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Napjaink vizuális költészeti előfutára:
Tamkó Sirató Károly
i
A modern művészet meghasonlott önmagával. Minden és mindenki megkérdőjeleződött, hitelét vesztette számos, korábban meghatározó jelentőségűnek kikiáltott törekvés: az elbizonytalanodás időszakát éljük. Ez az elbizonytalanodás nem egyértelműen destruktív: a bőség élményéből is fakad, nem
csupán perspektívavesztésből. Napjaink korszerű művészete nem monolitikus,
hanem sokszínű: a különböző kihívásokra más-más válaszokat ad. Sokszínűségében nem egységes: olyan mértékben és méretekben kapcsolódnak különböző stílusok különböző nézetekhez és ideológiákhoz, hogy követhetetlenné
és leírhatatlanná lettek. Rohamsebességgel változik minden; a „laikus" és a
„profi" egyaránt kavalkádként fogja fel korunk művészetét. Ebben a kavalkádban, „ahol minden oly gyorsan változik, hogy mire végighúzom ecsetemmel a vonalat a fehér vásznon, az már mást jelent, mint a mozdulat elhatározásának pillanatában" (1), a művészet pluralizmusának élményét kaptuk
meg. A hetvenes évek végétől bekövetkező változásoknak, a művészet és az
irodalom átalakulásának legjelentősebb, legmaradandóbb gondolkodásbeli hatása valóban az, Jiogy „a modern művészet önmagáról kialakított reduktivista fejlődésfelfogását szkeptikusan, fenntartásokkal kezeljük immár. Az a
nézet ugyanis, miszerint a modern művészet egyfajta egyenes vonalú, lépésről lépésre logikusan fejlődő, önmagát tisztító-nemesítő, célirányosan előrehaladó és szükségszerű folyamat, többé nem állja meg a helyét" (2). Hegyi
Lóránd szavaihoz itt és most legfeljebb annyit fűzhetünk hozzá, hogy nem
csupán az avantgárd és a modern művészet vesztette el fiktív „egyneműségét", hanem — a fentiekkel párhuzamosan — visszamenőleg a művészetek
és a művészettörténet egésze is. Jelenünk talán legmegdöbbentőbb „élménye",
hogy nincs „üdvözitő" törekvés, nincs mindenki által elismert és támadhatatlan művészegyéniség, a múlt és a félmúlt időszakából sorra tűnnek fel,
és lesznek mind-mind súlyosabbak jobbára már elfeledett személyiségek. A
tolerancia megnőtt, a sokszínűségből nyitottság lett: a „stílusdiktatúra" megszűnt.
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A különböző művészetek között ma az irodalom a legmerevebb, a szemléletbeli változásokra legkevésbé reagáló. Nem egyszerűen hazai jelenség ez;
számos strukturális problémára visszavezethetően Kelet-Európában, és ezzel
együtt Magyarországon egészen a hetvenes évek végéig monolitikus irodalomról beszélhetünk, amely alapvetően társadalomcentrikus és politikai beállítottságú, a „költészet szerepét" hagyományosan kezeli, a költőt „váteszként" értékeli. Mint arra Hekerle László egyik tanulmányában rámutat (3),
ennek a költészetnek utolsó igazán kiemelkedő egyénisége Nagy László volt,
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aki személyes tragédiaként éli meg a váteszi költészet heroizmusának megkérdőjeleződését, a líra gyors polarizálódását. Anélkül, hogy a kérdésbe jobban belemennénk — nem tartozik a szorosabban vett témánkhoz —, megállapíthatjuk, irodalmunk és költészetünk látványos méretű polarizálódása a
hetvenes évek legvégétől kezdődött, bár korábban is megjelentek már olyan
„újtípusú" alkotók, mint Tandori Dezső vagy Oravecz Imre. Sajátos időpont
a művészetek történetében a hetvenes évek vége és a nyolcvanas évek eleje, mert ekkor kezdődik az a „transzavantgárd-szituáció" (4), amely valamiféle klasszicizálódást, értékátrendeződést és befelé fordulást eredményezett
szinte minden adekvát művészi megnyilvánulásban. A hazai irodalomban a
transzavantgárd megjelenésével együtt indult meg a monolitikus vátesz-felfogás eltűnése, a líra pluralizálódása; teret kapott az avantgárd, és ezen belül a vizuális költészet. Egyszerre, együtt jelentkeztek homlokegyenest ellenkező előjelű stílusok, melyekben csak a másság közös, ezt a másságot pedig
a hagyományos, társadalomcentrikus váteszi lírához mérten kell értelmeznünk.
A vizuális költészeten belül — ha a fentebbiek szellemében gondolkodunk — olyan stílusok egymásmellettiségéről beszélhetünk, amelyek szintén
az avantgárd és transzavantgárd szituációk egyidejűségéből következnek. Korábban utaltam rá: a fentebbiek az irodalom esetében strukturális okokból
fakadnak, mert nagyon rövid idő alatt kellett néhány irányzatnak tudatosulnia, kiteljesednie, az irodalom művészetként való értékelésének bekövetkeznie. A líra és a látható nyelvi irodalom nagyfokú heterogenitása ennek
köszönhető.
Nem kívánom elemezni ezt a heterogenitást, csak jelzem, hogy a hetvenes-nyolcvanas évek lírájában szinte generációkként módosulnak az „ideálok", aminek eredményeképp az urbánus-nyugatos lírától a neonépies irányzatokon keresztül az avantgárdig minden fellelhető. A groteszk és a bensőségesség, a népies avantgárd és a gondolati-experimentális törekvés, a harsányság és a nárcisztikus ezoterizmus gyakran egyszerre és egymás mellett,
együtt emlegetve, közös „frontban" kap teret és lehetőséget. A vizuális költészeten belül a hatások sokfélesége és egyidejűsége még szembetűnőbb: az
olaszokra és a jugoszlávokra jellemző plakátköltészet magamutogatása, „kifelé fordulása",' társadalmisága jegyeiben ugyanúgy feltűnik egyes alkotók
művészetében, mint a teljesen más elveket valló konkrétizmus, az anyagra
koncentráló jel-típusú avantgárd. A költészet „nyakába szakadt a pluralizmus" — hogy ezzel a képzavarral éljek —, az egészséges ok-okozati kapcsolódás, a művek egymásból következése helyett anarchia alakult ki. Ez az
„anarchia" persze — a pluralizmus természetes fennmaradásával — majd
csökken és tisztul.
Szemléletbeli és stílusbeli sokféleségről beszélhetünk. Ez a sokféleség —
bizonyos részben — a századeleji törekvésekben gyökerezik. Ha a látható
nyelvi költészetet vizsgáljuk, amely a korai avantgárdban újjászületett és
jellegénél fogva képessé vált a kiteljesedésre, megállapíthatjuk: túlzott sokfélesége ellenére is bizonyos egyenesvonalú fejlődési-változási folyamatnak
lehetünk tanúi. Miközben a kiáltás-típusú (5) izmusok — társadalmi töltetük
elvesztésével — sorra hiteltelenek lettek, a vizuális költészet éppen ekkor
.tudatosította önálló műfajiságát. A látható irodalom átalakult, és ebben az
átalakulásban Tamkó Sirató Károlynak döntő jelentőség jutott. A továbbiakban ezt a döntő szerepet próbáljuk meghatározni, Tamkó jelentőségét körül63

írni. Ily módon nyomon követjük meglehetősen rövid lélegzetű vizuális költészeti pályáját, közben arra keresünk választ, hogy síkköltészete, dimenzionista felfogása miért maradandó, mennyiben rokona Malevics és Van Doesburg művészetének, előfutára napjaink konkrét költészetének.
3
Tamkó Sirató vizuális költészete Kassákéktói kapta az ösztönző erőt.
Sík- és villanyverseinek megjelenése ugrásszerű fejlődést, változást jelent a
magyar látható nyelvi költészetben: az „ösztönző erő" sajátos látásmóddal
találkozott. Nyilván szerepet játszott ebben az újfajta életérzés, a húszas
évek elejének apolitikusságra hajlamos, „transzavantgárd" gondolkodása.
Az első munka, az 1924-es keltezésű Poéták keresztje nem több kalligrammánál, s mint ilyen a tamkói életműben nem méltó említésre. De az azt
követő Három perc daloló emléke c. mű már a mai hangköltészet előfutárának mondható:
pianissimo: harisnya
crescendo: harisnya
piucrescendo: harisnya
decrescendo: harisnya
piano: harisnya
A vers részlete mutatja: nem elsősorban vizuális műről van szó, inkább egy
akusztikus költemény partitúrájának tűnik ez a néhány sor. A zenei szakkifejezések ismeretében semmilyen nehézségbe nem ütközik az olvasó, hogy belső hallásával érzékelje a harisnya szó változó erősségét, a kimondás-elhangzás
dinamikájának mértékét. Hasonlóan napjaink fonikus szövegeinek partitúrájához, a hangzásra épülő költemény lejegyezve vizuális verssé válik: megformálásában (esetünkben a sorok sorvégre szedettek, így a harisnya ismétlődése rögtön egyértelmű, .tömbszerű, mozgást imitáló), és szövegkezelésében
is. A zenei kifejezések és a kettőspont látható nyelvi feladatokat látnak el,
a figyelem irányítása, „terelése" a dolguk. A vers előadása két hangon is
elképzelhető: az első karmesterként előmondja a zenei kifejezéseket, a második a harisnya szó megfelelő erősségével válaszol.
Ez a vers Tamkó kísérletező kedvét bizonyítja, ennél azonban nem több.
A számunkra igazán érdekes törekvések a fentebbi folyamat kiteljesedéseként kezdődnek, a húszas évek közepén, illetve második felében. A síkversek
megjelenése az a pillanat a tamkói életműben, amikor annak maradandósága
is körvonalazódik. A Vízhegedű hét üléssel még csak a kassáki képvers
„egyénített ötlete" (6), de annyit hadd tegyünk hozzá Aczél Géza szavaihoz
(7), hogy ez a munka már egyértelműen mutatja a tamkói vizuális költészet
szemléleti újdonságát. Tamkó a síkban terjeszkedik, és ez a terjeszkedés
együttjár valamiféle „egészséges nyújtózkodással". Tamkó Sirató megmunkálja, hasznosítja a teret, a kétdimenziót, és a papírlap maximális kihasználása mellett, sajátos komponálásával, a mozgás érzetét kelti az olvasóban. Az
első síkvers alapötlete még kissé banális, de a vizuális szerkezet, a „gémeskúthoz" kapcsolódó utak szétágazása, az irányjelző és közlekedő szavak, valamint a „vízharang" mozdulatlansága és „mozgása", „mozdulat előtti pillanata" a szókapcsolatok különös hangulata új perspektívát, új dimenziót eredményez.
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Tamkó Sirató ebben a munkában m á r nem él a kassáki lehetőséggel,
messzebbre jut. A tamkói síkvers legsajátabb vonása, hogy nem
tipografikus.
Nem változtatja a betűnagyságokat, nem törekszik a nagyobb betű, a tipografikusan más betű által keltett hatásra. Ez mindenképpen újdonság Kassákékhoz képest, hiszen épp a több betűtípus és betűméret egyszerre való hasznosítása volt r á j u k a jellemző. Tamkó a szót, a mondatot a síkba helyezi, ezáltal életre kelti, mozgásba hozza. Nem tipografikai játékot művel, hanem
síkverset. Vonalai, ábrái élnek a papírfelületen. Tamkó lemond Kassákék tipografikájáról: betűhasználatának egyszerűsége, „hagyományossága" tudatosítja bennünk a „plusz egy dimenzió" jelenlétét, a síkban való terjeszkedést.
A mozgás érzetét Tamkó nem a betűk vagy szavak grafikai kiemelésével
éri el, hanem a szerkezettel, a kommunikációs lánccal, a szöveg „szétrobbantásával", disszeminációjával. Üzenetét, mondandóját folyamatban ábrázolja,
annak felfejtése, „dekódolása" az olvasó feladata, a különböző és lehetséges
olvasatok összevetése a befogadó aktivitását igényli. Míg Kassák elsősorban
tipografikailag befolyásolja szemünket és gondolkodásunkat, addig Tamkó
nem él ezzel, ő a szöveg terjeszkedését, mozgását vizsgálja, az olvasó befolyásolásáról lemond. A szimultán, a többfajta értelmezés lehetőségét t a r t j a
meg ezáltal Tamkó — hasonlóan a mai Magyar Műhely alkotóihoz —, az egyértelmű hatás, a kommunikáció direktsége nem érdekli. Tamkó lemondása a
tipográfiáról előrelépés, korszerűbb, a mai törekvésekhez határozottabban
kapcsolódó. Nyitott mű ezáltal minden Tamkó síkvers, a legmaibb értelemben az (8).
Mindezekre jó példa a Ballada (néhol Balladakészülék)
c. villanyvers is.
Az 1925-ös alkotás egy korábbi, lineáris olvasatú vers vizualizált változata.
Mint Tamkó írja, „ebben az időben jelentek meg a világvárosok utcáin, így
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Budapesten is az első villanyplakátok, amelyeken a mondatok a t é r b e n , illetve a síkon egymásután gyúltak ki és aludtak el" (9). Ilyen ötletből születik a Ballada, és jelentősége mai szemmel óriási: az első utcára készült költemény, amelynek igazi megvalósulása (neonreklámként villogva az éjszakai
Budapesten) forradalmasíthatná utcakultúránkat.
A mű tömörsége, egyszerűsége, tragikuma, erőteljessége a népballadákat
idézi. Még kétségtelenül jelen van benne valamiféle képzőművészeti ihletettség, emellett azonban a matematikai mozgásképzetek és kinetikus megoldások az uralkodóak. Tamkó munkáiban az avantgárd képvers, tipografikai
költemény figuratív összetevőit természettudományos törvényszerűségekkel,
variációs lehetőségekkel helyettesíti: a Ballada ennek első, adekvát példája.
Benne — ahogy Aczél Géza is felismeri — a nyelvi mechanizmus
láthatóvá
tétele (10) az elsődleges alkotói feladat. Tamkó t u d j a , hogy egy-egy szó, és a
szavakat összekapcsoló variációs lánc képes különböző érzelmek, így a félelem felidézésére. A kószálni, szeretni, gyilkolni, temetni főnévi igenevek a
„készülék" egészének mozgása következtében érzékeltetik a f o l y a m a t o t
(egyébként statikusak!), a lejátszódó eseményt. Az egyetlen időre utaló h a t á rozószó (azóta) biztosítja az időélményt: Tamkó képversét epikussá teszi.
A Balladakészülék
mozgásképzete az „elindulnak" igével teljes: t u l a j d o n k é p pen ehhez "kapcsolódnak a számokkal ellátott alanyok és infinitivuszok. Ez a
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mű a fogalmak variációs lehetőségére épít, az olvasó feladata, hogy választásával szövegi, pontosabban: szemantikus egységet alakítson ki.
A következő vizuális mű az 1926-os Válóper, amely a „cselekmény" rajzos sémába ágyazásával a kinetikus szövegépítést fejleszti tovább. Itt a mű
nyitottsága, többszólamúsága, a szöveg variációs lehetősége kevésbé jellemző.
A szemantikai felbontás, a pannókra-bontás ebben a versben is jelen van,
de a cselekmény, a folyamat egyértelműbb, az olvasat lineárisabb, mert benne — ahogy Tamkó hangsúlyozza — „már a vonallal vezetett eseménymozgás élt" (11). A költeményben „a meredeken összefutó, majd hullámmozgásszerűen szétvibráló vonaljátékban egy szerelmi viszony megszületésének és
felbomlásának dinamikus lelki térképe rajzolódik ki. A statikus kép és a
benne zajló cselekménymozgás feszültsége biztosítja szöveg és séma egymásrautaltságát, egymást gazdagító lehetőségét" (12). Ennek lesz továbbfejlesztett
változata a tamkói életmű legszínvonalasabb síkkonstrukciója, az 1927-es
Budapest.
A Budapest — amely papíron levő megvalósulásában csupán vázlat, egy
villanyvers partitúrája — síkbeli megoldása, dinamikája a korábbi vizuális
munkák eredményeire támaszkodik. Alapvetően konstruktivista mű, „kinetikus konstrukció", nyilakból és vonalakból építkező vers-folyamat. Folyamatot, lírai „cselekményt" ábrázol, mégsem lineáris: az olvasó számára nyitott, a variációs lehetőség a műegész különböző pontjaiból kiindulva meglehetősen nagy. A modern kapitalista nagyvárost jeleníti meg, annak ellentmondásait ábrázolja. A kompozíció vizuális centruma a „konszolidáció" szó
és az alatta húzódó körív. Ezzel áll szemben a másik pólus, a Budapest szó
és a „fény és hangváros" kifejezés. A nyilak különböző vastagsága, dinamikája gépszerűvé, robotszerűvé teszik a művet: ez a munka egyszerre társadalmi problémák megjelenítője és a nyelvi szerkezet, építkezés lehetőségének
felmutatása. A városkép Tamkó művében képzőművészeti konstrukcióval rokonítható: a dinamikus belső mozgások kiegyenlítődése, az építés, a nyelvi
szerkezet kialakításának öröme jellemzi.
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Tamkó Sirató fentebb elemzett négy vizuális versét 1928-ban, Papírember c. kötetének függelékeként jelentette meg, látható nyelvi és művészeti
törekyéseinek lényegét összefogó glogoista manifesztumával együtt. A manifesztum hét pontból áll, s a vonalból való kitörés, a síkban való terjeszkedés
koncepcióját tartalmazza. Nem kétséges, hogy az 1928-as glogoizmus —amely
az ószláv glogao („beszélni") igéből kapta elnevezését — a XX. század második fele konkrét költészetének felel meg, szerzője felismeri a költészet, az
irodalom változásának, alakulásának egyik lehetséges útját:
„1. Szétbontunk és összeteszünk. Kassák volt, aki nálunk először bontotta meg a sorokat a vízszintesből. Ez a megnyitott probléma vezetett egy
új művészi érzékeltetés kiteljesedésére.
2. A glogoizmus elveti a »könyvlátást«, a »képlátást« emeli a helyére.
Nem alaktalan sorok nyomasztóan egyirányú szövedékének tekinti a papirost, hanem területnek, ahol a mondatok és a szavak elhelyezése építő jelentőséget nyer.
3. A versek eddig az abszolút papírüres térben léteztek, optikailag nem
tudtak lélegezni. Pedig a vers a betűkben él: vagyis a síkban. A glogoizmus
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tehát elsődlegesen hangsúlyozza a vers síkszerűségét. Nem írja a verseket,
hanem: építi.
4. A glogoizmus az irodalom absztrakt időművészetét reális síkművészetben szervezi meg. A vers építését a glogoista képvers fizikai törvényszerűségei szerint geometrikus (figurális) kivetítéssel hajtja végre. A vers akusztikai esztétikája mellé kapcsolja az optikai esztétikát.
5. A glogoizmus tehát az optikai és fonetikai történések egy tökéletesebb
kifejeződési formanyelve. Építő alkateleme: a vonalmondat. A vonal a glogoista versben nem dekoráció, hanem organikus alkatrész: értelemsín, a szavak
tűzfala.
6. A glogoizmusnak tömegekhez szóló előadási formája a
villanyvers.
Ahogy a zenének a technika új közlési lehetőséget adott a rádióban, ugyanúgy alkotta meg a költészet új közlési lehetőségét: a transzparenseken. Csakhogy amíg a zenében csak lassan fog kialakulni az úgynevezett rádióművészet, addig a glogoizmus már most mint kész transzparens-művészet jelentkezik, mert a síkvers és a villanyplakát azonos elvi meggondolásokon épülnek fel.
7. A GLOGOLIZMUS
G Megnyilvánulásában
A JÖVÖ SPECIÁLIS MŰVÉSZETE
O
G A TECHNIKA
0 A TRANSZPARENSEK KÖLTÉSZETE
1 A VILLANYPLAKÁTOK
Z
M
U
S AZ ÜJ TÖMEGMŰVÉSZET!"
(13)
A síkköltészet (planizmus) ilyetén első összefoglalója megmutatja számunkra, miért éppen Tamkó Sirató nevezhető mai magyar vizuális költészetünk igazi előfutárának; miért éppen ő tudott az avantgárd válságában is
avantgárd irányzatot létrehozni, a korai avantgárdot továbbgondolni. Mint
Szabolcsi Miklós megjegyzi a neoavantgárd értékelése (14) kapcsán: a húszas
évek végére az európai avantgárd lendülete megtörik. Az okok között elsődleges, hogy erre az időre a mozgalmak ideologikus jellege eltűnt. Az első világháborút követő években, a húszas évek közepétől megváltozott az ,,új társadalom" eszménye, a művészek „hite", hogy az új művészet az „új ember"
„új társadalmiságáért" születik, csöndesen hitetlenséggé változott. Az avantgárd ideologikus-politikus kiüresedése új helyzetet teremtett: a csalódás az
apolitikus szemléletnek, a politikai konzervativizmusnak kedvezett. Az avantgárd legfontosabb központjai eltűntek, kompromittálódtak. Az olasz futurizmus vezérei a fasizmussal kacérkodtak, a szovjet avantgárd pedig lassanként
— miután bebizonyosodott, hogy nem lehet államművészetté — elsorvadt, háttérbe szorult, drasztikus intézkedéseknek „köszönhetően" felszámolódott. A
magyarországi szituáció sajátos: az elvesztett háború, a bukott és már létezésében csalódást okozó forradalom — Kassák lapját, a MÁ-t épp Kun Béla
tiltatta be! —, és a trianoni békekötés nem kedveztek az ideologikus gondolkodásnak. A kassáki aktivizmus a húszas évek közepére régen a múlté. A —
Kassák által elnevezett — „pszeudoavantgárdnak" legjellemzőbb ismérvei egyike az eklektikus ideológiai törekvés. A korabeli modern folyóiratok — mint
az IS, a FUNDAMENTUM vagy a MAGYAR ÍRÁS — mindegyikén megfigyel68

hető, hogy nincs politikai-ideológiai arculatuk. „Az ellenzéki magatartással fellépő fiatal írónemzedék a korabeli társadalmi viszonyok tagadásával szerveződött ugyan egységbe, de már bizonyítottnak vélte az aktivizmus kudarcát, s
elutasította Kassákék bécsi kísérletezéseit. Fő törekvése a humánum megőrzése volt, ahogy Raith Tivadar a Magyar írás programcikkében jelzi: ,az örök
ember láttatása', a ,Minden-Ember hitének' feltámasztása" — fogalmazza meg
Aczél Géza az akkori helyzetet (15).
Tamkó a kiáltás-típusú avantgárd apálya, kiüresedése idején, „transzavantgárd-szituációban" lép a porondra, méghozzá új, korszakos jelentőségű müvekkel. Szükséges tudatosítanunk magunkban, hogy Temkót — amint az a
glogoista kiáltványból és egyéb megnyilvánulásaiból kiderül — egy nagyon
lényeges különbség választja el Kassákéktói, és ez a különbözés rokonítja őt
a nála jóval később jelentkező lettristákkal, konkrétistákkal, spacionistákkal,
rokonítja őt — bizonyos tekintetben — a ma alkotó Magyar Műhelyesekkel.
A „kísérleti költészetnek", a látványra épülő költészetnek mindig elsőrendűen
fontos területe volt a jel- és jelentéselmélet. Csak az érthetőség kedvéért idézzük mi is Szombathy Bálint alapján Françoise Dufrene-t, a La Poetique szerzőjét: „a költő nem úgy kezeli a nyelvet, mint a prózaíró: anyagként, nem
pedig eszközként használja fel" (16). Tamkó az első jel-típusú avantgárd költő
Magyarországon, aki elméleti és gyakorlati téren is megkísérli — Mallarméhoz, az orosz szuprematistákhoz, Hlebnyikovhoz hasonlóan — a nyelvet önmagában szemlélni, azt a költészet élő, organikus anyagaként kezelni.
Meglepő és döbbenetes, ,hogy Tamkó planizmusa, az abból kinövő dimenzionizmus, illetve a glogoista kiáltványban körvonalazódó költészeti elvek
mennyire hasonlatosak a század második felének konkrét-experimentális művészeti elképzeléseihez. Ha összevetjük a glogoizmus egyes tételeit például a
brazíliai Noigandres-csoport olyan elméleti kijelentéseivel, hogy „az új költészet szerkezeti eleme a grafikai felület" (17), a szavak vizuális és térbeli szintaxist alkatnak, „mellyel a költői szövegbe lineáris-időbeli egymásrakövetkeztetés helyett új térbeli-időbeli szerkezetek vezethetők be"(18), vagy Isidore
Isou lettrista törekvéseivel, amelyek a szöveg betűkre való felbontását szorgalmazták 1950 körül — meglepődünk a hasonlóságokon, egyezéseken. Tamkó
vizuális munkáiban, elméleti és manifesztumszerű írásaiban egyértelműen a
konkrét művészet elveit vallotta és gyakorolta, még akkor is, ha abszolút steril és látványos, csakis „anyagban gondolkodó művet" nem alkotott, pontosabban: nem publikált. Tamkó az „új művészi érzékeltetés" megvalósulását a költészetben is „képlátásként" fogja fel — a lineáris olvasatot, hasonlóan a mai
törekvésekhez, elveti —, a papírt „területnek", a térbeli kiteljesedés „grafikai
felületének" látja, ahol síkba tervezett verseit „nem írja, hanem építi". Meggyőződésünk szerint az „építi" az egyik kulcsszava ennek az elméletnek, nem
csupán azért, mert a konkrét művészetre is jellemző konstruktív alapállást
fedezhetjük fel benne, hanem mert a kézművességbe és az anyagba vetett hitet is. Maga Tamkó is így látja ezt: „Jelenlegi irodalmi és képzőművészeti világperspektívámban a síkköltészetnek már ezt a négy első hajtását is úgy tekintem, mint abban az időben Kelet-Európában, főleg az oroszoknál és a lengyeleknél jelentkező hatalmas irányzat: a konstruktivizmus irodalmi megjelenési formáját. S a glogoista manifesztum újra olvasása után ebben valóban
semmi kétségem nem lehet (,építi a verseket'!)" (19). Mindez pontosan megfelel a Dufrene-i mondatnak: „a költő anyagként használja a nyelvet". Ezt az
„anyagelvet" Tamkó a Dimenzionista manifesztum után harminc évvel a
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konstrutivistákról szólva így fogalmazza meg: „Bámultam alkotásaikat és a
legteljesebb mértékben magaménak éreztem őket. Nem győztem eléggé csodálni pompás ,anyag-öröm tobzódásukat', az üvegek, fémek, műanyagok ünnepe volt minden egyes művük, bámultam térszeletelő, térkidolgozó és térbirtokba vevő alkotásaikat" (20). Ha mindehhez hozzátesszük a glogoista manifesztum harmadik pontjában megfogalmazottakat, miszerint a „vers a betűkben él", akkor — talán kis túlzással — akár a konkrét költészet szélső pólusához, a lettrizmushoz is eljuthatunk.
A költészet mindig mindenütt anyagként használja a nyelvet, vethetnénk
a fentiek ellenébe. Itt másról van szó. A konkrét művészet, ahogy a De Stijl
vizuális alkotói, Theo van Doesburg és Mondrian megfogalmazták, nem a művészi teremtés, a fikció megalkotásának technikai megvalósulásáról, Dufrene
szavaival: eszközhasználatáról, hanem a művészet tárgyának és anyagának felmutatásáról szóltak. A kép. nem ábrázol mást csak a képet, vagyis önmagát:
„az alapszín és a derékszög konkrétan léteznek a kép felületén; nem ábrázolnak semmit, csupán önmagukat, és a köztük fennálló tiszta kapcsolatot, az
egyensúlyi viszonyt jelenítik meg" (21). Amikor Tamkó Sirató kiáltványában
azt írja, hogy egy tökéletesebb „formanyelv" kialakítására tör, és a „vonalmondatot" kívánja létrehozni, akkor pontosan a De Stijl által is megfogalmazott elvek szerint jár el. Tamkó célja a költészetet visszaadni a tiszta Művészetnek: önálló jelrendszert, mozgást, dinamikát, művészeti anyagot teremteni.
Érdemeit nem csökkenti, hogy a jel-típusú avantgárd olyan alkotói vallottak vele hasonló nézeteket a század elején, mint Kazimir Malevics, Velimir
Hlebnyikov, Mallarmé és a már említett Theo van Doesburg vágy Mondrian.
Az önálló jelrendszer, a „nyelven túli" anyagiság, a „nyelven túli nyelv" megvalósításának igénye figyelhető meg Hlebnyikovnál is, aki Zangezi című művét ezzel a mondattal kezdi: „Az elbeszélés olyan építmény, amely szavak építőelemeiből épül fel" (22). Hlebnyikov szintén betűre bont: akusztikusán építi
szövegeit, kísérletet téve egy abszolút zeneiségű költészet létrehozására. Mallarmé Kockadobáséban a „fehér folt", a „papírüres tér" felhasználása a jeltípusú avantgárd elveit mutatja, és Malevics Fekete négyzete, Duchamp Palackszárítója., Eric Satie 23 órás, repetitív zongoradarabja szintén ezekkel rokon. A rokonságot nem csupán mi érezzük, érezték már a kor művészei is.
Jól jellemzi ezt, hogy Marcel Duchamp a Dimenzionista manifesztum aláírásáért Tamkót a szállodaszobájában kereste fel, és ebből az alkalomból átadott
neki egy Rotorelief-mappát, benne „hat rotorelief lapot, mindegyiknek mindkét oldalán volt egy-egy mű. Gramofonlemezekhez hasonló karton lápok voltak ezek a rotoreliefek, különböző figurális, illetve absztrakt geometrikus rajzok voltak rajtuk, melyek azonban csak ,merev' formái voltak a műalkotásnak'. A műalkotás maga akkor kelt életre, ha a kartonlemezt gramofon forgólapra tettük, és az ábrát forgása közben, felülről néztük. ( . . . ) A síkba rajzolt formák a forgás következtében mozgó téri elemekké alakultak át" (23).
Világossá válik mindezek alapján, hogy Tamkó Sirató törekvései egy folyamat
részének mondhatóak, éppen a legelőremutatóbb költészeti, képzőművészeti,
zenei elképzelésekhez kapcsolódnak. Tamkó külön érdeme, hogy jobbára még
ezek ismerete nélkül jutott hasonló elvi-jelelméleti következtetésekre, itthoni
környezetben, és ilyen módon a második világháború utáni vizuális költészet
egyik előfutárává lehetett.
A századeleji avantgárd alapvetően kiáltás-típusú volt, művészeti forradalmát a társadalmi változások részének tekintette, harsány extrovertáltsága
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a társadalmi átalakítások elsődlegességét hirdette. Kassák aktivizmusa, a Mesteremberek többes szám első személye, a „kollektív individuum" meghirdetése
mind-mind a művészet alapvető társadalmiságáról beszélt, ahhoz kapcsolódott.
A húszas években bekövetkezett avantgárd válság éppen ezért ideológiai és
politikai válság is, illetve abból fakad. A kiüresedés, az ideologikum altűnése,
a transzavantgárd-szituáció a konzervatívabb gondolkodásnak, a hagyományok
felerősödésének, és ezzel együtt: a jel-típusú, a kísérletező avantgárd kiteljesedésének kedvez. Ahogy Aczél Géza is megjegyzi, „az aktivista eszmény módosulásával, forradalmi esélyeinek megcsappanásával szükségszerűen kerül előtérbe a kísérletezés, a művek formai jellemzőinek manipulálása" (24). A harmincas évekre a kiáltás-típusú avantgárd gyengébb alkatú művészei végképp
zsákutcába jutottak: gondoljunk csak a Barta Sándor-szerű alkotókra. Az igazi egyéniségek — például Kassák — váltanak, költészetükből eltűnik a direkt
társadalmiság, elveik feladása nélkül befelé fordulnak, „klasszicizálódnak".
A bartai és kassáki mellett a tamkói a harmadik út, a jel-típusú avantgard, amely a művészet belső törvényei felé fordul, kísérletezik. Mivel a jelelméleti megközelítésekben az ideologikumot az artisztikum helyettesíti, ezért
a húszas évek végének transzavantgárd-szituációjában sem kérdőjeleződött meg
azok léte és jogosultsága.
5
Az 1928-as Papírember kötet, amely Tamkó glogoista manifesztumát és
síkverseit tartalmazta, botrányt kavart, értetlenséget szült. Az értetlenség a
konzervatív és tájékozatlan laikusok részéről sem volt nagyobb, mint az éppen
hazaérkezett Kassákék részéről. Kassák valószínűleg nem ismerte fel, hogy a
tamkói út lehetséges válasz az őt is érintő művészeti problémákra: költészete
távol állt a jel-típusú lírától, túlságosan technicistának, elméletieskedőnek tarthatta azt.
A glogoista kiáltvány után Tamkó határozottan és tudatosan folytatta pályáját, újabb, napjainkig kiadatlan avantgárd művekkel. Szomorú és jellemző
az ezekben az években eltervezett munkák esetében, hogy többségük nagyszabású terv, kiváló ötlet, megvalósulásuk azonban nem teljes: publikálatlanok, és magukon hordozzák a reménytelenség és bizonytalanság jegyeit. Tamkó ekkor „lehetséges" művekben gondolkodott, elképzeléseinek igazi végiggondolásához már hite, ereje, szellemi közege sem volt.
1929-ben létrehozta az „irodalmi üres lapokat", a Korszerű Remekműveket, amelynek Előszavában kifejtette, hogy „most, 1929-ben, amidőn a spengleri értelemben vett európai kultúra ,költői mondanivalója' a semmire redukálódott, merő pazarlás ezt a ,semmit' szavakba foglalva fejezni ki, betűkbe
és verssorokba tömködni, sokkal egyszerűbb azt így, fehér papír alakjában,
önmaga tisztaságában az olvasó elé tárni. Ez a négy fehér lap: ezek a mai
korszerű, igazi nagy remekművek" (25). Ennek a végletekig vitt gondolatnak
izgalmas pillanata — a legmaibb törekvésekhez, a minimai poetryhez kapcsolódó fejezete — a nyitott mű teóriája: az alternativizmus. „Ez az irodalmi
irányzatom abban állott, hogy egy-egy versem kulcsszavait többféle variációban fejeztem ki, nüanszíroztam, — mintha a vers még nem lenne teljesen
kész — s a nem kívánt — törlendő jegyzettel felszólítottam az olvasót, hogy
saját maga alakítsa minél tökéletesebben saját tudat és gondolatvilágához a
verset, húzzon ki és írja alá a verset, mint társszerző, miközben a vers önmagával minden variációban is tökéletesen azonos maradt" — írja Tamkó (26)
71

erről az elképzeléséről. A Korszerű Remekművek
üres lapjai nem idegenek
mai gondolkodásunktól, az olvasó vagy befogadó aktivizálása,
az ü r e s helyiértékek „megtöltés előtti felmutatása" épp a konceptuális és minimai m ű v é szek elképzeléseihez hasonlítható. Az olvasó aktivizálásának gondolata v a n jelen a Tört szavak művészete című tamkói kiáltványban; az irányzat elnevezése pedig — alternativizmus — éppen n a p j a i n k periférikus, u n d e r g r o u n d
avantgárd művészetének egyik jelölése. Sajnálatos, hogy ezeket az alkotásait
Tamkó maga sem vette komolyan: „baráti köreimen túl sem a Korszerű
Remekművek, sem az alternativizmus publikálására nem gondoltam" — í r j a (27).
A jel-típusú gondolkodás radikális-szélsőséges megnyilvánulása az 1929ben készített Egy éjszaka története című koncentrikus körökből álló „síknovella", és a „négydimenziós regényzet", a Bernát élete a regény-téglában.
Ez
a síkok egymásra helyezéséből álló és folytonosan továbbírható „lehetőségtömb" pontosan megfelel Raymond Queneau variábilis elvének, amely a kiváló francia Cent mille milliards de poémes című m u n k á j á b a n valósul meg.
A mondatok, a szó-síklapok
felcserélhetősége, tipikusan konkrét költészeti
szisztéma, a véletlen mint műalkotó tényező éppen az experimentalizmus és a
mai ú j a b b törekvések jellemzője. A szemlélet hasonlóságára h í v j u k fel a f i gyelmet akkor, ha megemlítjük, hogy Queneau mellett a mai repetitív zene
olyan egyéniségei élnek a variálhatóságnak ezzel az eszközével, m i n t John
Cage, Steve Reich, Sáry László és Jeney Zoltán. Ha a „százezer-milliárd szonettet" nézzük, ott éppúgy az „egységes tömbből álló síklapok" játszanak szerepet, mint Tamkó tervében; „a könyvnek egységes tömbből mozgatható síkokká kell szétbomlania, amelyek ú j a b b mélységeket teremtenek a hasonlóképp szétbontható és mozgatható, kisebb egységekre való szétszedés r é v é n " —
írja Umberto Eco (28) jóval Tamkó után. Ezek a megvalósult és meg n e m v a lósult művek — bízvást állíthatjuk — egyedülállóak a magyar irodalomban.
Tudatosulását, gondolati elmélyülését, vizuális költészetének erejét bizonyítja a két ebben az időszakban elkészült síkverse. Az 1929-es Eposz az emberről m á r a papíron megjeleníthető „három plusz egy" dimenzió elve a l a p j á n
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készült. A tér-idő koordináta rendszerbe épített mű egyszerre jeleníti meg a
Föld naprendszerbeli mozgását, az ember születését-halálát, életét, mindennapi
tevékenységét és a tamkói-művészi gondolkodás legfontosabb kérdéseit. Ebben a munkában, amely a síkversek közül talán a legigényesebb, legfilozófikusabb — kifejezetten lételméleti —, a bolygók „mozgása", a három kiterjedésű koordinátarendszerbe helyezett szövegek, az olvasóra bízott „dekódolás",
a szósíkok és a kapcsolódások variálhatósága mind-mind a konkrét költészet
„törvényei" szerint valósul meg. Tipikusan befelé forduló, „anyagkezelő" mű:
„Az élet határai: a melléknevek, az igék és a halál. Az ember minden hajszában csak önmagát tudja megfogni. Mindent megmozdít, csak önmagából nem
tud kimozdulni" — írja Tamkó a versben. Az Eposz az emberről kozmikus
távlatai után az 1930-as önarckép látszólag egyszerűbb. Tamkó utolsó síkköltészeti munkájában — stílszerűen — önmagával foglalkozik, önnön befelé fordulását „kiteljesíti", gondolatait diagramm-szerűen jeleníti meg.
6

Tamkó Sirató, aki 1930-ra avantgárd vizuális költészeti törekvéseivel teljesen egyedül maradt, és akinek „hagyományosabb", „vonalon belüli" költészetét sem értékelte a hazai irodalmi élet, önmagának és elképzeléseinek társakat keresve Párizsba költözött. Párizsban, az európai művészetek akkori központjában közvetlenül is párhuzamot vonhatott a kortárs művészeti-irodalmi
törekvésekkel. Az összevetés Tamkónak újabb ösztönzést adott, nyelvi rendszerének kiszélesítésére irányította a figyelmét. A kortárs képzőművészet legjobbjai, így Calder, Liszickij, Kandinszkij, Brancusi, Moholy-Nagy (29) hasonló
úton haladtak, a képzőművészetben fáradoztak a „három plusz egy dimenzió"
megvalósításán. Mindezek a felismerések Tamkót arra ösztönözték, hogy elszakadjon a szépirodalomtól, a művészetek egészében gondolkodjon, elveit, elképzeléseit terjessze ki a kép és a szobor világára: „ahogy az euklideszi világképből gondolkodásmódunk átkerült a nem-euklideszi világképbe, az irodalom automatikusan elvesztette kizárólagos kifejeződési privilégiumát, formailag is beteljesítette a dadaisták által rámért ítéletet: megszűnt létezni régi
értelmében!" (30).
1930-ban ment Párizsba, de 1933 előtt anyagi gondjai miatt nem tudott
bekapcsolódni az ottani művészeti életbe. Igazi tevékenysége 1933 utánra tehető, amikor is olyan támogatókra lel, akik szintén saját műfajuk dimenzióiból kilépő alkotások megteremtésén dolgoznak. Cesar Domela térbe építette
festményeit, Róbert Delaunay „építészeti festészetet", Ervand Kotchar üreges
szobrokat készített, Alexander Calder és Giacometti mozgó konstrukciókat
gyártott. Nyilván számukra is meglepő volt Tamkó feltűnése Párizsban, különösen, amikor megismerhették elméleti alapvetéseit, kiáltványait, franciára
fordított síkkölteményeit. Kotchar manifesztuma (Festészet a térben) különösen jól rímelt Tamkó elméletére. Mai szemmel nézve szinte hihetetlen, hogy
Tamkó Sirató ezekben az években (1933—36) a nemzetközi művészeti élet egyik
vezéralakjává nőtte ki magát, akinek barátai a korszak ma már elismerten
legjelentősebb művészei voltak, akit egy Kandinszkij is megkülönböztetett tisztelettel fogadott a műtermében.
1936-ra Tamkó kialakítja a művészet és az irodalom dimenzionista felfogását. Felismerte, hogy a „vonalon belüli" költészetet meghaladó síkköltészet
után, abból következően és a nyelv anyagként való kezelésének elvével meg73

egyezően a térköltészet (villanyvers, transzparens) és a mozgó irodalom, az
időben^ változó irodalmi mű következik. Elképzelése — különösen a kiáltástípusú avantgárd kiüresedése idején — reveláció erejű volt, hiszen ez az elméleti megközelítés mozdíthatta ki egyedül az apátiába esett avantgárd művészeket a holtpontról. A Dimenzionista manifesztum, amelyet — Domela,
Kotchar, Bryen és Arp szellemi támogatásával — Tamkó Sirató fogalmazott,
tulajdonképpen napjainkra igazolódott. Bár az elméleti alapvetés már a glogoizmusban megtalálható, mégis érdemes néhány részletét újból felidézni:
„Korunk egyik élő és előrevezető művészet-akarata a dimenzionizmus.
Céltudatlan kezdetei visszanyúlnak a kubizmusba és a futurizmusba. (. . .)
A dimenzionizmus életrehívói egyrészt a modern szellem teljesen új tér
és idő koncepciója (geometriai, matematikai, fizikai kifejlődése Bolyaitól Einsteinen át napjainkban is folyik) másrészt korunk új technikai adottságai. (. . .)
El kell fogadnunk, hogy a tér és az idő nem különböző kategóriák, egymással szemben álló abszolutumok, mint ezt régebben hitték és természetesnek
tartották, hanem a nem-euklidészi koncepció értelmében: összefüggő dimenziók. Ezt a felfogást ösztönösen érezve, vagy tudatosan magunkévá téve: egyszerre eltűnnek előlünk a művészetek összes régi határai és válaszfalai. (. . .)
ŰJ VILÁGÉRZÉSTŐL VEZETVE, A MŰVÉSZETEK EGY ÁLTALÁNOS
ERJEDÉSBEN, (A Művészetek Egymásba hatolása) MOZGÁSBA JÖTTEK ÉS
MINDEGYIK EGY ŰJABB DIMENZIÓT SZÍVOTT FEL MAGÁBA, MINDEGYIK ŰJ KIFEJEZÉSFORMÁT TALÁLT A + 1 DIMENZIÓ, A RÁADÁS
DIMENZIÓ IRÁNYÁBAN, MEGVALÓSÍTVA A LEGSÚLYOSABB SZELLEMI KÖVETKEZMÉNYEIT ENNEK AZ ALAPVETŐ VÁLTOZÁSNAK.
A dimenzionista tendencia parancsa volt, hogy:
I. . . . az Irodalom kilépjen a vonalból
Calligrammok. Typogrammok.
(Preplanizmus)
II. . . . a Festészet kilépjen a síkból és
Festészet a térben.
Szürrealista tárgyak.

és behatoljon a síkba:
Planizmus.
Villanyversek.
behatoljon a térbe:
Konstruktivizmus.
Térkonstrukciók.
Többanyagú kompozíciók.
III. . . . a Szobrászat kilépjen a zárt, mozdulatlan formákból, vagyis az euklideszi térben kialakult formáiból, hogy meghódítsa a művészeti kifejezés
számára a négydimenziós Minkovszky-féle teret.
Mindenekelőtt az úgynevezett ,telt szobrászat' felhasadt és bevezetve önmagába a belső terek negatív motívumait majd a mozgást, így fejlődik:
Üreges szobrászat.
Nyitott szobrászat.

Mozgó szobrászat.
Mozgás-szobrászat.

S ezután fog kialakulni még egy teljesen új művészet: a Kozmikus Művészet ^A Szobrászat Vaporizálása). A négydimenziós, eddig abszolút művészet-üres térnek a művészet által való meghódítása. E művészet alapja
az anyag nem szilárd, hanem gáznemű állapotban. Az ember ahelyett,
hogy kívülről nézné a műtárgyat, maga lesz központja és alanya a műalkotásnak, mely az emberre mint öt érzékszervű alanyra összpontosított
érzékszervi hatásokból áll egy zárt és teljesen uralt kozmikus térben.
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íme legrövidebben összefoglalva a dimenionizmus lényege. Deduktív a múlt
felé. Induktív a jövő felé. Élő a jelenben.
Paris, 1936.
Charles Sirató." (31).
A Manifesztumot aláírta, illetve csatlakozott hozzá — többek között —
Arp, Bryen, Delaunay, Duchamp, Kandinskij, Picabia, Calder, Huidobro, Miro,
Moholy-Nagy.
7
1936-ban Tamkó Sirató Károly — miután a Dimenzionista
manifesztum
megjelent — hazatért Magyarországra, hogy a szervezetén elhatalmasodó betegségeit, szepszisét, súlyos izületi gyulladását, szívbaját gyógykezelje. A vizuális költészet, a modern experimentális líra magyar úttörője ezzel befejezte
ilyen jellegű tevékenységét, számára hosszú-hosszú évekre a betegágy, a túlélésért való küzdelem következett. Verset sem írt ezután évtizedekig.
Kétségtelen, hogy ez az alig több mint tíz éves „életmű-rész", ez a töredékes életmű olyan maradandó alkotások és manifesztumok időszaka, amely
elméletektől és kiáltványoktól nem éppen túlzsúfolt irodalmunkban páratlannak nevezhető. Tamkó Sirató hatása — tudatalatt, búvópatakként — éppen a
fiatal magyar költészetben jelentkezik, felismerései a XX. század második felének törekvéseiével egyezőek, a „dimenzionizmus elve" valóban kiteljesedett
és „győzött", a művészeti elképzelések egyrésze a „dimenzionista tendencia
parancsát" követték. Másrészt — és ez különösen figyelemreméltó — Tamkó
megérti és ki is mondja, hogy a dimenzionizmus és az avantgárd nem egyedül
„üdvözitő", semmiképpen sem kizárólagos: „ez a győzelem nem jelenti, és sosem is fogja jelenteni azt, hogy a dimenzionista tendencia kizárólagos lesz a
művészetek életében. Jóllehet ez a tétel most már szinte magától értetődő
előttem, mégis részletesebben kell foglalkoznunk vele, mert a dimenzionista
irányú művészetforradalmak, a dadaizmustól kezdve, erősen hangsúlyozták a
,saját-műfaj-ellenességüket' (,Le az irodalommal!', ,Anti-regény', ,Meta-regény', ,Ellen-színház', ,A festészet halála", stb. stb.), és részben hangsúlyozzák
még ma is, ami súlyos félreértésekre, helytelen koncepciókra és hamis vádakra adhat okot. A művészetek életét, ugyanúgy, mint az emberiség szellemi fejlődésének folyamatát a maga ,sokszerűségében', rétegzettségében és szövevényességében kell felfognunk. (.. .) Az euklideszi művészetek is tovább élnek
tehát és virulnak a maguk módján.. ., s még a nem-euklideszi
művészetek
megalapítói és harcosai is nemegyszer fordultak jól bevált formáikhoz, éltek
lehetőségeikkel és kultiválták őket." Mindezek „nem zárják ki egymást, sőt
kölcsönös létük a magasabb egyensúlyhoz nélkülözhetetlen" (32).
Fontos szavak. S nem a toleranciájuk, hanem a korszerűségük miatt fontos szavak. Mert a jel-típusú megközelítésé az a felismerés, hogy a művészet
nem fejlődik folytonosan és folyamatosan „progresszív" irányba, hanem legfeljebb változik és alakul. Napjaink adekvát művésze nem hisz a klasszikus
avantgárd „esztétikai darwinizmusában": téved, aki műfajok „haláláról" beszél, aki hisz a művészet egyenes vonalú „fejlődésében".
Tamkó mindezért is példaadó művész. Benne a legfontosabbnak és a legjellemzőbbnek az anyagra való koncentrálást, a társadalmi kérdésektől való
elfordulást érzem: olyan befelé forduló „műhely-munkát" értek ezalatt, amely
az experimentalizmus elengedhetetlen feltétele, amely önmagát a nyelv anya75

giságában mutatja meg, és éppen napjaink — az „esztétikai darwinizmust"
tagadó, a „perspektívát" befelé fordulóan, az anyagban felfedező — fiatal magyar költészetében ismerhetjük fel. A — látszólagos — „költői konzervativizmus" így talál rokonságra a „kísérleti avantgárd"-dal; a posztmodern-szituáció így ad lehetőséget új művészeti médiumok megszületésére. A „médiumart" időszaka az is, ez is. Ezért lehetséges egyetlen költői oeuvre-ben — például Tandori Dezsőnél — a „két-fajta" (valójában egy) magatartás. Mert a
„posztmodern konzervativizmus" és a jel-típusú experimentalizmus mögöttese
ugyanaz; a társadalmi kérdésektől való távolságtartás, a befelé fordulás, az
arisztokratizmus: a távlatot önmagamban és a munkámban mutatom fel, akár
egy felnagyított, egymásra xeroxozott szöveg esetében. A papírban szédítő
mélységeket láthatunk.
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