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"...szerintem a kultúrát tök rossz helyen keresgélik" — Interjú 

Tóth Kingával  

Író, költő, sőt hangköltő, performer. Egyébként pedig feminista. A semmi közepéről, vidékről 
többek között a József Attila Kör vezetőségébe katapultált. Manapság leginkább Berlinben lehet 
találkozni vele, mivel imádja a német nyelvet. Legújabban Grazban tűnt fel ösztöndijasként, de 
erről már az interjúban is mesél... 
 

- Nemrég elég nagy vita volt itt a szerkesztőségben a feminizmusról. Egyesek azt mondták, hogy 
még szinte épp csak elkezdődött a mozgalom, mások azt bizonygatták, hogy a feminizmus már 
szinte túlhaladott. Te hogy látod ezt a kérdést? 
- Akkor futna ki a feminizmus, ha nem erőszakolnának meg manapság is háromszor annyi nőt, 
mint férfit. Meg ha egy novelláért ugyanannyi pénzt kapnánk, mint a fiúk. És ha a feminizmusról 
szóló kerekasztal-beszélgetésekre néha meghívnának lányt is, hogy megszólaljon. Szóval jó lenne, 
ha kifutna a feminizmus, de előbb érkezzünk meg bele. Én a pedagógia oldaláról jövök, tagja 
vagyok feminista csoportoknak, ott folyamatosan figyelem az olvasmányokat, követem a 
szakirodalmat, olvasom a cikkeket, márciusban Pesten is lesz konferencia, azon is részt veszek, 
de azt muszáj megjegyeznem, hogy rengeteg dologgal nekem is fel kell készülnöm, mert rengeteg 
tudományág kapcsolódik a kérdéskörhöz. Komoly szakirodalma van, komoly kutatások vannak a 
 

 
 

 

 



Havibaj 2018 március 
 

 

2
 

 

hátterében, szociológiai dolgok, amiről én még egyelőre nem tudok beszélni, mert a harmadát 
sem olvastam el annak, amit kellene. Viszont pedagógiai tapasztalatból azt tudom mondani, 
hogy sajnos baromira nincsenek itt egyenlő jogok. Amíg nem valósul meg az egyenlőség, addig 
kénytelenek vagyunk felszólalni, egyébként nem a férfijogok ellenében. Én sokat foglalkozom 
gyerekjogokkal. Családon belüli erőszaknál az áldozatok 90 %-a nő vagy gyerek. Ugyanez a 
helyzet a munkahelyeken, ahol a női szerepek folyamatosan hátrányos szempontból 
tapasztalhatók meg. Úgyhogy még igenis kiemelten kell foglalkozni a női jogokkal. Sok férfi ettől 
beijed, és van most a metoo kampány, amiben én is részt veszek, amit sokan úgy fogadnak, hogy 
boszorkányüldözés. Na de srácok, boszorkányüldözés? A boszorkányok is nők voltak, akiket 
megégettek, miről beszélünk? 
- Az eseteknek amúgy is csak elenyésző része került most elő. 
- És a fiúkat is jobbára a fiúk erőszakolják meg. Itt a probléma, hogy az erőszaktevők nagy 
százaléka férfi a férfiak ellen elkövetett erőszakban is. Mégis a férfiaknak kéne egy kicsit jobban 
odafigyelni, vagy jobban elmagyarázni nekik, hogy milyen etikai kódexek vannak, mi zavar, mi 
nem zavar. Ez nem a férfiak ellen irányul, hanem a férfiakért is. A pedagógiában is előjön a 
sztereotípia, hogy a férfinak kemény példát kell mutatnia, az nem baj, ha a tesitanár 1-1 pofont 
odavág, az én generációmban ez még simán előfordult. Ott is a férfi pofozott, nem a nő. Amíg 
ezen nem változtatunk, addig nem lesznek itt egyenlő jogok.  
- Egyébként most beszéltem Oltai Katával, aki a feminista FERi Galériát viszi, ő is azt mondta, 
hogy nagyon távol vagyunk az egyenjogúságtól. Berlinben sok feminista program van? 
- Igen. Én most sokadszorra vagyok már itt, az első napomon pont egy felolvasás volt. Van egy 
Sachen mit Woerter című lap, onnan kértek fel, hogy erdélyi fiatal íróknak néhány szövegét 
fordítsam át németre.  A Szem egy fiatalos, friss lap, akik nagyon sok német szöveget fordítottak 
és jelentettek meg. Ez a berlini lap pedig ennek pont a fordítottját kérte. Volt egy kerekasztal-
beszélgetés is, ahol beszéltem a magyar kultúrpolitikáról, erdélyi kultúrpolitikáról, meg arról, 
hogy a fordítás lehet akár politikai aktus is. Ahogy látjuk, hogy az országunk egyre szűkül, a 
határok záródnak be, úgy a kulturális életben egy csomó ember, köztük én is, rengeteget fordít 
világirodalomból és szerencsére minket is fordítanak: ez egy szellemi határtágítás is lehet, 
nagyon sokan így is fogjuk fel. A mostani 20-asok generációjában ez nagyon elterjedt, úgyhogy 
le a kalappal a fiatalok előtt. Jelenleg egy német írónővel dolgozom együtt, aki Bécsben oktat, 
és együtt fogunk májusban egy workshopot csinálni hang és költészet, hang és hiba, hiba a 
nyelvészetben kapcsolatáról. Most tartunk az első fázisnál, most rakjuk össze a programot, 
beszédhibazajra épülő kórusművet tervezünk előadni egy galériában, és van vele bőven munka. 

De a József Attila Kör miatt is jöttem. Vannak német kapcsolataim, két éve Skandináviában 
voltam egy német programmal. Ez egy egyhetes buszos út volt: Skandinávia minden országában 
olvastunk fel. Szeretném ezzel a szervezettel összekötni a József Attila Kört, és minél több 
kétnyelvű programot szervezni. Emellett rengeteg kisebb munkám van itt, hanganyagokat 
készítek, szeretnék egy mini hangjátékot összeállítani, aztán hogy mire lesz elég az időm még, 
azt nem tudom. 
- Honnan indult a berlini út? Mert nem most kezdődött... 
- Ez egy nagy szerelem. Germanisztikát végeztem, én tényleg szenvedélyesen szeretem a német 
nyelvet. Nem tudok magyarázatot rá. A főiskolán is német szakos voltam, tanultam 
kommunikációt meg újságírást, újságíróskodtam is, ez a vonal is érdekel. Nagy álmom volt 
Németország felé elindulni. Főleg anyagi dolgok miatt, az egyetem után nem volt lehetőségem 
arra, hogy doktori programban folytassam a tanulmányaim, hanem el kellett mennem dolgozni… 
- Szenet lapátolni.  
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- Azt nem, de főiskolás koromban dolgoztam húsgyárban is, azt nem ajánlom senkinek. Csináltam 
én is mindenféle hülyeséget. Az egyetem után logisztikusként dolgoztam, utána kerültem 
Budapestre, tanítottam és mellette szerveztem a kulturális programokat a Rohamnál. Meg jobbára 
akkor kezdtem kiállítani meg zenével foglalkozni. És így jön a Berlin. 2012-ben voltam először 
Berlinben a rendkívül hírhedt Toth Kína Hegyfalu formációval. Normál Gergely társammal csináltunk 
egy német-cseh turnét, zajkoncerteken léptünk föl, és életünkben először beutaztunk Európának 
egy részét. Aztán amikor akadt zenei vagy fordítói munka, felolvasás, fellépés Berlinben, én mindig 
jöttem. 
- Én a francia nyelvvel vagyok így, és tapasztalom, hogy rengeteg írót nem fordítanak le magyarra. 
- Majd te. Én azt tanultam meg a sok év meg munka után, hogy ha te nem csinálod meg, akkor senki 
sem fogja. Nem olyan helyről jövök, ahol az embert segítik, mert nem is tudják, nincs 
kapcsolatrendszer, nem olyan a családi háló. Ahonnan én származom, ott nem voltak oltári nagy 
kulturális estek, én nem láttam élőben egy írót se. Sajnos nagyon látszik, hogy a kisvárosok, de még 
a megyeszékhelyek is mennyire le vannak szakadva Budapesttől. Elképesztő. 
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- Jó, de akkor hogy van az, hogy mégis mintha közel ülnél a tűzhöz? József Attila Kör, Fiatal Írók 
Szövetsége, Szépírók-tag is vagy, megjelent már írásod az Élet és Irodalomban, egy csomó 
mindenkit ismersz... 
- Most már. Bevallom, én azt csináltam, hogy bementem a könyvtárba, kivettem a magazinokat, 
lemásoltam az e-mail címeket és mindenhova küldtem a verseimet. És veszettül küldtem őket. 
Az első Élet és Irodalom-publikációm aznap jelent meg, amikor 25 évesen, a logisztikai 
csúcskarrierem után kimentünk Angliába takarítani és babysitterkedni, de inkább azért 
takarítani, és épp aznap volt a mosdótakarítás, amikor átküldték nekem szkennelve, hogy 
egyébként megjelentek a verseid az Élet és Irodalomban. Ez egy olyan érzés volt, amit nemigen 
tudtam hova tenni. Most akkor vécépucoló vagyok vagy állati király költő? Vagy mindkettő? 
- Talán aminek gondolod magad. 
- Aztán a Rohamban is így kezdtem irodalmi esteket szervezni... 
- No de honnan tudtad, hogy van a Roham? Az egy eléggé underground hely, elég kevesen 
ismerik. 
- Nekem azért ez profilba vág. A Rohamot az interneten találtam. Folyamatosan figyeltem a 
pályázatokat, és egyszer csak volt egy trash fesztivál, amire én feladtam egy zenei anyagot 
postán, és be is válogattak. Innen indult az egész. 
- Be kell vallanom, én az újságból is csak néhány számot szereztem, és a kávézóban/kiállítóhelyen 
is ritkán fordultam meg. Hogy lett annak vége? Mert én csak annyit láttam, hogy egyszer csak 
eltűnt? 
- Nem akarom lerántani a leplet, de annyit mondok, hogy érdemes figyelni a híreket. 
- Ezzel semmit sem mondtál. Gondolom, összevesztek, esetleg új építésű lakásokat húztak fel a 
helyén. 
- Hektikus a csapat, kétszer változtattak helyszínt, és most tavasszal lehet, hogy újrakezdik. Én is 
nagyon várom, hogy mi lesz. 
- Lehetne még sorolni: bezárt a Müszi, a Tűzraktér... 
- Én akkor kerültem Pestre. Az volt az első hét eseménye nekem Pesten, hogy mentünk a 
Tűzraktérért kampányolni. Jó, tudtam, mi az a Tűzraktér, de akkor voltam ott először, amikor 
utoljára lehetett ott lenni. Az első kiállításunk Normál Gergővel a Bulvár és Brezsnyev Galériában 
volt, ott is jóban lettünk mindenkivel, sugárzott a Pöpp FM rádió is, és aztán azt a helyet is 
bezárták. És akkor szemben bezárták a Sirályt is. A Sirály beköltözött a Rohamba 2-3 napra, akkor 
azt az egészet is bezárták. Ez volt az az időszak, amikor az ember körbenézett, és az egyik kedvenc 
helyét a másik után zárták be. 
- Talán az irodalom úgy működhet tovább, mint egy vírus: szólsz a haverodnak, hogy ma itt és ott 
lesz valami, és akkor elmentek. Ha meg nem, akkor lemaradsz örökre. 
- Igen, amikor nekem ez a Rohamos dolog elindult, akkor az tényleg ilyen volt: a trash fesztiválon 
nyomtuk a zenét, aztán a hely vezetője egyszer leült velem, hogy Kína, te amúgy írogatsz, nem? 
Nem akarsz itt irodalmi esteket csinálni? Mondtam, hogy jó, de én nem ismerek senkit, nekem 
az összes publikációm e-mailes megkeresés, én nem láttam azokat az embereket soha. Az első 
irodalmi estem az Óriással (Egyed Péter) és Kukorelly Endrével úgy volt, hogy ott mutatkoztam 
be nekik. És aztán mindenkinél ez volt. Úgy hívtam el az embereket irodalmi estet tartani, hogy 
életemben nem láttam őket. 
- Kukorellyvel két perc alatt közös nevezőre lehet kerülni. 
- Igen, és utána meghívtam az összes lapot. Mindenkit meghívtam. És így tovább. Először egy 
hónapban egy est volt, utána kettő, kéthetente kedden, és egyszercsak lett heti négy. Az tényleg  
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durva volt. A kiállításokhoz is szerveztünk témába vágó irodalmi esteket. Így lettek a fesztiválok, 
pl. a Spiritusz fesztivál, meg kis irodalmi fesztiválok. Nagyon jó időszak volt. 
- Most két irányba próbálok indulni, úgyhogy valahol kisiklik ez a vonat: egyrészt mondtad, hogy 
apró városkákban nem nagyon lehet csinálni semmit, nem is történik semmi, a másik oldalról 
meg ott van Berlin. Nem tudom, hogy ott lehet-e, akarsz-e szervezni valamit? 
- Persze. Én azért elég sokat lépek fel, együtt dolgozom képzőművészekkel, zenészekkel, 
táncosokkal. Idén három projektben leszek benne: az egyik egy tánc-színház-hang-és-költészet, 
a másik egy négy tagból álló hangköltészeti dolog. Nagyon sokat működöm együtt, viszont még 
mindig nincs itt állandó lakcímem, megyek helyről helyre a bőröndömmel, így kicsit bonyolultabb. 
Tavaly volt egy fél évig albérletem, nagyon örültem neki, és szerencsére sok művészeti 
pályázatot-projektet sikerült elnyernem, és azokkal utazom, meg a fellépésekkel is utazom… 
 

 
  
- Azért ez kemény. 
- Nagyon jó, de baromi fárasztó. Ez az, amiről pici koromban, a 300 lelkes faluban nem mondtak 
semmit. A mai napig nem hiszem el, hogy megélhetem ezt. Keményen dolgozom, hogy tudjam 
tovább csinálni, és másoknak is tudjak belőle adni. A kapcsolataimat folyamatosan pörgetem 
vissza a JAKba, táborokba, ha előadást tartok, körlevelekbe, hogy más is tudjon pályázni. 
Legalább ennyivel én is tudok segíteni.  
- Az szerinted miért van (én már rengeteget gondolkodtam erről, szerintem kicsit tudom is rá a 
választ): hogy abból a rengeteg mindenből, ami volt/van, a Roham, a Müszi, a FERi, a Tűzraktér, 
a Sirály, ezek sosem ütik át a nyilvánosság falát, ezek mindig egyfajta ha-éppen-felhívlak-
mehetünk-helyek. Hogyan lehetne változtatni ezen? 
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-  
- Ó, hát rengeteg pénzzel. Én azt szeretném mondani a magyar kormánynak, hogy szerintem a 
kultúrát tök rossz helyen keresgélik. Ahol “megtalálták”, ott én megnézném kicsit jobban, hogy 
biztosan okés-e. És ha nem unják halálra magukat az agyonajnározott haverjaik írásaitól, akkor 
megeszem a kalapomat. És azt is üzenem nekik, hogy van más, és oda is lehet pénzt adni. 
- Ha ezt elolvassák, biztosan a homlokukra csapnak majd. Viszont azt áruld el, ha már benne ültél 
a tutiban, a zsíros logisztikai melódban, akkor mégis hogy tudtál lemondani róla a művészet 
kedvéért? 
- Mármint miről? A zsíros logisztikai melómról? Arról nagyon könnyű volt lemondani. Nagyon 
nem nekem találták azt ki. Tanítani szerettem, de ott is az volt, hogy felvettek egy tanévre, majd 
kirúgtak. Vagyis mondjuk finomabban: lejárt a szerződésed május végén, és újrakötötték veled 
szeptembertől.  
- Nyáron nyilván nem kell enni, sőt fűteni se... 
- Amikor 22 éves vagy, akkor még örülsz ezeknek a szerződéseknek, mert egyáltalán van egy 
szerződésed, mert sok haverodnak meg nincs. 
- Na jó, de közben meg minimálbérért gürizel egész nap. 
- Igen. Ilyenkor az ember elvállal mindent másodmelónak. Aztán összeálltam Normál Gergővel, 
videókat csináltunk, neki voltak kiállításai, nekem elindultak az első publikációim, de egyszerűen 
semmi időnk nem volt arra, amit szerettünk csinálni. 
- A sok műfaj közül, amit csinálsz, van kedvenced? Inkább író vagy vagy performer vagy 
hangköltő? 
- Ez mind egyben, mert nem tudom máshogy.  
- Nemrég voltál Grazban egy performansz miatt. Mi volt az pontosan? 
- Elnyertem egy három hónapos ösztöndíjat a Forum Stadtparkban. Egy katolikus kollégiumban 
laktunk, négy művész. Az ausztrál kolléganőmmel, Sonja Hornunggal, aki most itt van velem 
Berlinben is, kiderült, hogy nagyon hasonló a munkatervünk. Én egy verssorozaton dolgoztam: a 
saját nyelvedben lévő otthontalanság a fő témája, hogy hogyan idegenedsz el a saját 
anyanyelvedtől. Például otthon is az van, hogy rég megfertőzte a nyelvünket a 
propagandabeszéd, van olyan, akinek nem értem a magyarját és ő sem az enyémet. Szerintem 
ez szörnyű. 
- Elképesztő. 
- Ezt megcsináltam egy idegen nyelven, hogy megtalálod-e magad benne, nyilván nem, vagy ha 
mégis, akkor hol, hogyan. Ez volt a fő területem és ehhez hangokat is felvettem, nyelvi hibákat 
pl. Kiejtési hibákkal dolgoztam. Aztán kiderült, hogy ahol voltunk, ott volt egy park és benne egy 
pavilon, amit elkerítettek vaskerítéssel. Egyből otthon éreztem magam. A hajléktalanok 
fészkelték be magukat ebbe a pavilonba, aminek leromlott az állapota, így a városvezetés 
elbarikádozta, majd felújította. Igen ám, de elfelejtették levenni a kerítést - és nem ez volt az 
egyetlen, ami el volt barikádozva. Ez megihletett minket. Az ausztrál kolléganőm egy 
rajzsorozatot készített, megfigyelt minden tárgyat, én verseket írtam. Ebből csináltunk egy 
képeslapsorozatot. És itt jön a performansz. Azt jártam körül, hogy egy új nyelvben hogy találsz 
új identitást, noha nem vagy teljesen otthon benne. Sonja varrt egy uniformist, az összes 
rendvédelmi egyenruhát egybevegyítette, én meg úgy gondoltam, kipróbálom, hogy szól a 
kerítés. Ez az akció nem annyira volt bejelentve... A kolléganő felvonult a városban ebben az 
uniformisban, én pedig adtam egy koncertet a kerítésen, közben toltam a szöveget is, ami a 
kerítésen való be- és kijárásról szólt, és eléggé megzengettem a vasat, a hangomat is 
kieresztettem... 
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Erről volt aztán egy konferenciánk is. A közös munkát pedig nem hagytuk abba, készítettünk egy 
sajtóanyagot is, Sport a parkban címmel. Fő témája, hogy hogy lehet egy parkban mindenféle 
szabadidős tevékenységet űzni. Azt állapítottuk meg, hogy milyen jó, hogy vannak a keritések 
meg barikádok, az emberek félreértik ezeket a tárgyakat, és valójában ezek összehozzák az 
embereket. Én gumiszalagokkal szoktam tornázni, innen jött az ötlet, hogy tornázzunk 
gumiszalaggal a kerítésen. Hogy végre megmutathassuk az embereknek, hogy azért van a 
kerítés a pavilon körül, mert nem be kell menni a pavilonba, hanem tornázni kell a kerítésen. Ez 
nagyon tetszett nekünk, ezért most egy felhívást fogunk közzétenni, hogy más emberek is 
találják meg a városukban a barikádokat. Pesten is szeretnénk ezt bemutatni. 
- Nem tudom, Pesten nehéz lesz-e kerítést találni… 
- Már mondtam a kolléganőmnek, hogy ne aggódjon emiatt. 
- Van kedvenc könyved tavalyról? 
- Nagyon szeretem Zilahi Annától A bálna nem motívum-ot. Nagyon érzékeny líra, amit Anna 
csinál, de közben annyira objektívan, tárgyszerűen tudja a dolgokat leírni, és szerintem ezzel tud 
hatni. Aztán nagyon szeretem Czinki Feri új könyvét, a Pozsonyi metrót, sokkal jobban, mint a 
kocsmásat.  Mán-Várhegyi Réka és Bartók Imre nekem fontos páros, Rékának remélem idén jön 
a könyve, Iminek jött egy könyve tavaly, ami olvasmányosabb, mint a trilógia. Szvoren Edina 
minden mennyiségben jöhet. Őt méltatlanul nem hypeolják eléggé. És nagyon várom Sirokai 
Mátyás könyvét is. 
- Kit kérdezzek legközelebb? 
- Mán-Várhegyi Rékát, Bartók Imrét, Fenyvesi Orsolyát (készül egy könyve, én már olvastam is), 
Nemes Z. Máriót, Csutak Gabit, Orcsik Rolandot. 

Kuli 

             


