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Éltető Erzsébet

Minden működik
Tóth Kinga: All machine, Magvető Kiadó, Budapest, 2014.

Tóth Kinga All machine című kötete izgalmas, merész vállalkozás, ahol ember és az őt körbezáró 
világ viszonya forradalmi módon íródik át megmutatva azt a valóságot, melyet a különféle ma-
sinák, gyártási folyamatok „beszéde” hoz létre. A versekben leírt gépek mechanikája, valamint 
a megjelenített tárgyak és alkatrészek működése mentén egy olyan sajátos poétikának lehetünk 
tanúi, ahol az alkotások nem csak leírt szavakként formalizálódnak a könyvben. Tóth Kinga szö-
vegei több művészeti irányzat ötvözésének összjátékában éri el jelentőségét: az All machine kat-
togó szövegvilágának értelme hangköltészet és előadóművészet, rajz és grafika tereinek egymásra 
íródásából bomlik ki, túllépve ezzel a puszta (el)olvashatóság határán.

Az avantgárd hagyományát folytatni kívánó költőnő versei társadalmunk meghatározó mo-
torjainak, belső szerveinek összetételébe, illetve azok működésmódjaiba adnak bepillantást. Ezek 
a legtöbbször egészen kaotikus, mégis zseniális konstrukció képét írják le: „kampókat csavaroz-
nak / a lyukakba hosszú / egyenetlen felületű / fémrudakat a henger / tetejéig a kampókra / 
gitárhúrokat damilt / és drótokat a drótok /összeérnek kívülről /irányított pókhálószerű / for-
mában a hálózatra / kipeckelt műhalakat / a halakat félhangokra / a drótokat egészhangokra” 
– olvassuk az Állvány című versben. Radikális módon való szétbontása ez a nyelvnek, ugyanak-
kor egy új struktúrába való formaöntése is egyben, ahol a költőnő által kifejezett gépi világ nem 
egyfajta elidegenített, automatizált működéselven alapuló élet vetülete, hanem egy olyan tudatos 
program kifejeződése, ahol a hang létrehozása, megteremtése, a zajok egzisztenciája kerül előtér-
be a képi és nyelvi formák átalakítása által.

A kötet szövegépítkezésének kulcsfontosságú vonását a geometriai, mértani látásmód adja. 
A versbeszéd tulajdonképpen különböző matematikai, mechanikai folyamatok leírása és azok 
pontos kiszámítása. Éles, egymásba ütköző felületek találkozása, csavarok összeérése, csikordulá-
sa tölti fel erővel a szavak belső formáját, s illeszti őket egybe külső kapcsolódási pontjaikon ke-
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resztül is. Ez az összerakással, megkonstruálással járó ábrázolás és ugyanezzel az eljárással alakuló 
versnyelv ugyanakkor sosem válik statikussá: végtelen mozgás, körkörösen futó, örökké tartó 
menet képzetét vetítik elénk a szavak. Ezzel együtt a visszatérő motívumok, a ciklusokra való fel-
bontás is azt mutatja, ahogy egy berendezés – legyen akár élő, akár mesterségesen működő szerv 
– elemeinek hol és milyen formában kell pontosan úgy kapcsolódniuk egymással, hogy a gépezet 
valóban forogjon. Márpedig úgy tűnik, hogy Tóth Kinga kötetében minden működik.  Nem 
a különféle masinák mechanikus folyamatba való beleolvadása vagy azok monoton kattogása adja 
a versekből kihallható hangok tónusát. Valójában a tárgyak szerkezetének részeivel való összjáté-
kot mutatja meg ez a költészet, ahol egy-egy alkatrész vagy elem külön hangszerként funkcionál 
ember és világ viszonyában: „…a sípok továbbítják a mértéket a húrokon és billentyűkön át…” 
– hangzik A behangoló című versben, miközben az olvasó maga is érzékeli a rezgések és zajok 
megkomponált „zenedarabjainak” csengését, búgását, fülbemászó zakatolását. Így alkotja meg ez 
a költészet saját tagolás nélküli, mégis egyenletesen sokszorozódó és táguló, egyre növő szó-szer-
kezet-ét, az élet zajának bölcsőjét, amely a belőle kiáradó zörejek, a harmóniát megbontó disszo-
nanciák ellenére mégsem egy automatizált, idegen világ melegágyát képviseli ebben a kötetben.

Tóth Kinga egyedi nyelvteremtő ereje éppen abban rejlik, hogy lecsupaszítja a hagyomá-
nyos értelemben vett, grammatikai szabályszerűségekkel működő nyelvet, ahol a legelemibb 
egység, a hang jelenti az alapvető kiindulópontot, a versekben leírt szerkezetek indítógombját. 
Ennek megnyomásával kezdi működésbe hozni a gépezet csavarjait, melyek párbeszéde a disz-
szonáns módon egymásra épülő hangok és szavak szokatlan elvontságában ölt testet. Ezt teté-
zik a központozás elhagyása következtében keletkező sortörések, megbontott mondategységek is. 
Az újra és újra előforduló motívumok ugyan adhatnának némi összetartást a kötetnek, de miután 
ezek az elemek eltérő vershelyzetek eltérő formáival rendelkeznek, így más és más lesz nemcsak 
funkciójuk, de hangzásuk is. Mintha e költészet célja a minden nyelvi kötöttség megszakítása, a 
szavak és azok szótári értelmének eltávolítása lenne annak érdekében, hogy megtisztuljanak még 
a legelemibb részecskék is, melyekből az egész világ egyetlen gépezetté épül.

Az elsődlegesen személytelennek látszó, mindent szétszedni próbáló elidegenített nyelv va-
lójában tökéletesen felépített gépház, melynek minden egyes téglája azon költészet köré épült, 
melynek szavai együttesen dolgozva, egyre több motort beindítva, mindig képesek újabb jelen-
tésfolyamatot generálni. A versekben alakuló szövegszerveződés éppen emiatt nem fogható fel 
puszta szó(le)gyártásként. Tóth Kinga a folyamatok, működéselvek dinamikájában a mindenna-
pok valódi zaját akarja új könyvében megmutatni. Azt, hogy a balerina „mozgásán” keresztül, egy 
golyó gurulásán át, állványokon és aknákban, ikertornyok tetején, akváriumban, a labirintusok 
kereszteződéseiben, az aranytojásban, az egész minket körülvevő világban minden rezgés antro-
pomorfizálódik, minek következtében élő és gépi egy tömeget alkot, amiben egyik sem állhat 
a másikon kívül, ahogy ez „a gép az ember egy kilégzés” gondolatában is tükröződik. A különböző 
mechanikus szerkezetek felépítésének, funkciójuk leírásának következtében sajátos orgánumként 
kel életre a dologi világ, amelyben minden láncszem, minden apró csavar összefüggő folyamatot 
alkot annak érdekében, hogy megszólaltassa a tiszta hangot: „…a Balerina bízik a gyomorban / 
a torokban a gége lazulásában / a csövek nyitottságában ki kell / engednem a lányt egészen addig / 
megnyitni felülről egy levegő / a gége egy a légcső a tüdő / a gyomorral…” – halljuk a Cső című 
alkotásban, ahol a mesterségesen megformált szervekben elkezd burjánzani és kiteljesedni Tóth 
Kinga egyedülálló költészete.

Az All machine véleményem szerint azon kötetek közé tartozik, melyek újraolvasásukkal min-
dig egyre több jelentésréteggel ruházzák fel az óriási nyelvgépet. Minél többször játsszuk le, minél 
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többször olvassuk és látjuk ezeket a verseket, annál inkább látjuk az elsődlegesen szétszedőnek 
tűnő, mégis tökéletesen megkomponált konstrukciót. Tóth Kinga gépi lírája valójában ízek, szí-
nek és tapintások által létrehozott érzéki világ, amely sokszor még az intimitás határát is súrolja: 
„…patyolat szobában a tisztában / száll meg érintetlen itt vár / a kopogtatásra addig / fátyolba 
tekerve a szemérem / hintőporral beszórva mézzel / megragasztva…” – látjuk és halljuk a Meny-
asszony című darabban. A különböző részek ezek szerint nemcsak mint alkatrészek, hanem mint 
emberi testrészek összerakásaként is rendkívül gazdag módon tágítják ki Tóth Kinga költői nyel-
vének közléslehetőségeit, ahol e költészet jelenlevősége leginkább éppen az emberi test dologi 
világba való átvitelével és fordítva is képes megteremtődni.

Tóth Kinga sajátos összművészeti szemlélete, intermediális jellege több mint merész módon 
igyekszik kitágítani a kortárs irodalom kereteit, annak felmutatása érdekében, hogy az alkotó-
folyamat a verbális kultúra reformálásán keresztül, vizuális és auditív módon is, ezen terek és 
dimenziók egymásra hatásából adódjon. Így ad szavának és nyelvének testet az All machine vers-
beszélője, s így válik eggyé azzal a környezettel is, mely a maga semmit sem elhallgató és mindent 
megszólaltató gesztusával hozza létre a világ mozgásának műalkotását. Ennek hálózatát pedig is-
mét a kiszámított, leírt műveletek folyamata adja, mely a kötet utolsó ciklusa szerint tíz lépés, tíz 
elem – a másoló, a rögzítő, az óra, a prototípus, a vágó, a solo, a terelő, a hangoló, a ház és a keltető 
– együtt való megszólaltatásán keresztül történik, mielőtt még egyszer, utoljára kilélegezne…

Helbing Ferenc: Háború, 1916 k. MNG.


