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HAZAI PÉLDA: A TÓTH KÍNA HEGYFALU 

A zajzene esztétikai paradigmája nem zárja ki az emberi hang alkalmazását, az mégis periferikus marad. 
Ennek oka részint az, hogy a zaj integrálása erős technikai felszereltséget és mesteremberi szorgalmat 
kíván: a zajzenészek sok esetben inkább kreatív technikusok, mintsem színpadorientált előadóművészek. 
A zajzene története inkább a gépi zajok széles skálája mentén rajzolódott ki. Ennek ellenére vannak olyan 
extravagáns nehézzenei performerek, mint Tom Smith avantgárd zeneszerző és producer. Alkotói pro-
filja egyértelműen az emberi hang kísérleti alkalmazása, elképesztően látványos és kakofón koncertke-
retek között.

Az emberi hang alárendeltségének másik oka az, hogy a műfaj egyik legalapvetőbb eleme az elidege-
nítés – márpedig mi személyesebb, mint az emberi hang? Mi ismerősebb, közvetlenebb, átélhetőbb, mint 
az egyik legrégebbi hangképző eszközünk? A szubjektum szétzilálásához csak a hang legextrémebb 
alkalmazásaival érhető el a kívánt hatás: hörgésekkel, sikolyokkal, torz garathangokkal és szokatlan 
hangkísérletekkel. Egyik ilyen kategória az emotív töltetű hangokat foglalja magában. Ezek erőteljesen 
közvetítik a magas intenzitású érzelmeket: agressziót, félelmet, kiábrándultságot. A másik kategória pe-
dig azokat a hangképzési technikákat tömöríti, amelyek ezt az elidegenítő gesztust hordozzák: torzító, 
meglepő, földöntúli hangok, szokatlan töltettel.

A hazai és nemzetközi zajzenei szcénában is egyre ismertebb kísérleti zenekar a Tóth Kína Hegyfalu.4 
Nevük egy nyomdahiba, ha úgy tetszik, „kommunikációs zaj” eredménye, tagjai pedig Tóth Kinga irodal-
már és Molnár Gergely képzőművész. Az összművészeti szellemben alkotó duó zeneileg is nagyon hetero-
gén: noise-, experimentál, punk-, trash-, folk-, popelemek mind fellelhetők a zenéjükben. Sosem százszá-
zalékosan megkomponált számokat hoznak létre, így engedik az egyedi behatások révén átstrukturálni 
a zenét (értem itt a környezet adottságait, a kedélyállapotot és a duó egymásra hatásait is). Ez a szándékos 
igentmondás az improvizációra nemcsak a „mikéntre”, hanem a „mivelre” is vonatkozik. Arra a kérdésre, 
hogy milyen hangszereket használnak, válaszuk az volt: mindent – elhangolt gitárt, szintetizátort, emberi 
hangot és bármi mást. Preferenciájuk inkább egy erős, személyes performansz létrehozása, semmint rideg 
elektronikus impulzusok gyártása. Ez a közvetlenség igényli a gyermeki rácsodálkozás fölfedező karakte-
rét és az alkotás teljes egyediségét: semmilyen vendégszöveget vagy vendéghangot nem használnak. Ezek 
a „pszichés megnyílások” zenei és vizuális médiumokat vegyítenek, ugyanis számaik többségéhez képza-
jos vizuálvideók kapcsolódnak.

Elmondásuk szerint a zajt nem torzított jelként értelmezik, hanem „belső zajokat” vetítenek ki. Zajt, 
amely úgy hat, mint az absztrakt a képzőművészetben, és zajt, ami közelebb áll a világhoz, mint a zene.

4 A zenekarról további információk: http://tothkina.bandcamp.com/; www.tothkinahegyfalu.blogspot.hu/; 

www.myspace.com/brillenbagage.

ÁLDOZÓ KRISZTIÁN ALDO

Bentháromság

Felhasított bőr, Jézus
jobb hármas bordája

felett.
Európa talapzatát

képző ó-keresztény
szeretet.

Felhasított bőr alól
kibukkanó vércsepp.

Földből kinőtt, akarat, hogy
mindent meg kell értsek.

Földre hulló vércseppet
mind beivó por s hamu,
kulcsolt angyal kézbe

zárva, csendben ír
egy szemtanú.
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ÁLDOZÓ KRISZTIÁN ALDO

Elmúlás körgyűrű

I.

ha az emberek eltűnnek,
eltűnnek az Istenek.
Csak démonok maradnak
majd és okság nélkül angyalok.
Eltűnnek a kerámiák, és
igába dőlnek a pillanat által
eltört másodperc-műanyagok.
Nem csak a 2000 tévedésé 
lesz a világ. Lesz a világ
örök Atlaszon térdelésé.
Vályogkalibák.
Vér vizelete rendben van.
Vályogkalibák
kárognak a libák
s eljőnek a vének
állani az Úr mellé
csendben szárnysegédnek.
S győznek a vének,
s mind megégnek.

I I .

a lélek napenergiája a gyűlölet.
nincs folyamatos jelen.
a korlát mibennünk van 

válhat létrává fordító jelen.
mindent átfordító elem.
a szeretet napenergiája 
a lélek.
üvöltenek a farkasok
s eljőnek a legények
állani az úr mellé
harcos szárnysegédnek
s elbuknak a legények
s örökkön élnek.

I I I .

ha a szegények feltűnnek
feltűnnek az asszonyok.
a lét dadog.
mostohák a délutánig
alvó másnapok. át meg át
szaladok. forgástengely
fordul. pólus vált
le hengerfej,
dervis kezd forogni,
föld gyomra korog,
eltelnek eonok
s az uránusz mentén,
napnak mentén a bika
lészen fekete csütörtök
és péntek napjának, tizenharmadika.
s megáll a dervis, de a
föld forog tovább
őrölni licentia poetica.
sértődnek az asszonyok
és percnyi fájdalmukba
halnak 
hónapokra arkangyalok.
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IV.

Feltámadok! – kiáltanak
s eljőnek a gyermekek.
léptükbe beleremegnek
a termek, s a gyönyörtől
felsóhajtanak az Istenek.
Vízözön-lények, csermelyek,
patakok, holt-ágak
szalutálnak szárnysegédnek,
s áldott oldások folynak
körbe mindent óvó, puha
szegélynek. élnek.
ha az emberek újra élnek,
feltámadnak újból az istenek.
csak angyalok maradnak
és okság nélkül démonok.
új kétezer év jő,
a halak már nyugszanak.
s feljő a nap,
élni támadnak fel,
s csendben, elmúlanak.

GYUKICS GÁBOR

független hajóhinta

a történelem előtti időket 

színes tintával kidekorálod

rojtokat rajzolsz 

váll-lapot

madáron repülő lovat

hízelegsz a tehervonaton érkező lépegető értekezésnek

kezedre tapaszt tapaszt

nem rögzíthetsz semmi újdonságot

a jelen nevű fertőző kábítószer rabja lettél


