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Az önmegvalósítás poétikai átváltásai 
VISSZATEKINTÉS TÓTH GÁBOR MUNKÁSSÁGÁNAK 

KÉT ÉVTIZEDÉRE 

Immár két évtizede van jelen a művészetben, pontosabban a művészet egy 
specifikus szférájában, az interdiszciplinaritás térközeiben. írott és vizuális köl-
tészet, koncept művészet, vizuális szemiotika, akciók és performance — csak né-
hány olyan műfaj, illetve médium, melynek produkciójában Tóth Gábor (1950) 
lerakta a maga kézjegyét, közvetlen szerepvállalása révén is alakítva a hetvenes 
évek ú j művészeti törekvéseinek sajátos fogalmi- és értékrendszerét. Emberi-
alkotói magatartásának stratégiai felépítése egy, a művészetet egyetlen konglo-
merátumként értelmező monofón szemléletmód számára meglehetősen idegen 
peremművészeti aktivizmusra épül. Nevét és műveit ezért jobbára csak a szub-
kultúra berkeiben is otthonos, lélekszámban nem túl jelentős közönség ismeri. 
Közel húsz esztendős munkásságára tekintünk most vissza, vele közösen. Még-
pedig abban a reményben, hogy teremtői arcélének — ha egyelőre nem is túl 
aprólékos, de a fontosabb momentumokat igenis magába foglaló — felvázolása 
újabb elemekkel gazdagítja a művészet pluralista felfogását érvényesítő alkotói 
modelleknek a magyarországi szellemi élet fesztávjaihoz köthető összképét. 

Ez az írás — pontosabban a kérdező kommentárja — nem vállalkozhat az 
adott opus művészet- és irodalomtöténeti felbecslésére, csupán alapja kíván len-
ni egy elkövetkező művészetkritikai felmérésnek. Ma már nem lehet számunkra 
vitás, hogy az elmúlt évtized(ek) peremművészeti vagy félillegális megnyilvá-
nulásai ugyanolyan fontos érték- és rendszeralakító erővel bírnak, mint a ha-
gyományos, számtalanszor kipróbált, és ezért kockázatmentesebb művészeti kon-
cepciók. A visszapillantást annak a reményében tesszük, hogy idővel — talán 
nem is túl sokára — megíródik majd a hatvanas-hetvenes évek progresszív ma-
gyar művészetének története; azon művészetének, amely jócskán kivette részét 
a nemzetközi rokon jellegű törekvések meghatározó érték- és fogalommódosí-
tásaiból. 

* 

— Számomra igazából akkor kezdődött a költészet, amikor rájöttem, hogy 
a szokásos tizenéves gimnáziumi irogatásokon túl, valami olyan kifejezési lehe-
tőséget, vagyis a személyiségemnek egy olyan faj ta megnyilvánulását, jelét je-
lenti, amely túlmutat azon, hogy bizonyos feszültségeket vagy indulatokat ki-
éljek. A megítélés szempontjából döntő volt az, hogy az Izraelben töltött másfél 
évben nagyon izoláltan éltem, s a versírogatás számomra egy nagyon fontos mo-
mentummá vált. Mondhatnám azt is, hogy az önreflexión túl egy éntükörré, 
amelyben saját magamat vissza tudtam nézni. 

Nos, ez az, ami aztán kinőtte magát addig, hogy gimnazista koromban a 
kötelező és hozzáférhető olvasmányokon túl elsősorban olyanok forogtak a ke-
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zemben, amelyek még talán sem a koromnak, sem az akkori tudásszintemnek 
nem felelt meg. így olyan filozófiai olvasmányok — először is az egzisztencializ-
mus —, illetve olyan művészeti tárgyak és információk, melyek a korosztályo-
mat alapvetően nem érdekelték, engem viszont rettenetesen izgattak. Körülbe-
lül ez idő táj t éreztem, hogy ez már több a szokásos kamaszkori érzelmi túlten-
gések levezetésétől. Egy belső késztetés volt az, ami arra hajtott, hogy foglalkoz-
zak ezekkel a dolgokkal. Ez a belső késztetés mind a mai napig megmaradt, 
hogy tudniillik, bármelyik médiumban gondolkozom, ezt a primáris poétikai 
hajlamot érzem megnyilvánulni — vallja Tóth, majd arról kezdem faggatni, mi 
késztette a vonalversírás stratégiájának a feladására, illetve: milyen felismeré-
sek szilárdították meg benne a vizuális költészet iránti egyre erősödő elkötele-
zettséget. 

— Itt két dolog az, ami összetevődött. Az egyik, hogy ekkortájt — vagyis 
tizennyolc éves korom után — feltűnően vonzódtam a végletekhez. Ami érde-
kelt, igyekeztem a legszélsőségesebben realizálni és megfogalmazni, mert úgy 
éreztem, hogy csak a szélsőségesek tudják egy pillanatra megragadni, azt a lé-
nyeget, amit a megfontoltság csak nagyon bonyolultan képes körülírni. így az-
után azok a belső motivációk, amelyek az írás felé irányítottak, nagyon hamar 
eljutottak odáig, hogy teljesen levetkezzem azokat a tartalmi-formai kereteket, 
amiket az iskolai ismeretek jelentettek volna. Azon kaptam magam, fontosabbá 
vált, hogy amit leírok, illetve megfogalmazok, minél hűebben tükrözze az én 
belső valóságomat, mintsem hogy valamilyen formai vagy tartalmi elvárásnak 
feleljen meg. Ennek az lett az eredménye, hogy tizenkilenc-húsz esztendősen 
már kemény dadaista verseket írtam, és egyszer csak észrevettem, hogy ezek-
nek a verseknek a formája szinte zavarba ejtő. Mindannak ellenére, hogy ismer-
tem a konstruktivista törekvéseket, amelyek többnyire már lecsengtek, mert 
történelmi tényként működtek, s ismertem a kubizmust, amelynek festészetében 
megjelentek a szavak és a betűk, továbbá tudtam Kassák ez irányú tevékenysé-
géről — még ha a képarchitektúra számomra kissé hidegnek is tűnt —, felme-
rült bennem egy olyan igény, hogy tudjam: amit csinálok, hova tartozik. 

A másik sorsdöntő esemény az volt, amikor 1970-ben kezembe került az 
Élet és Irodalom egyik cikke, nevezetesen a Tamkó Sirató Károllyal készült inT 
terjú, amelyben ő a dimenzionizmusról értekezett, vagyis arról, hogyan jelenik 
meg a művészetekben az N + l dimenzió. Tisztességgel megmondom, igazán nem 
értettem, csak azt, hogy létezik egy + 1 dimenzió, de miután ő beszélt a villany-
versről, úgy éreztem, hogy amit magam csináltam, villanyvers. Természetesen 
nem volt az egy az egyben, de valami olyasmi, ami oda sorolható. 

A lap szerkesztőségén keresztül írtam egy levelet Tamkónak, s roppant sze-
rencsém volt, hogy a beérkezett több száz levél közül kettőre válaszolt, az egyik 
én voltam. „Kedves Tóth Gábor fiatal barátom!" címmel azt válaszolta, ő úgy 
érzi, a dimenzionizmüs nem túl aktuális, de örül lelkesedésemnek. Két-három 
levélváltás után kierőszakoltam, hogy személyesen találkozzunk, amit ő nagyon 
igyekezett elmismásolni. Tudniillik, azután rájöttem, hogy rettenetesen szégyen-
lette, amilyen körülmények között fogadnia kellett. Vagyis, tisztán mint a mont-
parnessei művészsztorikban: egy ürességtől kongó szoba, egy iszonyatos vaságy 
és egy kis asztalka székkel. Soha nem felejtem el, amikor először fogadott, tíz 
deka nápolyi volt felszolgálva, meg két pohár szörp. De hát ez nekem egy ha-
talmas szellemi élmény volt. Megmutattam munkáimat, hosszasan elbeszélget-
tünk. A kvalitásomból nyilvánvalóan semmit sem láthatott, de a lelkesedésem 
megfogta őt, aki örökké lelkes volt, és időnként, hogy ha le is nyomták a víz 
alá, vagy észrevehetően reménytelen volt az alkotói tevékenységét olyan szinten 
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művelni, ahogy azt 5 elképzelte, mindennek ellenére egy mindig ambiciózus, 
lelkes, a szó legjobb értelmében őszinte gyerek maradt, és ezért ha maga körül 
valakit lelkesedni látott — ez most én voltam, ugye —, akkor rettenetesen örült. 

A vége az lett, hogy eléggé komolyan felpörgött a dolog, és már a hetvenes 
évek első felében, 1972 körül, a Corvinával és a Gallimard-ral tárgyalt arról, 
hogy egy közös, magyar—francia kiadású N+l című kétnyelvű folyóiratot csi-
nálunk. Ezért kiadta nekem az ukázt: fél éven belül tanuljak meg franciául, s 
hogy ő már öreg, nekem kell vállalnom a főszerkesztést. Megbízott azzal, hogy 
ha a tárgyalások kedvezően alakulnak, készítsek hozzá egy olyam fejezetet, 
amely a dimenzionizmushoz kapcsolható törekvéseket felöleli a negyvenes évek-
től napjainkig. Én ettől egy kicsit megijedtem, mert hát nem voltam művészet-
történész, másrészt azonban lelkesített, hogy valamit csinálni l e h e t . . . 

Mindezek után az következett, hogy elkezdtem kissé tematikusabban gon-
dolkodni, meghatározott mederbe terelni mindaddig meglehetősen csapongó al-
kotói produkciómat, dimenzionista költőnek deklaráltam magam, s egyáltalán, 
elkezdtem kutatni azokat a lehetőségeket, melyeket a vonalból való kilépés rej-
tegethet. A lehetőség adott volt, hiszen a villanyvers egy komoly társadalmi 
hátteret is sejtetett, mint ahogy nagy hatással volt rám a Párizs gyomra című 
Tamkó-villanyvers, melyet a francia szocdemek megvásároltak tőle, és válasz-
tási plakátként kívántak alkalmazni, csak azután mégsem lett meg. Az errefelé 
történő kutatgatások jelei első kötetemben találhatók. De mire ez a kötet el-
készült, már láttam, hogy nekem nem kifejezetten ez az út az ideális. 

Tóth első kötete, az 1972-ben magánúton kiadott Dimenzionista album ti-
zenegy, alaktanilag szorosan a tamkói vesrmodellhez kötődő, térépítésű alkotást 
tartalmaz. A tizenegyből hét deklaráltan villanyvers, a többi pedig kaligramma, 
tipogramma vagy plánista mű. A vizuálszerkezeti hasonlóságokon túl egy másik 
mozzanat is arról árulkodik, hogy ebben a füzetben még maradéktalanul a „mes-
ter", a „tanító" művészetfilozófiája érvényesül. Ezt látszik alátámasztani a né-
hány mondatos, programnyilatkozatként felfogható szerzői előszó is, szinte szó 
szerint idézve a dimenzionista alkotói elv teoretikai esszenciáját: „Az ú j ideoló-
gia az N + l dimenzióban látja az egyetlen lehetséges megvalósítást azáltal, hogy 
a MŰVÉSZETEK EGY ÁLTALÁNOS MOZGÁSBA JÖTTÉVEL, MINDEGYIK 
EGY ÜJABB DIMENZIÓT VONZ MAGÁBA!". A felsorakoztatott művek szem-
lélője másrészt még egy hasonlóságot feltételezhet, ami a szokatlan, teljesen ir-
racionális szókapcsolatokban, fogalmi ötvöződésekben nyilvánul meg: Tamkó-
nál például a következők fordulnak elő: „gyorsmosdó", „tisztaszüret", „vízmi-
rígyvár" vagy „sárborbélycsapszék", Tóthnál viszont „lélekduolikátor", „kétely-
zsindely", „terpesszárium", „belsejhaj", „székharma'tbicikli" vagy „sörtetőmajá-
lis". Ezeknek a szürrealisztikus szóösszetételeknek az artisztikusan önkényes 
összefonódása azonban — Tóth vallomása szerint — nem egyértelműen dimen-
zionista indíttatású. 

— Ennek annyi az előzménye, hogy tizenkilenc éves koromban írtam egy 
olyan versciklust, amely egyértelműen Majakovszkij hatását tükrözte. Maja-
kovszkij előtt viszont úgy igazából a szimbolisták voltak rám nagy hatással, 
utána pedig Kassák, az Üljük körül az asztalt című kötet, ami miatt úgy érez-
tem, hogy költészet van, és azt csinálni kell. 

Ezek a korai versek tehát rendes vonalversek, pontosabban Majakovszkijé-
hoz hasonlatosan lépcsőzetesek, rímesek, formailag teljesen tökéletesek, más-
részt van bennük egy szürrealista beütés, amely a fenti szóösszetételeket adja, 
vagyis az érzelmi torlódások a verbalitás és az írás szintjén is egyfajta torlódást 
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okoznak. Ezt a módszert vittem át később a Dimenzionista Album egyes alko-
tásaiba. 

Az album lapjain egy ellentmondás is megragadja a figyelmet, nevezetesen 
az, hogy míg imitt-amott a szürrealista attitűd érezhetően jelen van bizonyos 
nyelvi eljárások érvényesítésében, addig manifesztatív értelemben a szerző nyíl-
tan leszámol a szürrealista látásmóddal és művészetfelfogással, mondván: 
„BRETON REALISTA, A szürRealizmus MÁR csak hulla-DÉK". 

— Ez ugyanannak a dadagesztusnak a továbbélése, ami azelőtt a klasszikus 
versformában működött, például a Szürrealista csokoládé a temetőőrnek című-
ben, amelyben szerepel ugyan a szürrealista szó, de valójában egy teljesen szél-
sőséges dada, a legszélsőségesebb Prévert-ügyekhez hasonlít, mert szinte nincs 
értelme a mondottaknak. 

Nekem nagyon sokáig komoly bajaim voltak a szürrealizmussal. Valószínű-
leg azért, mert mint akkor is, most is néha előjön, hogy a gesztust és a tettet 
többre tartom, mint a tudatalattiból túlintellektualizált folyamatokat, amelyek 
akkor olybá tűntek számomra, jelenlétük gátat vet annak, hogy jelentős benyo-
mást és hatást lehessen gyakorolni a befogadóra. Tehát, ha nagyon durván kí-
vánok fogalmazni, túl intellektuálisnak tűnt a szürrealizmus, s az akkori énem-
nek — tizenkilenc-húsz éves voltam — a dada sokkal inkább megfelelt a maga 
nyerseségével, akcionizmusával. Olyannyira, hogy ez az akcionista hajlam azóta 
is megvan bennem, és időnként fel-felbukkan. 

Amikor Tamkóval megismerkedtél, szinte nem is kellett újraértékelni, fe-
lülvizsgálni meglevő költészedet, mert mindez mintegy beleillett a dimenzio-
nista a u r á b a . . . 

— Így van. Elindult egy olyan folyamat, amely szervesen kapcsolható volt 
ehhez. Azt nem tudhatom, mi lett volna, hogyha nem találkozom Tamkóval. 
Ez is egy szerencsés mozzanat volt, mint ahogy az is annak bizonyult, hogy még 
az album megjelenésének évében Balatonbogláron összeakadtam a kápolnatár-
latok társaságával, és ez automatikusan az akkori progresszió valóságába he-
lyezte törekvéseimet. Akkor láttam világosan, hogy azok a próbálkozások, ame-
lyeket a költészet vonalán testesített meg a kassáki vagy a tamkói hagyomány, 
azok vizuálisan igazából a képzőművészeti törekvésekben realizálódtak. Tehát 
a képzőművészek voltak azok, akik akkor ezt az elképzelést képviselték. Ezért 
fordulhatott elő, hogy az első kiállításokon Maurer Dórával együtt szerepeltem, 
mint aki olyan határterületet képvisel, amely ugyan költészeti indíttatású, de 
alapvetően vizuális értékekkel bír. 

A költészet új, illetve egyik lehetséges funkciójának, á kiállíthatóságénak 
a felismerése, s ezen túlmenően az a fontos felfedezés, hogy a vizuális költészet-
ben egy műfaji-mediális határesettel állunk szemben, egyértelműen határozott 
irányt adott Tóth elkövetkező kísérleteinek. 1972 után már nemcsak költő vagy 
versíró, aki a papír korlátozott kiterjedésű síkjára rója betűit és mondatait, ha-
nem képzőművész is egyben, aki a valós térben, a létező dolgok tárgyi jelen-
valóságában kíván hatni. Ez a vagylagos helyzetfelismerés a következő eszten-
dőben napvilágot látott második füzet vetületében kristályosodik ki igazán. 
A verbális nyelv érezhetően visszaszorul, hogy helyét átvegye a vizualitás, az 
ikonikus szövegformálás, s a nyelv anyagként való értelmezése. Igaz, hogy még 
mindig dimenzionista költőnek tartja magát, ám végső célkitűzése immár túl-
mutat a kezdeti ideálokon, hogy a Gutenberg-galaxis mcluhani lerombolásának 
szellemében a négydimenziós művészet, az „összérzéki művészetek" mellett 
szálljon síkra. Az összérzéki művészetet egy frissebb terminushasználattal ma 
úgy mondanánk: multimédia. 
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Tóth tehát ú j alapot keres a továbblépéshez, s ennek érdekében az irodalom 
felől fokozatosan a képzőművészethez kerül közelebb. A második füzet oldalain 
ilyképp már hiába keresünk szabályos, értelmes mondatokat; a szintaxis fel-
szakad, sok helyütt a szavak is feltöredeznek, betűatomjaikra hullanak, foszlá-
nyaikban utalva vissza a lehetséges szemantikai olvasatra. Ezeknek a munkák-
nak a révén Tóth egy az egyben bekerül a nemzetközi kísérleti költészet idő-
szerű vérkeringésébe. A dimenzionizmus korai nyelvi prototípiája egyértelműen 
visszahúzódik, és már csak a filozófiatörténeti emlékkép, az ősmag szimuláció-
jaként nyer visszarezgést. A kiindulópontul szolgáló teória mintegy tovább él a 
mcluhani felismerések, a szemiotikai kutatások, a strukturalizmus és a nyelvi 
interdiszciplinaritás távlataiban. 

— Körülbelül 1973 táján alakult ki bennem az a benyomás, hogy igazában 
az interdiszciplináris gondolkozás az, ami izgat, mert ez az a bizonyos gondol-
kozási forma, amely a végletekig való feszítést és ezt a valami Féle átmenetet 
magába fogja. Hamarosan rájöttem, azok a dolgok érdekelnek igazán, amelyek 
egy adott médiumból kifelé mutatnak és esetleg átmennek egy másikba. Így je-
lent meg munkámban az analitikus szemlélet, melyet alkalmasnák találtam ar-
,ra, hogy megtaláljam azt a kis területet a vizuális költészeten belül, amelyben 
megfogalmazhatom a számomra érdekes problémákat. Úgy láttam, hogy az ana-
litikus szemléletben egyszerűen több van. 

Egy nagyon egyszerű példa motivált később is, amikor Tamkó elmondta, 
hogy Petőfi ugyan zseniális költő volt, nagyon jól írt és rajzolt, de sohasem tud-
ta' ezt a két képességet összehozni. Ez később is mindig előttem volt, tudniillik, 
hogy vannak másfajta lehetőségek is, vagyis át kell lépni azokat a területeket, 
amelyek meghatároznak egy tevékenységet. Így történt, hogy vizuális költészeti 
munkáimat egyszerűen áttettem akcióba. Ügy tűnt, hogy azok a minőségek, 
amelyek egyrészt eredményüket tekintve, részben pedig esztétikai természetü-
ket tartva szem előtt már fontosabbak, mint az alapanyag, önállóan is megáll-
ják a helyüket, és ú j médiumban jelennek meg. 1973-ban Balatonbogláron egy 
objektumot készítettem ennek a felismerésnek a nyomán, s tisztában voltam 
.veié, kvalitásánál fogva alkalmas arra, hogy felkerüljön a falra, hogy könyv-
anyag legyen, illetve könyvóbjektum. Okozott is ez némi problémát a Tamkó-
.vál való viszonyomban, mert úgy tűnt, ő erre már nem eléggé adaptív, másrészt 
ő ebben egy dézintegrációs törekvést látott, amely megbontja a dimenzionizmus 
képzelt vonalát. 

Tamkó tudatában volt annak, hogy mi történik a konkrét vizuális költészet 
nemzetközi porondján? 

— Abszolút nem. Még negyvenöt után volt Kassákkal egy olyan kapcsolata, 
hogy összehozzanak egy Duna-menti művészeti konföderációt, így 1947—48-ban 
még a Művelődésügyi Minisztériumban is kaptak rá támogatást, de hát negy-
vennyolc után ez lehetetlenné vált. Attól fogva Tamkónak megszakadtak a kap-
csolatai. Teljesen elszigetelődött. Elsősorban azért, mert ő úgy gondolta, kizáró-
lag jógával kell foglalkoznia. Nem látott a társadalomban olyan ösztönzést, hogy 
a korábbi dolgaival komolyabban foglalkozzon, pesszimistává lett, és emiatt 
t— meg a jóga miatt — egészen elkülönült. 

Amikor kapcsolatba kerültünk, én ugye sok újat nem tudtam neki mon-
dani,' de bekerülvén a hazai és a nemzetközi folyamatokba, elkezdtem neki szál-
lítani az információkat. Csak annyi híre volt, amit tőlem kapott, hiszen ő kizáró-
lag a hivatalos magyar sajtóorgánumok révén tájékozódott, ami némi anomá-
liához is vezetett, mert ő azt hitte, hogy a hetvenes' évek progressziója az, ami-
kor az Űj Írás leközöl egy Nagy László-képverset. 
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Tóth az első két kötet viszonylatában megfigyelt absztrahálódási tendencia 
egy még előrehaladottabb pontjára érkezett el az 1973-ban az olasz Edizioni Mo-
dullo által gondozott Information—Contrainformation című füzet, majd az 1975-
ben az Onga-Press kibocsátotta Varied című minimappa jóvoltából. Ha a máso-
dik kötet kapcsán elmondtuk, hogy a szintaxis szétzúzása jellemző rá a szó-
és betűfoszlányokra, akkor itt ez a redukciós, elvonatkoztató metódus egy 
olyan — ezoterikusnak is nevezhető — végletben kulminál, amikor is maga 
a nyelv, a nyelvi jel válik a mű, vagyis önmaga témájává. S bár a nyomtat-
vány alcíme ezt az újabb szellemi kalandot „vizuális-experimentális költészet-
ként" definiálja, nyilvánvaló, hogy az eset egyértelműen a lingvisztika, ezen 
belül pedig a vizuálszemantika területére csúszik át. 

Így szinte magától adódik a megállapítás, hogy Tóth a dimenzionista iroda-
lom hatása alatt álló első kötete, valamint verbi-voko-vizuális kísérleteket tar-
talmazó második kötete után egy, a költészet szféráját már kevésbé, csak rész-
leteiben — a jelbeírás fokán — érintő problematikához érkezett. Ez a sajátos 
vizuálszemantikai módszer mintegy boncasztalra helyezi a betűjelet és lehántol-
ja róla jelentésbeliségének konvencionális kérgét. Röviden: jellembeli részeiket, 
gestaltelemeiket elhagyott vagy elvesztett betűtestek sorozata ez az opus. A mér-
tani sémákra levezetett betűk vagy még a keletkezés egy kezdeti fázisában van-
nak — kibontakozatlanul, felismerhetetlenül —, vagy már eljutottak a jelmodu-
lációnak egy más irányú mozgáspillanatába, melyet a kopás, a biológiai-fizikai 
megsemmisülés jellemez. 

A torzítást és szeletelést alkalmazó alkotói módszer lényeges topológiai le-
hetőségeket vet fel azáltal, hogy a mértani formákra leegyszerűsített betűjelek 
természetvizsgálata aszerint megy végbe, vajon bizonyos torzítások mellett is 
mely eredeti tulajdonságaikat őrzik meg. A betűjel korábbi funkciójától elide-
genített vizuál-kommunikációs egységgé válik. A betűk alakelmosódása bizo-
nyos értelemben az utcatáblák és falfeliratok időjárási behatások következtében 
történő jelentésbeli megsemmisítésével hozható párhuzamba, amikor a jelentés 
megszűntével a jellé vált üzenet egyszerűen csak visszautal eredeti természetére. 
1974-ben Tóth kidolgozza egy vizuálszemantikai film forgatókönyvét, ami nem 
más, mint elvonatkoztatott betűformák térbeli animációja. 

- — A hetvenes évek közepéhez közeledvén egyre inkább úgy éreztem, hogy 
az alkotás problematikáját nem esztétikai, hanem nyelvi kérdésként kell kezelni. 
Ezt a felismerést jeltani kutatásaim még határozottabban alátámasztották — 
mondja Tóth, rávilágítva tevékenységének arra a vonulatára, amelynek közép-
pontjában az urbánus környezetből merített spontán nyelvi képződményeknek 
bizonyos költészeti struktúrákkal rokonítható összehasonlító elemzése áll. A fal-
feliratok, vésetek és karcolások azon kategóriájáról van szó, melyek a kommu-
nikatívabb, közérthetőbb, jobbára szabályos mondatokba tömörülő graffitókkal 
ellentétben inkább a konkrét vizuális költészet poétikai modelljeivel mutatnak 
hansonlóságot. A Tóth által főként építkezések és utak mentén összegyűjtött 
jelkonstellációk már csak a szerkezeti részek grammatikai egymásra vonatkozá-
saira, kölcsönhatásaira hívják fel a figyelmet. A jelben létezésnek az a foka ez, 
tehát, amikor az eredeti közlés szemantikai artikulációi nehezen felismerhetők, 
azonosíthatók, az ismeretlen szerzők létrehozta jelek építkezése pedig önkénybe 
és esetlegességbe megy át. 

— Ez a törekvés egy olyan műben tetőzött, amelyben egyetlen betű jelent 
meg, ami nem eltolva, kettétörve vagy befelé forgatva, vagyis a korábbi rend-
szer szerint működött, hanem maga a felület, mint anyag, kezdett el aktivizálód-
ni. Ezek roncsolások voltak, amelyek a betűk szétkaparását jelentették. A ron-
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csolásoknak az urbánus környezetben való analógiás keresése pedig már azt je-
lezte, hogy miközben eljutottam egy teljesen végletes analitikus szemléletig, fel-
merült a kifejezés ú j síkjainak a megragadási igénye, ami lényegében ennek a 
tevékenységnek az esztétikai oldala volt. Ekkor születtek meg legutolsó vizuális 
költeményeim, melyekben ismét döntő szerepe lett az esztétikumnak mint in-
formációnak. 

Másrészt, ez a nagyrészt fogalmi-grammatikai egységekkel operáló költészet 
elvitt téged a konceptuális művészethez i s . . . 

— A szöveghez fűződő kapcsolataimat végig megtartottam. Ez abban is 
megnyilvánult, hogy vizuális költészeti tevékenységem átment egy egészen más 
típusú offenzív küldeményművészeti aktivitásba (először ebben is mint vizuális 
költő jelentem meg). Amikor a mail art-ot megszűntem vizuális költeményeim 
szórására használni, felváltották őket a „szövegek", a „slogan"-ek, hogy később 
ezek is függetlenedjenek a mail arttól és egy jól érzékelhető konceptualizmusba 
csapjanak át. De végig megmaradt bennem, hogy én a vizuális költészetet, akár-
mennyire analitikus vagy akármennyire esztétikus volt, elsősorban a szöveg, il-
letve az irodalom felől közelítettem meg, még akkor is, ha ez a végén már csak 
vizuális jelek halmazát jelentette. 

A slogan-eket, a művészettel és annak természetével foglalkozó, avagy a 
művész magatartására vonatkozó állító, feltételező, kérdő és felszólító mondato-
kat Tóth cédulákra, öntapadós címkékre szitázta rá, ú j médiumot ötölve ki tu-
lajdon művészete hasznosítására. íme közülük néhány: „Szegény Leonardo, nem 
ismerte a koncept-művészetet!"; „Micsoda pech: elfelejtettem legjobb művé-
szeti ötletemet!"; „Kérlek, feledd el, hogy én egy művész vagyok."; „Művészet 
— lerágott csont."; „Légy óvatos, lehet, hogy ez egy műalkotás."; „Kedves 
Duchámp, mondd, te, hogy csináltad?". Ezekben a tömör kinyilatkoztatásokban 
egy öntudatos és a művészetre öniróniával tekintő alkotónak az évek során szer-
zett élet- és művészetbölcsessége fogalmazódik meg. Aki nem ismeri a művészet 
lelkületét, az kérdezni sem tud. 

Hogy kikerülje a lehetséges olvasat formai egyszerűségét vagy nyelvi la-
posságát, Tóth a képregények beszédanyagát tárolni hivatott úgynevezett fel-
hőcskékhez folyamodott, belterükbe zárva a verbális kinyilatkozást. Nekik kö-
szönve a gondolatok ereje egyrészt szinte meghatványozódott, másrészt pedig 
személyi vonást vett fel, bár nem mindig tudjuk, ki áll mögöttük, egyedül szer-
zőjük-e, vagy maga a művészettörténet lelkiismerete. Mi ez, ha nem a művészet-
tel kapcsolatos ezerhangú szóakcióhoz való aktív csatlakozás, a disputában való 
kritikai részvétel, ami a következő tautológiát adja: gondolkodom a művészet-
ről, tehát művész vagyok. Vagy igazat adunk Tóth rálátásainak, vagy nem, az ő 
szempontjából ez szinte nem is fontos. De miért ne fogadnánk el ezeket a gon-
dolatszilánkokat és szóbuborékokat, amelyek lényegében induktív irányban mo-
zognak, s az egyén különálló alkotói világának tapasztalatait vonatkoztatják a 
művészet egészére? 

A képregény egyik konvencionális elemének, a felhőnek a nyelvi revitali-
zációjávai Tóth valójában a négyszögesített formát — a klasszikus képkeretet, 
az üres vásznat — dobta félre, s egy jóval képlékenyebb, a drámai fordulatokat 
jobban kifejező, de a felismeréseket is bizonyos módon relativizáló forma mel-
lett döntött. Néhány szellemes megjegyzés magát a felhőt célozza: „Nincs érték, 
nincs művészet, nincs felhő."; „Mit is mondhatnék egy ilyen felhőben?". Egy 
másik, felhőt tematizáló műben önmaga nyelvi jelként való azonosítására céloz-
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va annak belső tere üresen tátong. Az üres felhő bátran tekinthető egy művé-
szeti lélegzetvétel végpontjának, hiszen — amint elébb is láthattuk — a művé-
szet fogalma és léte kiegyenlítődött a nyelvi jellel. Nyilvánvaló, hogy Tóth szó-
buborékjai egy nem reprezentatív, marginális művészeti formát alkalmaznak, 
rendeltetésüket pedig a mindennapok elvi és egzisztenciális küzdelmeiben nye-
rik el, az alkotói lét és a személyiség mibenlétének problémáit (is) felvázolni ké-
pes önreflexív közlési formává nőve ki magukat. 

Dimenzionizmus, konkrét vizuális költészet, jelmondatok, majd a nyolcva-
nas években ismét vonalköltészet, immár a zen filozófiájának és költészeti taní-
tásának szellemében. Vagy úgy is mondhatnánk, a szöveges kifejezőforma örö-
kös körforgása, átváltása az individuumnak éppen legmegfelelőbb halmazálla-
potban. A posztmodern hajnalának újításai és egocentrikus irányvonala bizo-
nyos fokig kihatással van a hetvenes évek művészetfilozófiáján edződött és azt 
meghatározott módon tovább fejlesztő alkotó magatartásformájára, gondolko-
dásmódjára. Annál is inkább, hogy Tóth esetében ez az időszak a magánélet 
megpróbáltatásaival van tele. Ezek a problémák és annak a tudata, hogy — ha 
csak talán évekre is — szertefoszlott a hatvanasok-hetvenesek nagy kollektiviz-
museszménye, s az élet atomizálódása a kisebb, mikroméretű szellemi közössé-
geket is megsemmisítette, azoknak heroista szerepvállalását és gerillaküldetését 
pedig az egyén heroizmusára építette le, azt a következtetést eredményezték, 
hogy a művész — akárcsak a bizonytalan kezdeti lépések alkalmával — ismét 
az egyes szám első személy hangjának kontemplatív kánonjai mentén keresse 
az önkifejezés kulcsát. A válság egyik jeleként tartható számon Tóth Gábor ese-
tében az 1983-as I Would Like To Be (Én lenni szeretnék) című brosúra, amely 
a minden és a semmi fesztávjain túl azt a következtetést adja, hogy az egyén 
önmaga kíván lenni, saját helyét és lényét keresi a világ dolgai között. Így szü-
letik meg a végső óhaj is: „Én Tóth Gábor szeretnék lenni." 

Ez idő tá j t keletkezik a budapesti Buddhista Misszió által 1985-ben kiadott 
Hol vagyok én még attól, hogy hallgatni tudják? című zen verskötet egyik kas-
sákian tiszta lírai önreflexiója: 

harmincnégy éves vagyok, 
miért írnék verset 
erre az alkalomra? 
ugyanúgy alszom, 
ugyanúgy eszem, 
és ugyanúgy törekszem, 
hogy megvalósítsam magam, 
mint máskor, 
nem korom az oka, 
hogy még távolinak érzem 
a célt. 
kinyújtott, üres tenyeremben 
most sincs kevesebb, 
mint eddig. 
Miközben a különféle médiumváltásokról beszélünk, ennek az összetett és 

változatos opusnak egy különlegesen elszigetelt, de az izolációt, a félnyilvános-
ságot tudatosan vállaló stratégiájáról is szó esik. 

— Soha nem az volt a fontos, miben gondolkodom, hanem hogy hogyan 
gondolkodom. Így aztán a váltások nem okoztak különösebb traumát. A folyto-
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nos átváltás igénye meg is fogalmazódott bennem, s így történt, hogy a hetvenes 
évek közepén szakítottam a vizuális költészettel; pont akkor, amikor ezeket a 
dolgokat már megfelelő úton-módon kanalizálni lehetett. 

A publikálást illetően nyilván, hogy könnyű helyzetben voltam, mert sem 
az egzisztenciámat, sem az erkölcsi habitusomat nem kötöttem ehhez, tehát nem 
attól függtem, hogy vajon publikálnak-e vagy sem. Másrészt őszintén úgy ér-
zem, hogy szemben sok más alkotóval, akikkel együtt tevékenykedtünk — gon-
dolok itt az akkori magyar progresszióra —, abszolút nem tartottam igényt az 
oppozícióból származó nimbuszokra, mert nem tartottam lényegesnek. A zen 
szellemében mondva: a belső béke sokkal fontosabb volt, mintsem, hogy egy 
legalizált vagy egy oppozíciós elvárásnak megfeleljek. Azok viszont, akik ebben 
a tevékenységben szorosan benne voltak, tökéletesen tudták, mit csinálok . . . 

Tehát nem szerepeltél újságokban, folyóiratokban . . . 
— Érdekes dolog volt, hogy azok, akik a progressziót csinálták, mind na-

gyon jól tudták, hová tegyék a tevékenységemet; akiknek pedig mindezt csinál-
ták — ami akkor eléggé belterjes társulat volt —, azok viszont nem ismertek, 
mert nem volt rá igényem, hogy ennek a meghatározott réteget képviselő kö-
zönségnek — hadd mondjam így — adminisztráljam magam. Sokat gondolkod-
tam azon, ez nem egy olyasféle praktikus struccpolitika-e, hogy elkerüljem a 
megmérettetést, de így visszamenőleg is azt kell mondjam, az első vonástól 
kezdve, mindent ugyanúgy vállalok, mint akkor. A hetvenes évek közepén pél-
dául meg lehetett volna úgy jelennem, mint aki Tamkó tanítványaként itt öt-
hat éve vizuális költészettel foglalkozik. Iszonyodtam ettől, még akkor is, ha azt 
hitték sokan, hogy a visszahúzódás, a háttérben maradás egyfajta szerepválla-
lás, vagyis, hogy én most itt a sértődöttet játszom. Erről szó sem volt. 

A médiumhasználatot illetően: valóban volt a munkálkodásómban egy ce-
zúra, de én ezt nem így fogtam fel. Ügy láttam, hogy van egy affinitásom, egy 
aktivitásom, ami most másban jelenik meg. Egyszerűen más érdekelt. Ami vi-
szont végigvezethető, az egyfajta attitűd, amely az alkotótevékenységemben a 
magamhoz vagy a világhoz való viszonyomban fogalmazódik meg. Ez valahol 
biztosan állandó, konstans, de, hogy ez hogyan realizálódott a médiumokban, 
mármint a gyakorlatban, talán esetlegesnek is mondható. 

Így például a mail art nagyon-nagyon fontos médium volt, ez kétségtelen. 
De azt is hozzá kell tennem, hogy előbb eszközként szerepelt, a már meglevő 
munkáim továbbítására. Utána, mint ahogy a vizuális költészetben is, elkezd-
tem keresni, melyik az specifikus terület, amelyben tovább tudnék lépni. Így 
volt ezzel is. És kiderült, hogy a küldeményművészeten belül nem annyira a 
New York-i Levelezőiskola szellemisége, hanem egy jóval mediálisabb gondol-
kodás érvényesült, vagyis igazi postai müvészbélyeget készítettem, szöveges le-
velezőlapokat és pecsétművészeti alkotásokat, melyek úgyszintén szövegre épül-
tek. Tehát a mail art-nak is a konceptuálisabb oldala felé mentem el, és ebben 
az értelemben is tovább működött a szöveg, csak más funkcióban. A mail art 
volt igazán az, ami miatt azt éreztem, hogy bekapcsolódtam valami teljesen friss 
és akkor élő dologba, s mindenki, aki belekerült, részévé vált egy napi szintű 
rendszernek, ami hiteles formája volt az akkori alkotói valóságnak. 

Tehát a küldeményművészetben is rögtön azt néztem, melyik a nekem való 
terület, s nem is csináltam soha képzőművészeti indíttatású mail artot, hanem 
kezdettől fogva szövegeset. A sloganekre gondolok, amelyek lapokon jelentek 
meg, és konceptuális jellegűek voltak. Volt köztük önreflexív, amikor például 
egymást követően két lapot adtam fel, hogy „eddig 235 lapot nem adtam föl ne-
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ked", majd rögtön utána, hogy „eddig 236 lapot nem adtam föl neked", vagy 
olyat, amelyiken azt írta: „ez a levelezőlap jelöl engem" stb. Volt még egy ilyen, 
amelyik nagyon kedves volt számomra, mert a dadagesztus benne volt a kon-
cepttel együtt. Ekkor már elég jó kapcsolatom volt a Fluxusszal és Dick Hig-
ginsszel, és úgy gondoltam, ez szellemileg valahol kapcsolódik hozzájuk. Ez az 
„Én szeretlek Andy [Warhol], mert buzi vagy, de nem szeretlek, mert művész 
vagy" hangzású szöveg. 

A dada — már eredendő természeténél fogva is — fokozottan magában hor-
dozza az akció, az alkotó közvetlen fizikai jelenlétének a lehetőségét. A hetvenes 
évek magyarországi ú j művészetében nemigen találunk rajtad kívül még egy 
olyan sokoldalú, annyira multimediálisan gondolkodó művészt, akinek médiu-
moktól elvonatkoztatott mindenkori opusában permanens jelleggel ott munkál 
a dadaista gesztus, az akcióra való szándék. 

— Az akcionizmusra való hajlam végig működött bennem, a legelső időktől 
kezdve. Talán azért is kötöttem ki tízes éveim végén a dadaizmusnál, mert ez a 
művészeti-ellenművészeti jelenség már szöveges formájában is egy rögzített ak-
ció volt. Olyan hatalmas energiák jelentek meg ugyanis benne, hogy szinte fon-
tosabb volt maga az energia, mint az, amit létrehozott. 

A dada tehát nagyon fontos a számomra mind a mai napig. Beke László 
művészettörténész mondta ki egyszer, hogy az ő megítélése szerint, az alatt a 
10—11 év alatt a magyar progresszióban én voltam az, aki a legkövetkezeteseb-
ben képviselte a dadát. Én ezt nagyon szívesen fel is vállalom, mert ebben olyan 
mértékű tudatiság volt, hogy nem tudatosan csináltam dadát, de tudatosan azo-
nosultam vele. Sohasem azt tartottam fontosnak, amit itt a művészettörténet 
felhánytorgat, tudniillik, hogy polgárpukkasztó meg ilyesmi, hanem az egész-
nek egy mélyebb értelme érdekelt. 

Csináltam mail art-akciókat, koncept-akciókat, mintegy keresve a kulturál-
tabb agresszió formáit. Hadd idézzek egyet. Amikor a belvárosban először állí-
tották fel az autóparkoló-órákat, kimentem, elkezdtem bedobálni a pénzt, a par-
kolóba a sok kocsi közé betettem egy széket meg egy asztalt, és helyet foglaltam, 
ettem, olvastam. Jött a rendőr, én pedig mondtam neki: kérem, kifizettem a 
parkolási díjat. Ez lenne az a faj ta konceptuális gondolkodás tehát, hogy maga 
a gesztus a művészet. Más alkalommal itt a ház előtt, az utcán csináltam egy 
anonim akciót, melyben Beke Laci is segédkezett. Van egy ilyen kis öntapadó-
som, hogy „Taposs a művészeten!", és itt a zebrán leragasztottam, és figyeltem 
a reakciókat: rálépnek, nem lépnek rá, kerülgetik stb. Azt a problémát, hogy 
mennyire képes a szó intellektuális értelemében interveniálni a művészet vala-
kinek a tudatában, megpróbáltam közvetlen módon kieszközölni. 

Ezek a részben gesztuális, részben inkább a dadába sorolható akciók egy 
nagyon komoly minőségi változáson mentek keresztül a hetvenes évek második 
felében, amikor is a sloganek olyan irányban kezdtek működni, hogy közelítet-
tek a későbbi létfilozófia-probléma felé, ami mediális értelemben a performance-
hoz vezetett, melyet úgyszintén primáris kifejezőformaként kezeltem. A Fluxus 
vagy a dada vonatkozásában csak az az attitűd maradt fenn, hogy a befogadóval 
közvetlen kapcsolatba kerüljek és egy impulzív benyomásos szinten tudatosít-
sam benne kreativitásának latens lehetőségeit. Hiszen performance-ot előadva 
számolni kell azzal, hogy csak impulzusokat tudunk átadni. Hadd utaljak itt a 
buddhizmusra, vagyis hogy a szívtől szívig való közvetítés tanítása később na-
gyon megerősítette ezt a koncepciót bennem. Ez egy egészen más minőségű kap-
csolat, mint amikor az ember akár írott, akár fónikus vagy vizuális úton-módon 
kerül kapcsolatba a közönséggel. 
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A te performance-aid nem annyira narratív előadások voltak, mint amilyet 
például egy Laurie Anderson képvisel . . . 

— Nem is vállalkozom annak a meghatározására, ezek milyen típusú per-
fomanrce-ok lehettek. Azt emelném ki, hogy bár nagyon alaposan készültem fel 
valamennyire — esetenként fél évig is —, tudtam, hogy az, ami közvetíti a do-
log lényegét a befogadónak, az a poézis. Vagyis az a megfoghatatlan valami, ami 
— ha történetesen egy másik csatornán próbálnám kibontakoztatni — csak egy 
másik poézis lehetne, vagy nem lenne poézis. Azzal mindig is tisztában voltam, 
hogy performance-aim alapvetően egy vizuális képszerveződés által jönnek lét-
re, tehát, hogy egy olyan vizuális eseménysor játszódik le, és olyan információk 
és benyomások keletkeznek, minek alapján összeáll egy poézis: a látvány és a 
történés poézise. És ez az a poézis, amely szuggerál egy olyan beállítódást, amely 
képessé tesz arra, hogy valamit hasonlóképpen láss vagy befogadj. 

Ezek között az előadások között is egy teljesen különleges helyet foglal el 
az a bizonyos darshan, amit a Bercsényiben csináltam. Egyrészt, mert az akcio-
nista hajlamnak a buddhizmussal való találkozási pontja, másrészt pedig egy-
fajta szintetizáló funkció hárult rá, mivel benne csomósodtak össze a művészet 
rendeltetésével kapcsolatos nézeteim. Annak ellenére, hogy nem vagyok hívő, 
a buddhizmus nagyon sok mindent megfogalmazott a számomra, amely — meg-
fogalmazatlanul ugyan — már „állt" bennem. 

A darshant azért kellett megcsinálnom, mert szerintem — abszolút tema-
tikusán nézve — valamennyi médiumnak az a feladata, hogy megfogja azokat 
az érzéseket, amelyek az embert a környező világban meghatározzák, s hogy 
olyan lehetőséget legyen képes felmutatni, ami alkalmassá teszi a befogadót, 
hogy önmagával tisztában legyen, és a felmerülő konfliktusokat képes legyen 
ezáltal feloldani. Ez pedig akkor lehetséges, amikor — önmagával is tisztába 
kerülve — egy kicsit megértőbbé válik mások iránt. Magát a darshant is pont 
azért gyakorolják a buddhisták, hogy a másfajta minőségű megértés létrejöj-
jön. Jómagam úgy vélem, hogy a társadalomban lezajló szocializáció, amely 
ugyan több millió kanalizációs lehetőséget ad a kommunikációra és a megértés-
re, egyre inkább elnyomja a valós értékek felhozását, egyre inkább rárakódik, és 
egy rosszértelmű metaszintre tolja el. 

Ha már a folytonos médiumváltás szó- és ügyvivője vagy, hol tartasz most, 
és röviden, hogyan foglalnád össze az elmúlt húsz esztendőt? 

— Most ott tartok, hogy második zen-buddhista kötetem is megjelent, s 
megint egy médiumcsere van, ugyanis készítettem néhány objektumot. Ügy tű-
nik, hogy ez tiszta képzőművészet, bár én soha nem így közelítek a dologhoz, 
hanem van egy kifejezési készség, amit valamiben realizálok. Most éppen gipsz-
objektumokat készítek, melyeknek kizárólag képzőművészeti vonzataik vannak. 

Ha végignéznénk, hogy az elmúlt két évtizedben mivel foglalkoztam, mit 
alkottam, rettenetesen sok médiumot kellene érintenünk, mint ahogy tettük is 
nagy vonalakban. Az önmegvalósítás átváltásainak mechanizmusa jelenik meg, 
amikor azt mondom, hogy nem vagyok filmes, de egy csomó filmet csináltam; 
nem vagyok fotós, de fotóztam is; igazából soha nem foglalkoztam azzal, hogy 
költő legyek, bár írtam klasszikus vonalverset, és alkottam vizuális költészetet 
is. Visszatekintve eddigi munkásságomra: kétségtelenül a poetikumra való haj-
lam a legállandóbb motiváció, tehát az a poétikus attitűd, amely — még ha a 
legracionálisabbnak tűnő tevékenységet vesszük is tekintetbe — állandóan jelen 
volt és befolyásolt. 
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Art Publisher nevű nemzetközi alternatív művészeti kiadónak. Tevékenységi terü-
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Videoalkotásainak száma ez idáig kilenc. 1968 és 1986 között több mint harminc 
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Jelenet A stég című performance-ból, 1984 
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