kényszerít ki. De nem is lírai alkotások,
a szövegek zeneisége, akusztikus di-
menziója is sokkal visszafogottabb,
mint az elõzõ kötetekben. 

Tóth Kinga nemcsak költõ, de vizu-
ális és hangköltészettel foglalkozó
performer is, és ez a Holdvilágképûek
szövegein erõsen rajta hagyja a nyo-
mát, a többlakiság ezen a szinten is 
folyamatosan jelen van, így nem csoda,
ha a kötet ellenáll a mûnemek és mû-
fajok nyújtotta kategorizációnak. Ugyan-
akkor az így létrejövõ koncepciónak az
az erõssége, ami kötetként a gyengéje.
A szövegeknek van és lehet egy másik
létmódja – az egyes darabok általában
multimediális, élõ digitális programo-
zással egybekötött hang- és vizuális
performanszok keretében kerülnek
elõadásra –, ezért a kötet mint közvetí-
tõ közeg sok szempontból elvesz az
erejükbõl.

A szövegek közötti kapocs a (saját)
beteg testhez való viszony és az így lét-
rejövõ megváltozott funkciójú test kö-
rüljárása. De nem a betegség átvitt 
értelmû és metaforikus alkalmazása,
hanem a betegség maga és annak a
szubjektivációban, valamint a környe- téka
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zet érzékelésében betöltött szerepe. A
betegségeknek, a beteg állapotának le-
írása jelentõs (irodalmi és filozófiai)
szöveghagyomány tárgya, Tóth Kinga
fragmentumokból építkezõ szerkezete
azonban akkor a legjobb, amikor ezek-
hez képest igyekszik megmutatni vala-
mit. A könyv címe a szerzõ kettõs cél-
kitûzését is magába foglalja: a betegség
elviselésének módjai mellett az érdek-
li, hogy milyen új formái jelennek meg
az érzékelésnek, a létezésnek a beteg-
ség által, és mindez hogyan mûködik,
artikulálódik a nyelvben.

A Holdvilágképûek egyrészt a hold-
világarc nevû jelenségre utal, amely a
Cushing-szindróma kezelésekor jelent-
kezõ egyik tünet, mely során az arc ke-
rek lesz és piros színûvé válik a kezelés
során alkalmazott szteroidok hatására,
másrészt ugyanez a folyamat jelentke-
zik az ûrhajózás során, amikor a test-
ben egyenletesebben eloszló folyadék
hatására ún. holdvilágarc (moon face)
következik be, amely külsõleg a Cu-
shing-szindróma tüneteihez hasonlít.
A kötetben ugyanez a kettõsség jelent-
kezik: egyrészt világos, hogy ezekkel 
a betegségekkel együtt élni távolról
sem kellemes dolog, folyamatos féle-
lemre, rejtõzködésre, színlelésre kész-
teti a betegséggel élõt, másrészt azon-
ban egy állapot, adottság és a szövegek
tanúsága szerint bizonyos értelemben
lehetõség. A kötetben a betegséggel élõ
nem úgy tûnik fel, mint az identitás
megalapozója, amelyhez viszonyítva
az (egészséges) ember önmaga helyze-
tét és szubjektivitását határozza meg (a
perifériára szorított másik alakjára
projektálva a betegséget és annak tüne-
teit) – Tóth Kingát nem ebben az érte-
lemben izgatja a szubjektiváció és a be-
tegség kapcsolata. Bár a megváltozott
észlelés itt is lehet termékeny és izgal-
mas állapot, de nem úgy, ahogy a deka-
denciával vagy dandyzmussal kapcso-
latos koncepciók esetén, amelyek a be-
tegséget kivételes (alkotói) állapotnak
tekintik, az ihlet vagy a teremtés forrá-
sának stb.

A Holdvilágképûek nemcsak a tüne-
teket, különbözõ eljárásokat, orvosi be-

avatkozásokat és kórházi körülménye-
ket rögzíti minimális eszköztárral és
mikroszkopikus precizitással, de olyan
nyelvet is teremt, amely mindezeket 
a személyes és intim tapasztalatokat 
elbeszélhetõvé és megoszthatóvá teszi.
A nyílt szerkezetek, a szövegek szikár-
sága és hideg tárgyiassága a reflexív tá-
volságtartás eszközei, amelyek azon-
ban többnyire nincsenek feszültségben
azzal a típusú bensõségességgel, ami a
testekre vagy a világ érzéki követésére
irányul. A Tóth Kingától megszokott
zeneisége helyett a Holdvilágképûek
lüktetését hol a redukált, rövid, egysze-
rû vagy kevés tagból álló, mellérende-
lõ, hol pedig a lazán hömpölygõ, kevés-
bé tagolt mondatok váltakozásának di-
namikája adja. 

Az így keletkezõ szenvtelen, föl-
jegyzésekhez hasonlító mikroegységek-
bõl összeálló kötet a betegség megélé-
sének különbözõzõ formáit mutatja fel.
Az Altatásban a betegséget mint a kire-
kesztettség állapotát látjuk („Megyek
látogatóba a barátokhoz. Hozzám nem
ér senki.”), a Babákban, a Töltelékben
és a Szárnyas tûben mint a megalázott-
ságét, meg nem értettségét és kiszolgál-
tatottságét („Hangosan kimondom, azt
kívánom, legyen egy jó vénám, amibe
most sikerüljön, ne utáljanak a nõvé-
rek” [25.]). Az érzéki benyomások meg-
ragadásának erõssége dominál a Bõr-
ben, a betegség látható, tapintható és
ízlelhetõ része („A számban a teteje kis
fehér folyadékos kúp, a fogammal ját-
szottam vele. Lyukat rágtam, kifolyt a lé,
hideg volt benne. Olyan, mint a seblé,
a genny íze ilyen, a vízhólyagé. A hara-
pás után elterült a bõr, leszakadt, széles
lett, és sárga a fedõrétege. Ezt már nem
lehetett kiharapni.” [80.]). A Satuban az
idõt és a teret tagoló eseményként je-
lentkeznek a betegséggel kapcsolatos
beavatkozások és eljárások: „Az ágyne-
mût lecseréltük, hogy meg tudja külön-
böztetni az idõsíkokat” (85). 

A kötetet formáló feszültségterem-
tés módja legtöbbször a forma és tarta-
lom közötti meg nem felelés, például a
Szív címû szöveg zárlatában, ahol egy
gyerekdalhoz vagy mondókához ha-110
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sonló formában fejezõdik ki a betegség
kíméletlensége: „Az én szívem kisóra,
gyorsan jár a rugója, túl gyorsan, fel-
robban a végén” (94). De érzékelhetõ
egyfajta geometrikus elrendezõdés is
mint szervezõelv, ezt erõsítik a többré-
szes darabok (például Ringlis I–II., Bu-
borék I–II., Csiga I–III., Merülés I–II. stb.)
és bizonyos mondatok ciklikus ismét-
lõdése („A betegség lefolyása, gyógy-
módja ismeretlen” vagy „Különbözõ di-
agnózisok vannak, hangulatokhoz le-
het rendelni õket”). 

Vannak olyan szövegek, ahol a be-
tegség mint szuperképesség jelentke-
zik, amely a világhoz való viszony egy
más, új típusú létrehozására ad lehetõ-
séget, a betegséget hordozó testek pe-
dig mint szuperhõsök tûnnek fel, pél-
dául a Kígyónõ vagy az X-Men címû
szövegben: „Az x-menek bátrak, nem
félnek, jól használják a normalitástól
eltérõ tulajdonságaikat. […] Képessé-
geik számos, mások által ismeretlen
kaput nyitnak meg nekik […] Nem
tudni, ott kezdõdött-e, meg kell bizo-
nyosodni minden részletrõl. ’86-ban ki
tudja, mi minden történt, mit fújt ide a
szél, lehet, hogy te is akkor változtál
meg, akkor jöttek ki elõször, akkor let-
tél x.” (77.)

A szövegek egy része épp arra kí-
váncsi, hogy a különbözõ interakció-
kon és transzformációkon keresztül ho-
gyan jön létre valami új, és ez hogyan

formálódik konkrét egységgé. A kötet
akkor a legizgalmasabb, amikor a be-
tegség nem úgy jelenik meg, mint a
„másik”, az „idegen”, ami a normakép-
zõdés folyamatában konstitutív erõvel
bír, vagy mint ami elidegenít a saját
testtõl és élettõl, hanem úgy, mint a sa-
ját, a test alapanyaga, amely egy új
rendszert alkot. Ezekben a szövegek-
ben a különbözõ objektumok (csövek,
kanülök, katéterek, gépek) sem mint
idegen elemek, hanem mint az elbe-
szélt testek szervetlen szerves részei
fordulnak elõ. „A betegség én vagyok”
(68.), állítja A végére címû szöveg elbe-
szélõje. Nem a másság (betegségre va-
ló) kiterjesztése történik, hanem a má-
sik sajáttá tétele vagy sajátként való
megélése, a betegséggel való intim vi-
szonyba kerülés, aminek ezekben a
szövegekben a legfõbb akadálya elsõ-
sorban a nyelv. A kezelt beteget testé-
nek tüneteibe záró orvosi szaknyelv,
ami nem megfelelõen mûködõ gépként
dehumanizálja a beteget, így megfoszt-
va õt az önrendelkezés és önmegélés
jogától. A szövegek töredékes, kihagyá-
sos, vázlatos, a tárgyi és érzéki világ
minél pontosabb leírására törekvõ, me-
tonimikusan szervezõdõ nyelve ezzel
szemben arra tesz kísérletet, hogy ezt a
típusú mechanikus nyelvet lecserélje
valami másra, ami lehetõvé teszi az el-
beszélését ezeknek a tapasztalatoknak,
újfajta létmódoknak, együttéléseknek.
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A GENEZYS-KUTATÁS ELSÕ EREDMÉNYEI
A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
Papp Z. Attila (szerk.): Változó kisebbség

Érdekes és tanulságos folytatása ér-
kezett a határon túli ifjakat 2001-ben
vizsgáló nagymintás kutatásnak, illetve
az elmúlt években végzett társadalom-
tudományi vizsgálatoknak (Ifjúság 2000,
Ifjúság 2004, Ifjúság 2008, Magyar Ifjú-

ság 2012, Magyar Ifjúság 2016). Jelen
vállalkozás több mint félezer oldalán a
kutatásba és feldolgozásba bevont ma-
gyarországi és külhoni szociológusok,
társadalomtudósok kétesztendei mun-
káját osztja meg a téma iránt érdeklõ-

Mathias Corvinus Collegium – MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Kisebbségkutató Intézet,
Bp., 2017.




