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a 20. század második fele és az ezredforduló magyar költészetének 

egyik legnagyobb ívű reprezentációja. De fontos szerepet játszik eb-

ben Ladik Katalin vizuális költészete vagy Székely Ákos kevéssé is-

mert, de autentikus művészi gyakorlata is.

*

Egyéb történeti és társadalmi folyamatok mellett sok tekintetben a 

hatvanas–hetvenes évek fordulóján jelentkező neoavantgárd, illetve 

a hetvenes évek végétől kibontakozó posztavantgárd-alternatív-ex pe-

ri men tális kultúrának köszönhető, hogy a magyar kulturális élet pro-

vincializmusa, intézményi állapotainak konstans elmaradottsága, az 

uralkodó kulturális közbeszéd öntudatos szűklátókörűsége radikális 

kihívással került szembe. Az általános hatalmi reakció először az új 

jelenségek körének elszigetelése, a szellemi értéktudatból való kiikta-

tása volt. Ez azonban egyre kevésbé bizonyult életképes stratégiának 

az újabb nemzedékek jelentkezése, illetve a nemzetközi politikai ol-

vadás szükségszerű következményei közepette.

A magyar irodalom és művészet folyamatai ezen évtizedek alatt 

nemcsak az innováció üres tereit töltötték fel és értelmezték újra, ha-

nem a magyar kultúrát egyre inkább a globális kommunikáció terébe 

emelték. Ugyanakkor a bevezetőben, részben pedig a jelen tanulmány 

egészében körvonalazott tényezők jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy 

az euro-amerikai kultúra összetett folyamataihoz illeszkedve egy jel-

legzetes, összetéveszthetetlen kulturális miliőt teremtsenek, és ebben 

sajátos tapasztalatot, irodalmi-művészeti gyakorlatot artikuláljanak.

Remélhető, hogy mindezek után a kortárs magyar kultúra színképe 

a maga sajátosságaival és ellentmondásaival ismét természetes módon 

illeszkedik a világ kultúrájának összetett, bonyolult, időnként átlát-

hatatlan, ám annál izgalmasabb jelenségvilágába. Ahogyan ez évszá-

zadokon és történeti-társadalmi konfl iktusok hosszú során keresztül 

történt.

Sándor Katalin

HIÁNY, JELEK

Tandori Dezső Ördöglakat című kötetének 
néhány képszövegéről

Tandori Dezső Ördöglakatát túl kézenfekvőnek tűnik a címből kiin-

dulva nyelvi-grafi kus ördöglakatnak, az összeakasztottat szétszedő tü-

relemjátéknak tekinteni, mégis ez különösen találónak bizonyul a kéz-

írás és rajzolás átmeneti koreográfi ájával összegző kötet és recepciója 

olvasásakor. A recepcióban olyan értelmezési műveletek válnak kitapint-

hatóvá, amelyek járatokat, összefüggéseket, csomópontokat, összeren-

deződő mintázatokat tesznek láthatóvá a köteten belül, illetve a kötet 

és az életmű között, és a Tandori-életmű médium- és művészetközi jel-

legének irodalomtörténeti értékeléséhez lényeges szempontokat hoznak 

felszínre. A képzőművészet és ezen belül a konceptualizmus,1 a műfor-

dítás gyakorlata és a fi lozófi ai műveltség,2 az irodalmi, fi lozófi ai tradí-

ció folytonos újraértése, „a textuális elemek grafi kus játékba hozása”, 

a „vizuális jel grafi kus és grafematikus jelölésmódjai” közötti átmene-

tek3 mind olyan vonatkozási pontok, amelyek nem csupán az Ördög-

lakat, hanem az életmű egészének értelmezhetőségét is alakítják. Ilyen 

értelemben a kötet, amely „50+1 év válogatásaként”, „egy gondolkodás 

atlaszaként”4 nevezi meg magát, egyfajta kicsinyítő tükre az életműnek, 

illetve folyamatában egyfajta szétterjedő textuális-grafi kus emlékezés-

gyakorlat, amelyben mind az életmű (főként az Egy talált tárgy megtisz-

títása és a Töredék Hamletnek kötetek), mind az időnként becézett elő-

dök (Hérakleitosz, Wittgenstein, Kant, Duchamp, Shakespeare, Babits, 

1 Dékei Kriszta, Witti, Héri meg a szüszifoszi. Tandori Dezső és a képzőművészet, Beszélő 
2008/11. (http://beszelo.c3.hu/cikkek/witti-heri-meg-a-szueszifoszi).

2 Fried István, Egy életmű szóban-rajzban elbeszélve. Tandori Dezső Ördöglakata, Új 
Forrás 2008/1. (http://epa.oszk.hu/00000/00016/00131/080106.htm).

3 Gyulai Zoltán, Az „egy gondolkodás atlasza”. Tandori Dezső Ördöglakat című kötetéről, 
Forrás, 2008/12., 43–52.

4 Kabai Lóránt szerint az Ördöglakat „szubjektum-enciklopédiának”, „létösszegző kö-
tetnek” tekinthető, és egyfajta lezárás-igényt sejtet, „de még inkább a készülődést a 
mindenhez hasonló, de semmivel sem azonos nagy ismeretlennel való találkozásra”. 
K. Kabai Lóránt, Tandori forever. Tandori Dezső: Ördöglakat, Magyar Narancs 2007/
35. (http://magyarnarancs.hu/zene2/tandori_forever_-_tandori_dezso_ordoglakat_konyv-
67574).
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Weöres, Szép Ernő stb.) és irodalmi, fi lozófi ai, képzőművészeti előz-

mények láttamozása, újraírása történik.

Jelen írás eddig kevésbé bejárt, bár az eddigiekkel (a diszkurzív „ör-

döglakat” logikája szerint) elkerülhetetlenül érintkező nyomvonalakat 

követ: az Ördöglakatban feltűnő a hiányjeleket újrakontextualizáló vagy 

a jelek hiányát kiaknázó képszövegek állandó visszatérése. Ez a „hiány-

(jel)poézis” a ’60-as évek konceptuális művészetének szemléletmódja 

felől is megközelíthető,5 amely szerint a műalkotásban a koncepció, 

a művészet és a befogadás mibenlétének, feltételeinek a refl exiója lénye-

gesebb, érdekkel bíróbb, mint maga a megvalósulás, az anyagiságában 

létrejött végtermék. Így a műalkotás részben eloldódhat a materiális 

megvalósulás közegétől, és éppen ezt a tendenciát nevezi maga Tandori 

„anorex konceptualizmusnak” a Balkon folyóiratban megjelent azonos 

című írásában: „A gondolatképződés (»abszolutista konceptum«) sza-

bad tere azonos a matériaelfogyás, elhagyás tendenciájával, az étkezés-

re vonatkoztatva anorexiának nevezett izével.”6 

A matériaelhagyás tendenciája, az anyagtalanodás folyamata nyilván 

összefügghet az ábrázolhatatlan, a mondhatatlan művészetfi lozófi ai 

problémájának refl exiójával is, amely Tandorinál felskiccelt, elnagyolt 

rajzversekben, rajzírásokban a vázlat laza szellősségével valósul meg 

úgy, hogy a mű kitöltetlen, üres helyei elválaszthatatlanok az olvasói 

jelentésképzés aktusától.

A pont is létrejöhetetlen (Zenón alapján, örök felezéssel) című (?) oldal az 

Ördöglakatban a pont hiányával, a lap üresen hagyásával folytatódik, 

majd a lap alján az „(Ábrázolhatatlan, abszolút)” olvasható. A jelölés 

ilyen felfüggesztése történik A gyalog lépésének jelölhetetlensége osztatlan 

mezőn „újraírásakor” vagy a Felhőtlen felhők estében is, mely a „felhőt-

len” szó szerint értése nyomán törli, hagyja el a felhőt, és a jelölést 

magát felfüggesztő paradoxonnal visszafordítja a tekintetet a nyelvre, 

a szó materialitására, másként, konkrétként érthetőségére, kibillentve 

a nyelv automatizálódott használatát.

A pont a mondat végén című rajz(vers) újabb humoros adalék az áb-

rázolhatatlan művészetfi lozófi ai kérdéséhez. A pontokból álló alakzat 

utolsó helye üresen marad, és ez egy olyan „mondat” végén, amely kizá-

rólag (nagyobb, korongszerű) pontokból áll, akár várhatónak is tűnhet: 

5 Dékei Kriszta a Tandori-életműnek a képzőművészethez való viszonyát vizsgáló ta-
nulmányában szintén felhívja a fi gyelmet a konceptuális művészet szemléletére mint 
lehetséges értelmezési keretre: Dékei, I. m.

6 Tandori Dezső, Anorex konceptualizmus. Duchamp Duchamp után II., Balkon 2005/1. 
(www.balkon.hu/balkon05_01/02tandori.html).

a jel hiánya zárja, pontosabban hagyja nyitva a sorozatot. Tandori Ma-

levicsnek ajánlott 1988-as rajzverse, a Fekete alapon fehér négyzet nem az 

Ördöglakatban jelent meg, de feltűnő A pont a mondat végén képszöveg-

gel való rokoníthatósága. A rajzvers elnagyoltsága sajátosan viszonyul 

az absztrakt festészethez kapcsolódó esztétikai szemléletmódokhoz, 

ideológiákhoz, illetve Malevics némely elhíresült alkotásához, például 

a Fekete négyzet vagy a Fehér a fehéren című festményéhez, amely Lyo-

tard szerint az ábrázolhatatlan, a megjeleníthetetlen kérdését hívja elő: 

„nyilvánvalóan »megjelenít« valamit, de negatív módon, tehát kerülni 

fogja a fi guralitást vagy az ábrázolást, »fehér« lesz, mint egy Malevics-

négyzet, a látás meggátlásával láttat, kínt okozva szerez csak örömet”.7 

Tandori képszövege öt sornyi hiányjelből (néhol v-re, r-re is hasonlító 

írásjelből) áll, a sorok egyenként öt jelet tartalmaznak, az utolsó sor 

utolsó jele pedig hiányzik. A rajzvers az alap–fi gura viszony egyértel-

műségét megbillentve a lap fehér terére irányítja a tekintetet, a meg-

jeleníthetetlen megjelenítésének kérdéséhez pedig (laza humorral) a 

hiány konvencionális jelével, illetve a jel hiányával viszonyul.8

Az Ördöglakat egyik lapján a következő olvasható: „A szavak csak 

azért fontosak, hogy… / …legyen valami közlendőnk egymással”. A lap 

felső és alsó részén elhelyezkedő két sor között a könnyed vonásokkal 

felvitt hiányjelek az ürességet keretezik, az alsó sarokban egy körben 

a „PONT” szó és hiányjel. A „közlendő” így önmagába hajlik vissza, 

magukról a szavakról szóló metanyelvvé válik. A hiányjelekből álló 

keret üressége egyfajta kihátrálás a mondásból, ám Tandorinál sem 

a mondhatóság, sem a mondhatatlan, sem a beszéd, sem a mondhatat-

lanról való hallgatás nem tételeződik abszolútként vagy olyan vég-

pontként, amit ne lehetne újra kimozdítani, kérdéssé tenni:9 az ábrá-

zolhatatlan, miközben ellenáll a megjelenítésnek, beszédet, diskurzust, 

a megmutatás vágyát generálja maga körül (elég, ha a végtelent te ma-

tizáló Tandori-képszövegekre gondolunk). Az Ördöglakat rajzversei 

így inkább sajátos verziói a nyelv, a hallgatás, a világ birtokolhatatlan-

ságával való önironikus, játékos szembenézésnek.

7 Jean-François Lyotard, Mi a posztmodern? = A posztmodern irodalomtudomány kiala-
kulása, szerk. Bókay Antal – Vilcsek Béla, Osiris, Budapest, 2002, 17.

8 Lásd erről bővebben Sándor Katalin, Nyugtalanító írásképek. A vizuális költészet inter-
medialitásáról, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 111–112.

9 Talán ennek viszonylatában is értelmezhető az, amit Gyulai Zoltán „Tandori legendás 
produktivitásaként”, „fáradhatatlan szövegtér-építkezése és -felméréseként” ír le, s amely 
a behelyettesíthetetlen, a felfoghatatlan némaság helyének „megkörnyékezésére és kör-
nyékének élhetővé tételére tett” kísérletnek tekinthető. Gyulai, I. m., 38.
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A kötet egyik lapján a folyton ismétlődő (hol sírt és keresztet, hol 

csónakot formázó) „td” szerzői monogram-ikon látható Wittgenstein 

(„Witti”) híres mondatával: „Amiről nem lehet beszélni, arról hallgat-

ni kell.” A kommentár pedig: „EZ A BESZÉD!!” A „Wittiként” be-

cézés jelzi az idézet (és az idézett) egyszerre sajáttá és mássá íródását, 

önmagától való elkülönbözését az újrakontextualizálás nyomán, a kom-

mentár pedig továbbírja a beszéd, a nyelv, a mondható határait is te ma-

tizáló mondatot. Gyulai Zoltán fontos megállapítása a Tandori-kom-

mentár két lehetséges olvasatára mutat rá: „nem csak egy odavetett, 

szokványos frázisként (pl. »na, ez igen!«) érthető, hanem a Wittgen-

stein-idézet szűkszavú, de annál mélyrehatóbb kommentárjaként is, 

hiszen azt is jelentheti, hogy »EZ [VAN] A BESZÉD!!«, azaz a beszéd 

lényegileg nem más, mint a hallgatásra való felszólítás beteljesítése, 

hogy tehát beszédünk nem más, mint valami mondhatatlanról való 

szükségszerű hallgatás folyamata, s hogy a rajz is csak felmutatni re-

mélheti az eff éle paradox evidenciákat”.10 Ám nem csupán a kétféle 

olvashatóság lehet érdekkel bíró az „Ez a beszéd!!” esetében, hanem az 

is, hogy ebben a felolvashatóságtól, a hangtól eloldódó és az írás látha-

tóságához kötődő könyvben a kommentár egy olyan mondat, amely-

nek kétféle (kontextusfüggő) olvasata különbségként a kimondásban, 

az intonációban, a hangsúlyeloszlásban is megnyilvánulhat.

A nyomdászati és egyéb korrektúrában használatos hiányjelek újra-

felhasználásában, újrakontextualizálásában a jelek nem valami ponto-

san meghatározhatónak a hiányát jelölik, hanem inkább megbillentik 

a jelölést azáltal, hogy ami a képen láthatóként „van”, azt a „nincsnek”, 

a nagyon is látható hiánynak a jele hozza létre. Ebben is ahhoz hasonló 

sajátos dialektikus szemlélet, illetve „módszertan” működik, mint ami-

vel az Ördöglakat egyéb (kép)szövegeiben is találkozunk: az egyik lapon 

a „szent”-ben ott van a „zen”, jelezve, hogy ezt a viszonyt nemcsak el-

lentétező szembenállásként lehet elgondolni, hanem az összefüggések 

egyfajta „ökuméniumaként” is, ahogy az egyszavas vers címe állítja.11

A hiánynövények kertjében olyan közöttes írásjel-botanika képződik 

meg, amelyben a hiányjelek mindegyre visszaveszik a fi guratív jelleg, 

a mimetikusság logikáját, a világ valamely látható részletével való ösz-

szemérhetőség lehetőségét: a kusza, lazán felrajzolt hiányjelnövény-

zet a „nincs” és a „van” között ugyanúgy fi ktív és nyelvi-grafematikus, 

10 Uo., 43.
11 Lásd még egy másik lapon a „VORIZONTÁLIS” és a „HERTIKÁLIS” egymást ke-

resztező sorait.

mint Tandori „irodalmi növényei”, az A és Z betűből írt-rajzolt „névelő 

növények”, amelyekben a betű az olvasható és a nézhető, a konvencio-

nális és az ikonikus közöttességében érzékelhető.

A vándormadarak fája olyan hiányjelrajz, amelyben akár a vándorma-

dár képzete vagy az üres (?) ágak képe is összekapcsolható a hiány fogal-

mával, ám inkább attól sajátos a rajz képisége, hogy a majdnem fi gu ratív 

és a nonfi guratív közöttességében tartja a tekintetet: ha az ágak vagy 

szárnyak ikonikussága, grafi kussága felől nézzük, leginkább hiányjele-

ket látunk, ha viszont a hiányjelek konvencionális jellege felől olvassuk, 

akkor ágak vagy éppen felszálló szárnyak vonalai tűnnek fel a képen.

A 2005/06-ként számozott (?) versben a sarkainál nyitott keretbe írt 

„forever” f betűje a végtelen matematikai jelére hasonlít, és a szó amúgy 

is ambiguus jelentéslehetőségeit vagy bizonyosságát a v betű helyére lépő 

hiányjel beékelődése mozdítja ki (éppen a hiány állandóságát, „vanját” 

állítva). Így lesz ebből sírfelirat, a képszöveg pontosítja, hogy „Egy 

sírkőre került Ausztrália földjén”. Ausztrália pedig egy másik könyv re 

mutathat, a Medvék minden mennyiségben kötetre, amelyben a földrész 

a koalák élőhelyeként (Az ősök és a még ősebbek, A kis koaláról II.), illetve az 

európai (és akár gyermekiként is elgondolható) tekintet számára „má-

sik”, kulturálisan hiányzó kontinensként jelenik meg („De ha felérjük 

is ésszel, / Mit kezdjünk, már az igaz, / Egy ilyen üres földrésszel?”).

Az Ördöglakatban a hiány mint kihagyás, törlés is alakíthatja a kép-

szövegek olvashatóságát. A Nyelvében él esetében a cím egyfajta elvá-

rástörlőként működhet: az az olvasó, aki a „Nyelvében él a nemzet” mon-

datot rendszeresen idéző kulturális közegben szocializálódott, a foly-

tatás hiányát, elhagyását érzékelheti. Ezáltal Széchenyi Istvánnak ez 

a refl ektálatlanul (túl)idézett, szállóigévé vált mondata kimozdul az idé-

zés automatizmusából, újraírható szöveggé válik, ezúttal egy humoro-

san refl exív újraértelmezés tárgyává, amely nem annyira a történeti 

értelmezés, mint inkább a mondatnak a jelen (politikai, társadalmi, iro-

dalmi, publicisztikai) kontextusaiban való idézése szempontjából le-

het érdekkel bíró.

Tandori képszövegének címe nem a nemzethez, hanem a cím alatt 

egyfajta nyelvi-grafi kai gimnasztikát végző pálcikaemberhez kapcso-

lódik, egy viccesen vázlatos, felskiccelt fi gurához, amely nem az azo-

nosíthatóság, hanem a fi ktív létmód vagy a tetszőleges behelyettesítés 

lehetőségét hozza képbe. Az „él” ige alakja pedig akár az általános vagy 

határozatlan névmásokkal való kapcsolódást is megengedi: mindenki, 

valaki. A pálcikaember Tandori versében szó szerint „nyelvében él” 
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(ahogy egyébként a nemzet is12). Bár a nyelvi-rajzos gimnasztika a ref-

lexió nem olyan igényével lép fel, mint egy nyelvészeti értekezés, a kép-

szöveg mintha éppen azt a vertikális térdimenziót (fent–lent) tenné 

láthatóvá és „dramatizálná”, amely kognitív nyelvészeti nézőpontból 

a „nyelvi világ térstruktúrájának fontos (ha nem éppen a legfontosabb) 

dimenziója”.13 Ebben a térstruktúrában az aktív emocionális és hangu-

lati állapot (azaz az ilyennel jellemezhető ember vagy állat) helye fent 

van, a passzívé lent, a megváltozott állapot pedig „magával viszi” azt, 

akihez tartozik, így annak „megváltozik a nyelvi világ térstruktúrájá-

ban elfoglalt helye” (például felbátorodik, felderül).14

Éppen e vertikális dimenzió mentén íródik a képszövegben a „fel-

derül”, illetve Tandori nyelvi találmánya, a „lederül” (a „felborul”, „le-

borul” tudatosan elvétett analógiájára), és ezt tornássza el a pálcika-

ember. Mindebből nem is annyira a kognitív nézőpontú olvashatóság 

érdekes, mint inkább az, hogy a képszöveg a „nyelvében él” szintagma 

kvázi szó szerinti értelmezése és a szóelhagyás, a hiányzó jel nyomán 

egy aforizmává vált, túlidézett mondatot billent ki fi nom iróniával az 

idézés refl ektálatlan, kulturálisan automatizálódó vagy különböző 

ideológiákban rögzülő gyakorlatából.

A mondhatót és a mondhatatlant, a jelölést és a jelölhetetlent a 

 hiányjelek és a jelek hiánya által is tematizáló kötet kézírásos jellege 

eloldhatatlan az olvasás, a tekintettel való letapogatás sajátos fenome-

nológiájától. A tipográfi ai szabványosítás, uniformizálás, a konvencio-

nális tördelés helyett, amely nem akasztja meg, nem irányítja magára 

a tekintetet, itt a kézírásnak mint a test lenyomatának az esetlegessé-

gével, ismételhetetlenségével szembesülünk.

Bár a kézzel írt szöveg az írógéppel írt szöveghez képest láthatóvá 

teheti „a természetből a kultúrába tartó kézírásszerű folyamatos átme-

netet”,15 a kézírás a test, a kéz nyomaként éppen az írásnak a szubjekti-

vitásról, a jelenlétről való leválását, leválaszthatóságát jelzi, így nyom-

szerűként a közvetítettségen, valaminek a hiányán, távollétén alapul. 

12 Szilágy N. Sándor kognitív nyelvészeti szempontokat is érvényesítve érvel amellett, hogy 
a nemzet szó szerint nyelv(é)ben él, hiszen „maga a nemzet szó és a neki megfelelő foga-
lom egy olyan nyelvi és fogalmi konstruktum, amelynek »odakint«, a való világban az 
égvilágon semmiféle megfelelője nincs mint olyan (ti. mint amilyenként beszélni szok-
tunk róla). A nemzet ugyanis nem »odakint« van, ha van, hanem »idebent«, a fejünkben”. 
Szilágyi N. Sándor, Nyelvében él a nemzet, Regio 2002/4., 159–177.

13 Szilágyi N. Sándor, Hogyan teremtsünk világot? Rávezetés a nyelvi világ vizsgálatára, 
Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1997.

14 Uo., 16–17. 
15 Friedrich A. Kittlertől (Aufschreibesysteme 1800/1900) idézi Lőrincz Csongor, Media-

litás és diszkurzus, Lk.k.t. 2002/11., 100.

A kézírás által a test nyomot hagy, ám e nyomból nem válik (ki)olvasha-

tóvá sem a test, sem a szerzői szubjektivitás valamiféle lejegyződése.16

Fried István szerint a publikálásra szánt kézírás a nyomtatás közve-

títő funkciója, a reprodukció által veszít közvetlenségéből, intimitásá-

ból.17 És – tehetnénk hozzá benjamini nézőpontból – a technikai sok-

szorosítás felszámolja a kéz, a test általi nyomhagyás egyszeriségének 

auráját, megsokszorozza a távollétet, a lenyomat lenyomatát hozva lét-

re. Ám a nyomtatás sokszorosító-ismétlő, közvetítő műveletét éppen 

a kézzel rajzolt betűk ismételhetetlensége írja fölül. A kézírás media-

litása így nyelv és test, írás és rajz, jelenlét és hiány, ismételhetőség és 

ismételhetetlenség, konvencionalitás és korporealitás köztességében 

érzékelhető. A kézírásban, a rajzokban látható testmozdulat nyoma, 

a vonalak, a festék, a tinta egyenetlensége, a tollhegy könnyebb vagy 

erősebb érintése egyfajta érzéki befogadást is kíván, amelyben a refl exió 

nem csupán fogalmi-diszkurzív jellegű, hanem megnyílik az érzéki, 

a jelölhetetlen anyagszerű felé.

A kötet sajátos médiumközisége a fogalmi és az érzéki, a jelölés és 

ennek felfüggesztése között, a konvencionális és az ikonikus jelölésmó-

dok egymásbacsúszásában, az olvasás és a nézés gyakorlatának szét-

választhatatlanságában válik megtapasztalhatóvá. Az írás mediális 

különneműsége, az írásnak rajzba, a rajznak írásba való átmozdulása 

a könyvet, illetve ennek intézményes közegét, az irodalomként való 

olvasás feltételeit is kimozdíthatja, refl exió tárgyává teheti: a kötet pél-

dául a művészkönyv diszciplináris és mediális kereteket fellazító kon-

vencióit is idézi az oldalszámozás elhagyása által, vagy azáltal, hogy 

a háromszáz vászonkötéses példány borítóját maga Tandori rajzolta 

meg egyenként.

Az Ördöglakatban akár a hiányjelek, akár a jelek hiánya hívja elő 

vagy éppen teszi idézőjelbe a mondhatatlan és a megjeleníthetetlen, a be-

széd és a hallgatás, a jel vagy a nagyon is látható hiány kérdését, egyik 

sem helyezi ezt valamilyen elmozdíthatatlan végpontba. A kötet, az 

írásfolyamat állandó helyeződésben van; az egyik, akár rendhagyó 

kolofonoldalnak is tekinthető lap után18 újabb oldalak következnek, 

16 Bányai János az Ördöglakat én-jéről mint „minden személyestől függetlenített énről”, 
mint „grammatikai jel és ikon megnyilatkozásáról” ír: Bányai János, Tandori Dezső 
könyvei között, Híd 2008/12., 35–36.

17 Fried, I. m.
18 „S ez most meg van csinálódva. Szerkesztette, válogatta 50+1 év nevében A SZERZŐ. 

2006 És semmi csinnadratta. Védelme saját emléke ellen ez légyen, riadalom, szégyen, 
pánik el ne fogja. Szeretteit az ég óvja!”
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ezek közül kettő explicitté is teszi a lezárás elhalasztódását: „S ez még 

nem a vég I.”, illetve „S ez még nem a vég II.”. Az írásfolyamat, a nyelvi-

képi emlékezésgyakorlat meg nem érkező közeledés lesz. Tandorival 

(és Zénónnal) szólva: „örök felezéssel”.

Valaczka András

KÉPVERSEK VAKÁCIÓN

A vizuális költészet helye az irodalomtanításban

A címben említett hely – a vizuális költészet tanításának helye – e pil-

lanatban az esztergomi érsek metropolitai székére emlékeztet, ponto-

sabban annak 1974. februári állapotára, amikor is VI. Pál azt megüre-

sedetté nyilvánította. Mert hát ez a történelmi és spirituális jelentőségű 

szék de facto már odáig is üres volt, tekintve, hogy a legnagyobb tiszte-

letre méltó Mindszenty bíborosnak – a gulyáskommunizmus építé-

sének ismert körülményei között – nemigen volt módja benne helyet 

foglalni. Az pedig, hogy most már de jure is kimondták ezt az ürességet 

(a Szentatya erről szóló levelében a derűs vacatio szót használja), éppen 

abban mozdította elő a dolgokat, hogy idővel aztán ne legyen már üres 

ez a szék, hanem olyanvalaki kaphassa meg Lékai László személyében, 

aki immár fi zikailag is elfoglalhatta, mert a főkegyúri jog birtokosa, 

Kádár János megengedte neki. Joggal bízhatunk hát benne, hogy ha e 

hasábokon most mi is megüresedetté nyilvánítjuk a képverstanítás he-

lyét, már csupán ennek kimondásával is előrébb döccenhet az irodalom-

oktatás szekere.

Az egyháztörténeti párhuzam egyébként – hiába is látszik manieris-

ta módon eltúlzott gondolattársításnak – egyáltalán nem öncélú. Vagy 

létezik talán intézmény akár egyik, akár másik féltekén, amely híveb-

ben őrizné szó és kép egybekapcsolását, mint az Anyaszentegyház? 

Nem ennek missaléi ragaszkodnak a legkonzekvensebben a szöveget 

díszítő iniciálékhoz? Nem ennek épületei, papi öltözékei, kegytárgyai 

és imakönyvei hordozzák magukon a legtöbb képverset? Nagyon is ál-

líthatjuk, hogy igen, hisz’ ha csak egymagát a labarum jelet vizsgáljuk, 

ennek históriája is vagy kétezer évre megy vissza, s ma is ezerszám 

kerül elő az egyházi tárgyakon. Egész pontosan 312 óta terjed ez a jel, 

akkor tűzte zászlaira és pajzsaira Nagy Konstantin, egyszerre tekintve 

szónak és képnek az „in hoc signo vinces” szignumát, s egyszerre alkot-

va rajzot és szót, grafi kát és verbumot, méghozzá nem egymás mellé 

téve őket, hanem egyazon fi zikai valóságba foglalva mindkettőt. Ugyan-

így fog egybe képet és szót az ugyancsak egyháziak által alkotott Szent 

István-monogram (s ebben a tekintetben közömbös, hogy mi a hely-


