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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-
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zet a monogramot hordozó pannonhalmi alapítólevél eredetiségével), 

vagy a piarista rend által máig használt Métér Th eou-szimbólum, amely 

Mária monogramját és az Istenanya szó rövidítését foglalja magában. 

Vagy ezek nem is képversek? De hát 

akkor mi a képvers? Vagy jobb nem bele-

bonyolódnunk ebbe a terminológiai kér-

désbe? Ne bonyolódjunk bele, vegyük in-

kább Willard Bohn professzor defi níció-

ját, amely éppoly frappáns, mint amilyen 

egyszerű: képvers az a vers, amelyet in-

kább nézni kell, mint hallgatni.1 S hogy az ilyeneknek valóban versek-

nek kellene lenniük? Rímmel, ritmussal? Ilyesmit a szabad vers óta 

nyilván senki sem követelne meg, maradjunk inkább a vizuális költe-

ménynél, s akkor mindez bőven belefér a kategóriába, amelynek – em-

lékeztetőül – bőséges helye van tehát az irodalomtanításban, csak épp 

megüresedett helye.

De mégis mi mindent tekintsünk a tanítandó halmaz, a vizuális 

költészet részének? Mit kellene e tárgykörben tanítanunk? Akár a 

fen tebb említett, művészi igénnyel elrendezett monogramokat is, hi-

szen ugyanaz a tömörítő erő emeli ki őket a hétköznapiságból, amely 

az epigrammákat, haikukat, novellákat. Nem versek, de szinte költe-

mények. Szinte hipertextek, melyek emblémaként hívnak elő valami 

sokkal bonyolultabbat, valami nagyon összetettet, valami igazán 

messzire vezetőt. Feltétlenül ide sorolhatók azután a hagyományos 

értelemben vett képversek, kalligrammák, amelyek – különböztes-

sük meg őket így – kizárólag betűkkel dolgoznak, azokkal rajzolják 

ki az ábrát. S végül a tágabb értelemben vett vizuális költemények is, 

ahol már nemcsak a betűk adnak rajzolatot, hanem tőlük függetlenül 

is része a műnek valamiféle készen kapott, nem betűből eredő ábra. 

Vagy az épp fordított aránnyal jelentkező változatok, ahol éppen-

séggel képből van több, s a szöveget akár csak néhány betű vagy szó-

foszlány képviseli. De innét aztán tényleg határterületekre jutunk, ha 

továbblépünk.

Mert mi a helyzet az olyan irodalmi művekkel, amelyek nem költe-

mények? Hanem mondjuk nagyepikai alkotások? Umberto Eco mű-

vével például, amelynek a szöveggel nagyon is egyenértékű alkotóele-

me a megannyi képregényfedél, kötetborító, fedélfotó is, és nem ám 

valamiféle mellékletként, hanem a könyv alaphangulatát meghatáro-

zó művészi kódként. Vagy az olyasmivel, mint Orhan Pamuk regénye, 

amelyben elmosódott fotók sokasága szolgál az olvasó rafi nált mani-

pulálására, s megint nem egyszerű illusztrációként, hanem komoly 

részt vállalva a művészi közlés egészéből, a hangulat megragadásából. 

Egyáltalán minek kellene neveznünk ezeket? Talán képregényeknek? 

Ez aligha lenne szerencsés. Illusztrált epikának? Dokumentarista mű-

veknek? Képes regényeknek? Eco nyomán talán e legutóbbinál marad-

hatunk, hisz’ ő maga – nyilván valamiféle műfajmegjelölésként – pon-

tosan ezt az alcímet adta regényének (romanzo illustrato).

1 Willard Bohn, Reading Visual Poetry, Fairleigh Dickinson, Lanham, 2010.

Labarum

Maria, Métér Theou
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És mi a helyzet az olyan fotókkal, amelyeken ugyan egyetlen be-

tűnyi szöveg sem látható, mégis valami szöveges rejtvényt adnak fel, 

csakis szavakkal felfejthető felismerést rögzítenek, verbális dekódolást 

követelnek? Ha van tájvers, amely a képet nyelvi jelsorozattá alakítja, 

sőt olyan vers is, amely konkrét festményről szól, miért ne lehetne olyan 

kép is, amely szavakba foglalt gondolatot ültet át a festménybe, a fotó-

ba, s nem vizuális műalkotásként értelmezhető, hanem pixelekbe oltott 

gondolatként. Vagy mi a helyzet a mai technikai viszonyok mellett egy-

re ritkábban látható, s annál egzotikusabb kézírással? A javításokkal 

teli kéziratok költészetével? Vagy Esterházy Ottlik-átiratával: A szöveg 

mint táj? Erre talán nem igaz a Willard Bohn-i meghatározás: olyan 

irodalom, amelyet látni kell, s nem hallani?

Nem is feszítem most már tovább a húrt a fi lmek költészetével, 

a szép irodalmat feldolgozó képregénnyel, a színészarcként rögzülő iro-

dalmi karakterek kérdésével, az ábrát és jelmondatot vegyítő címerpaj-

zsokkal vagy a tetoválások népművészetével. Maradjunk csak ennél az 

öt kategóriánál: (1) monogramok; (2) kalligrammák; (3) vizuális költe-

mények; (4) képes regények; (5) gondolatfotók. Mit kezdhetne mind-

ezzel az iskolai irodalomtanítás?

1. Monogramok

Az egyik legizgalmasabb kérdés, amit a monogramok témakörében 

megtaníthatnánk a gyerekeknek, az Albrecht Dürer képein felbuk-

kanó védjegy.2 A. D. – a művész legjelentéktelenebb munkájáról sem 

hiányozhatott soha ez a monogram, s ha védjegyként, kereskedelmi 

szempontból vajmi keveset ért is a használata, lelki, művészi okokból 

mégis a végsőkig ragaszkodott hozzá. Mert a gyakorlatban nem sokra 

ment vele: a hamisítók ugyanúgy rányomták a másolatokra az A. D.-t. 

Dürernek azonban más okokból volt ez fontos: hogy maga is a megje-

lenített világ részévé váljon, hogy ő maga is ott lehessen a Golgotán 

Krisztus megfeszítésekor, hogy ő maga is ott állhasson az Édenkert-

ben a Jó és Rossz tudásának fája mellett, az angyali üdvözletkor Má-

ria szobájában, sőt beléphessen még Krisztus sírbarlangjába is. Mert 

mindezekbe belevéste a monogramot, s nem ám csak úgy mellékesen, 

valami félreeső sarokban rejtette el, ahogy szokás, hanem bizony a kö-

2  Lásd Portrait of the artist as an entrepreneur, Th e Economist 2011. december 17. (www.
economist.com/node/21541710).

zéppontba helyezte. A paradicsom fájára meg a szatírok erdejébe csi-

nos kis táblácskán lógatta ki, Mária szobáját rajzolva annak padlójába 

véste, azután meg a Szent Sír sziklájába, a Golgotán pedig – egészen 

bizarr módon – Krisztus szögeinek a fejébe. A monogram tehát egészen 

nyilvánvaló módon a jelenlét misztikus eszköze is nála, s rávilágít arra, 

hogy ugyanilyen misztikus jelenlétet kívánnak előidézni az egyházi 

monogramok is, a Métér Th eou jele éppúgy, mint Szent Istváné vagy 

éppenséggel Krisztusé a khí-ró (XP) betűk kombinációjaként. S ha ez 

a misztikus jelenlét a névtől remélhető, ennek kapcsán tankönyveink 

általánosságban is szóba hozhatnák az írók névhasználatát. Petőfi ét 

például, aki tucatnyi versében tér ki önnön nevének kérdésére („el-

hagyod érte az én nevemet”, „dicső neve költő fi adnak”, „áldó imádság 

mellett mondják el szent neveinket”, „a magyar név megint szép lesz” 

stb.). Vagy József Attiláét, akinek Pista-traumája szintén versek so-

kaságára hat vissza, vagy akár Marcel Proustét, aki kisebb regénynek 

megfelelő terjedelmű, giganti-

kus fejezetet szentel a név va-

rázsának, jelenlétet előidézni 

képes, valóságteremtő miszti-

kumának.

De térjünk vissza még egy 

percre az egyházi képversek-

hez. A labarum mellett köz-

ismert Krisztus-szimbólum a 

hal is, mégpedig kettős jelen-

tésképző folyamat találkozó-

pontjaként. Egyfelől az emberek 

halásza gondolat testesül képpé 

benne, előbb metaforává téve a 

tenger munkásainak tevékeny-

ségét, utóbb meg ennek meto-

nímiájaként állítva elénk e tevé-

kenység elszenvedőjét, a halász 

helyett magát a halat (mintha 

a magvető közismert ikonja, 

stilizált paraszt-alakja helyett 

meg a vetőmagot rajzolnák le). 

De ettől még nem lenne kép-

vers a hal! Képverssé attól válik, Albrecht Dürer: Szatírcsalád (1505)
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hogy a hal jelentésű ikhthüsz szót egyben betűszónak, akrosztikonnak 

is tekinti az egyház: Jészusz Khrisztosz Th eu Hüiosz Szótér (Jézus Krisztus, 

Isten Fia, a Megváltó). Vagyis a betűszó itt nem torpan meg annál, 

hogy rajzolattá álljon össze, hanem a rajzolat egyszerre átcsap igazi kép-

be, a betűk eltűnnek, s csak a beavatott vetíti a kép mögé a szót, s érti 

meg, hogy itt bizony megint csak képversről van szó. De ugyanez tör-

ténik a mózesi törvény konvencionális ábrázolásakor is. A szavakból, 

mondatokból összeálló Tízparancsolat a bevett ábrázolásokon tíz csu-

pasz számmá egyszerűsödik (de meghatározott 3:7 arányban!), aztán 

már a számok is eltűnnek, s csak a két kőtábla-forma jelzi – metonimi-

kus azonosítással – a semmibe foszló, s csak a beavatottnak megmutatko-

zó szöveget. Majd még tovább redukálódva két fehér gallérszárny lesz 

a két kőtáblából a Luther-kabáton, s ugyan ki sejtené (hacsak nem be-

széli e jelnyelvet), hogy a gallér jellegzetes képe verset takar, vagy ha 

nem is verset, hát szöveget, mégpedig messzire vezető, nagy jelentő-

ségű szöveget. Transzcendens hipertext lett az egyszerű rajzolatból.

Mindezeknek a tananyagba foglalása már csak azért is üdvös lenne, 

mert az általában vett nyelvi jelek működésének, s ezen keresztül ma-

gának a szövegértésnek a fejlesztését is segítené. Hiszen a szöveg akkor 

is számtalan képet használ, ha egyáltalán nincs benne grafi kus kép (ha-

nem csak szókép), s a metaforikus, metonimikus képalkotás egyáltalán 

nem szorítkozik merőben a művészi szövegre. A hétköznapi kommu-

nikációt is átjárja, s ha a szöveg meg a kép kölcsönhatásai jobban elő-

térbe kerülnének, a gyerekek a mindennapi képes beszédet is jobban 

megértenék (például azt az előbbi szót, hogy átjárja).

2. Kalligrammák

Kalligrammák természetesen szerepelnek a tankönyvekben. Mindenek-

előtt Apollinaire képversei, A megsebzett galamb és a szökőkút, időnként 

az Eiff el-torony, néha a Lou-hoz írt kalapos vers (Ismerd fel magad). 

Fel-felbukkan Morgenstern vicces Tölcsére is, de nemigen kerül elő sem 

Tzara Dadamanifesztuma, sem Aragon Zsalugátere. Szerepel azután a 

magyarok közül természetesen Weöres Sándor (Kereszt árnykép, Ten-

germozgás, Tapéta és árnyék) és Nagy László (Önarcképvers, Seb a cédru-

son, Árvácska sírverse), időnként Petőcz Andrástól a Könyörgés, Tandori 

képversei közül pedig találkozhatunk néha a Versreszelővel meg a vers-

lábas viccével (Néha Homérosz is alszik).

Miért nincs belőlük sokkal több a tankönyvekben? Talán tiltják a 

tantervek? Vagy egyszerűen megfeledkeztek róluk? Szabotálnak a tan-

könyvszerzők, tankönyvkiadók? Értetlenek vagy ódivatúak a pedagó-

gusok? Közömbösek az ilyesmi iránt a gyerekek? Egyik hipotézis sem 

állja meg a helyét, jöhetnének sokkal nagyobb számban is a kal ligram-

mák. Mégis, ha közelebb hajolunk a napi pedagógia gyakorlatához, 

valami halovány kis magyarázatfélét azért találhatunk.

Nehéz a tanár számára olyan művekkel bíbelődni az órán, amelyek 

viszonylag kevés szöveges alapanyagot, kommentálható szövegbázist 

adnak. Még brutálisabban: könnyebb a hosszú verseket elemezni, mint 

a rövideket. Namármost a képvers nem feltétlenül rövid, ám magáról 

a grafi kus megjelenéséről – lássuk be – olyan nagyon sokat beszélni 

nem lehet, legalábbis nem könnyű. Márpedig ha egyszer ilyen különle-

ges csemegét viszünk be az órára, akkor illene annak csemege-voltára 

is rácsodálkozni, nekiszentelni vagy harminc percet, s nem a szövegé-

nek, hanem a formájának! De vajon meg tudnánk ezt tenni? Tudnánk 

harminc percen át kérdezni, kifej-

teni, kommentálni és feltárni azt a 

tényt, hogy Apollinaire verse torony-

alakú? Vagy hogy kirajzolódik rajta 

a vízsugár meg a medence kávája? 

Hogy egy kalapos nőt ábrázol? (Aki 

egyébként szakállas D’Artagnannak 

is értelmezhető lenne, mert az arc 

körvonalainál mintha bongyori sza-

kállt rajzolnának ki a szépen hur kolt, 

girlandos betűk.) Morgenstern töl-

csérén jót lehet nevetni, Árvácska 

sírversén meg tudunk hatódni, de 

ezek vérbeli elemzése, nos, lássuk be: 

nem egyszerű. Nem hálás feladat. Felvillantani hálás, belemélyedni há-

látlan dolog.

3. Vizuális költemények

A képvers is csak betűkből áll, többnyire fekete-fehér, így a betűnek 

mindinkább hátat fordító, fi lmen, képen, színkavalkádon, multimédián 

nevelkedő mai nemzedékeket a csekélyke rajzossága sem tudja igazán 

lázba hozni. Lényegesen vonzóbb számukra az „igazi” képet is tartal-

Guillaume Apollinaire: Reconnais-toi
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mazó vizuális költemény, könnyebben bevihető magyarórára az ilyes-

mi. Itt viszont más dilemmák adódnak: például a művészet és az al-

kalmazott formatervezés közti határok meghúzása. Laura Ruggeri és 

Rick Ligas működése lehet erre jó példa: cégük, az LR Communication 

Design nyilvánvalóan üzletszerűen működő, profi torientált vállalkozás, 

plakátjaik, könyvborítóik ugyanakkor nagyon is elérik a műalkotások 

színvonalát, gondolatgazdagságát, jelentésgeneráló erejét.3 Feltétlenül 

műalkotások például az Africaractère című, a harmadik világról készült 

fotóalbumba beépített munkáik, amelyek az eredeti fotográfi ákat gon-

dolják tovább, teszik vizuális költeménnyé, értelmezik új kontextussal. 

A két dizájner négykezest játszik ebben a könyvben a két fotóművész-

szel, s az önmagukban is kitűnő fényképfelvételek még inspirálóbbá 

válnak, amikor rajzos elemekkel, mégpedig szavakból, betűkből álló 

raj zos elemekkel egészülnek ki. Jól elemezhető, jól kommunikálható 

művek ezek, igaz, szöveges részüket magyarra kellene fordítani, leg-

alább nyersfordításban, hogy tanórán feldolgozhatóvá váljanak.

De bőségesen találhatunk magyar nyelvű termést is ebben a mű-

fajban, nem kell feltétlenül idegen nyelvi műveket keresnünk. Nagyon 

izgalmas például a Tárna-csoport4 (Tóth Kinga, Molnár Normal Ger-

gely, Szávai Attila) ilyen irányú működése. Műveikben meglehetősen 

kiegyensúlyozott aránnyal kapcsolódik egybe kép és szöveg, így módot 

adnak a részletesebb elemzésre is a magyarórán.

Grafi kusként ismert a káprázatos világú Orosz István, művésznevén 

Utisz, holott verseket is ír, verseskötetet is publikál (Útvesztők, Kör-

zővel rajzolt víz). De nemcsak e versek miatt tekinthetjük őt költőnek, 

hanem számos képe miatt is, amelyeket ő talán nem nevezne vizuális 

költeménynek, mi azonban ettől még tekinthetünk rájuk ilyen szem-

mel. Vagy a történelmi jelentőségű Tovariscsi, konyec talán nem költe-

mény? Ha Weörestől a Tojáséj az, s persze hogy az, miért ne lenne köl-

temény ez a hihetetlen asszociációs bázist mozgató mondat? Hisz’ az 

akkoriban élőknek már csak a konyec szó is több volt egy orosz kifeje-

zésnél: száz és száz kénytelen-kelletlen végignézett szovjet fi lm (s leg-

inkább persze partizános fi lm) végén láthattuk, s ha semmi mást nem 

hozna be a képbe a szó (mint ahogy politikailag nagyon is behoz), már 

ez is hatalmas hipertext-felhőként lengné be a plakátot. Egyáltalán, 

az orosz nyelvű szöveg, a cirill betű! Ez sem csak a Vörös Hadsereg 

3 Lásd http://lrcommunicationdesign.com/calligrams-graphic-design.html.
4 Lásd http://apokrifonline.wordpress.com/2013/03/27/a-tarna-csoport-bemutatkozasa-

online-megjelenes/.

távozását idézi az érintett korosztály elméjébe, de nem ám! Hanem az 

ezer és ezer orosz nyelvi órát, a továriscsi ucsityelnyicákat, ezt az egész 

kelet-európai abszurdot, amikor bőszen tanultuk az oroszt, mintha 

bármi hasznunk is lehetett volna belőle, s közben úgy gyűlöltük Dosz-

tojevszkij nyelvét, mintha valami örök időkre stigmatizálódott, az egész 

kommunista birodalom metonímiájává lett szörnyszülött volna.

Na de Orosz István képei azért is az osztályterembe kívánkoznak, 

mert rengeteg köztük az irodalmi témájú. Hány és hány művész arcát 

rejtette kétértelmű ábrába! Zrínyiét, Csokonaiét, Katonáét például, 

s mindet olyanba, amely tökéletesen kifejezte az illető művész harcos, 

rokokós vagy épp szikár-puritán világát. De ezeken nincs szöveg – van 

viszont például Dubitandum című plakátján, s ha megmutatjuk a diá-

koknak, bizony ki lehet tölteni vele egy tanórát, hogy mi mindenben 

kételkedhetünk, miben kételkedtek évszázadokon át az írók, mi min-

den kétséges ma, s mi minden grafi kus elemmel fejezi ki ezt a kételyt, 

kétértelműséget Orosz István. Vagy a Bibó-kiáltvány szövegéből képet 

formázó B.I.S.K. 1956. 11. 4. című grafi kája talán nem vizuális költe-

mény? Költemény bizony már maga az eredeti kiáltvány is, a korabeli 

írógép vicces betűivel, s a Par-

lament kongó termeiben vég-

képp magára maradt egy szem 

miniszter abszurd szituációjá-

val együtt. Hát még az Orosz-

grafi ka! Ezt is hosszan lehet-

ne elemezni egy tanórán, hisz’ 

a maga drámai tömörítésével 

majdhogynem egész történel-

mi tragédiánkat magában fog-

lalja, s egyetlen tragikus óra, 

egyetlen kapkodva megírt fl ekk 

pár mondatán keresztül be tud 

világítani mindabba, ami a 20. 

század, mindabba, ami tragi-

kus vagy tán félig-meddig tra-

gikomikus magyar sors (mert 

ebben a Kalasnyikov-zakato-

lással szembeszegezett író-

gép kattogásban, ebben a kút mélyéről is visszamutogató kuruc jurá-

tusságban, lássuk be, van valami abszurd humor is).

Orosz István: B.I.S.K. 1956. 11. 4.
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4. Képes regények

Se nem képvers, se nem vizuális költemény, ami újabban megjelent a re-

gényirodalomban, mégis valami olyan dolog, ami kép és szöveg együtt-

éléseként nemcsak tanítható, hanem talán tanítandó is lenne. Umberto 

Eco regényére gondolhatunk elsősorban (Loana királynő titokzatos tüze), 

s emellett Orhan Pamuk könyvére (Isztambul).

Előbbi nem éri be a gyermekkori könyv- és lapemlékek körülírásá-

val, szöveges megidézésével, hanem százával közli a szövegbe ágyazot-

tan a fedélfotókat, reprodukált belső oldalakat, színes vagy épp feke-

te-fehér ábrákat is, divatlapoknak, tankönyveknek, képregényeknek, 

plakátoknak, ifj úsági és kalandregényeknek s ki tudja, még hányféle 

egykori sajtóterméknek a vásári, tarkabarka kavalkádját. Címoldal a 

Corriere della Sera 1943-as számából, oldalak a Topolino kalandjaiból, 

valóságos gyűjtemény a képregények hangutánzó felirataiból (aug!, 

bong-bong!, krak-krak!), és persze kész kollekció a Nick Carter-füze-

tekből, amelyeket Tamási Áron is megörökített az Ábelben. Tamásinak 

persze eszébe sem jutott fotókat közölni Ábel utóbb egyházi indexre 

került, bűnös olvasmányairól, s tegyük hozzá, a kiadója nem is vállal-

kozott volna erre a feladatra. De aligha nyomdatechnikai kérdésről van 

itt szó csupán. Az író nyilván épp abban látta – egészen mostanáig – 

a kihívást, hogy szavakkal írja le, ami eredetileg kép volt. Miért számolt 

le most hirtelen ezzel az elvárással Eco? És miért jutott ugyanerre az 

elhatározásra – szinte ugyanabban a történelmi pillanatban, alig egy 

évvel korábban – Orhan Pamuk?

Mert Pamuk ugyanezzel a technikával dolgozik az Isztambulban: 

el is meséli, ami a képeken látszik, ám ugyanakkor közli is, néha egészen 

kivehetetlen homályossággal, magukat a fotókat. Mert hát épp a homá-

lyosság itt a lényeg, ahogyan Ecónál a tarkabarkaság. A fotók kezdet-

legessége is kell ahhoz, hogy felidéződjön a hatvanas évek sok suta-

sággal vegyülő modernkedése és technicizmusa, s hogy a kezdetleges 

minőségű képek egyúttal érzékeltessék a kamasz fi ú akkori zavaros, 

homályos, mondhatni fekete-fehér világszemléletét. De mégis: mi ez 

az egész? Már nem kell az íróknak a truváj, hogy jobban leírom én a 

Vaskaput, mint ha fényképet mutatnátok róla? Már nem az a valami, 

ha feleslegessé tudom tenni a képet, mert mindent el tudok mondani 

szavakkal? Már nem ambíció, hogy az olvasó alkothassa meg a maga 

képét a leírt dolgokról? Hogy együtt alkothasson az íróval?

Áldilemma, erőltetett ellentmondás ez, hiszen Ecónál, Pamuknál 

is bőséges tér marad a szavak erejének kibontakozására, az olvasói vele-

alkotás kiteljesedésére. Semmit sem vesznek el a képek, csak hozzáad-

nak, s akár meghökkentő a vélekedés, akár nem: bizony vizuális iroda-

lom születik itt a nagyepika berkein belül is, romanzo illustrato, képes 

regény.

5. Gondolatfotók

Végképp leszalad a tollunk a papírról, s akarva-akaratlanul kitörünk 

a műfaj keretei közül, vagy inkább – Bánk bánnal szólva – kirontjuk a 

korlátokat, amikor vizuális költészet címén olyan képekről beszélünk, 

amelyeken egyetlen szó sem olvasható. Mégis szóvá kell tennünk, hogy 

ha határterületként is, de létezik egy ilyen mezsgyéje irodalomnak és 

fotográfi ának, egy olyan fényképtípus, amely nem közöl szavakat, s 

mégis szavak után kiált, sokkal inkább, mintsem hogy a maga vizuális 

Chema Madoz: La escalera
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esztétikumával hatna. A spanyol Chema Madoz lenne az, akit talán 

leginkább be kellene vinni e területről az osztályterembe, képei annyira 

gondolatiak a képiség helyett, sőt sokkal inkább tisztán gondolatok 

ezek, semmint csakugyan fotók. Csak egyet idézzünk most föl, a tükör-

nek döntött létra képét, s azután ki-ki megkeresi majd maga a fotókat, 

ha szavak nélküli gondolatokra vágyik.

Miféle allegória ez? Azt mutatja, hogy nincs kiút, nincs menekvés? 

S hogy mégis úgy látjuk, illúzióként, mintha a világ kerek lenne? A lét-

ra pedig kétágú, ahogy kell? Vagy épp ellenkezőleg, valamire bíztatna 

minket? Hogy ami cellafalnak és tükörnek látszik, az mégiscsak kijá-

rat valójában? S mégiscsak van odaát? Nyilván nincs egyértelmű válasz: 

ahány befogadó, annyi jelentést fog alkotni a képhez. De mindenesetre 

határozott jelentést fog alkotni, gondolatot, amely távol áll az érzések-

től, az esztétikumtól, s éppoly kristálytiszta lesz, mintha szavakkal 

fejezte volna ki gondolatát a fotográfus, akinek műve eleven cáfolata 

a régi tézisnek. Eleven cáfolata annak, hogy csak szavakkal lehetne 

gondolkodni, s hogy beszéd nélkül nem lenne lehetséges a gondolat.

*

A vizuális költészet tehát e pillanatban még vakáción van, s bátran ki-

jelenthetjük, hogy egyáltalán nincs jelen a hazai irodalomtanításban. 

Ám amikor VI. Pálhoz hasonlóan kimondjuk e vacatio tényét, abban 

is követjük őt, hogy nagyon is betöltendőnek ítéljük ezt az üres helyet, 

s a tankönyvek új generációjában mindenképpen kívánatosnak látjuk 

a megjelenését. A főpapi címerek 

elemzése, bár nem éppen divatos 

téma, szintén helyet kaphatna a 

fejezetben, hisz’ kép és jelmondat 

egyesül mindegyikben. Min den 

bi zonnyal a jelenlegi kalocsai ér-

seké, Bábel Balázsé lenne az egyik 

leghálásabb téma a tanároknak, 

hiszen egészen kivételesen szöve-

get ábrázol rajta a kép, ugyancsak 

megkeverve a lapokat, s végképp 

feje tetejére állítva betű és rajz vi-

szonyát.

Bábel Balázs kalocsai érsek főpapi címere és jelmondata

KÖZÜGY

„A SENKIFÖLDJÉN LEVÉS ÁLLAPOTA”

Beszélgetés Szombathy Bálinttal

A vizuális költészetet nem lehet kizárólag irodalmi jelenségként ér-

telmezni, sőt mintha az irodalom sokkal kevésbé kezelné sajátjaként, 

mint mondjuk a képzőművészet. Arról, hogy ez miért alakult így, hogy 

valójában melyik művészeti ág részét képezik az ide sorolható alkotá-

sok, valamint hogy van-e – s ha nincs, miért nincs – ma is elevenen 

ható hagyománya a „grafovizuális lírának”, Szombathy Bálint képző-

művésszel, művészeti íróval Sós Dóra beszélgetett.

– A vizuális költészettel szemben gyakori „kettős tudat”, hogy olykor auto-

nóm műfajként tekintenek rá, máskor pedig határterületként, műfajok keve-

redéseként kezelik. Vannak olyan történeti vonatkozásai a vizuális költészet-

nek, amelyek önálló műfajjá teszik, vagy olyan működési mechanizmusai, 

amelyek kategorikusan elhatárolják a képzőművészettől és az irodalomtól is?

– Manapság nehéz bármilyen elhatárolódásról beszélni, sőt már a 

’70-es években is elmondható volt ugyanez. Azért említem a ’70-es 

éveket, mert egyrészt akkor volt megfi gyelhető a vizuális költészet utol-

só hatalmas robbanása a nemzetközi színen, másrészt – ellentmondá-

sos módon – épp a műfaji izmosodással és előretöréssel egyidejűleg 

vette kezdetét a nyelvi és a poétikai határok elmosódása. Mégpedig an-

nak köszönhetően, hogy a művészetben általában is ez volt a tendencia. 

A műfaji és a művészeti határesetek a képzőművészet területén voltak 

a legkifejezettebbek. Sem a színművészet, sem a fi lmművészet, talán 

még a zeneművészet sem ment át akkora fogalmi változáson, kitágulá-

son, mint a képzőművészet. Ne feledjük ugyanis, hogy többek között a 

művészi performansz is képzőművészek általi újító kezdeményezésből 

jött létre: a festők, a grafi kusok és az egyéb vizuális alkotók élő tetté, cse-

lekvéssé alakították át a vásznaikat, a grafi kai lapjaikat, a fényképeiket.

A vizuális költészet eredendően irodalmi indíttatású műfaj a gra-

fo vizuális lírán belül; gondoljunk csak a kezdeteket jelentő középkori 


