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Kép és szó, tér és idő
Az ekphraszisz témája iránti lelkesedés és elkeseredés

„Szent őrületben a költő szeme 
Földről az égre, égből földre villan, 

S míg ismeretlen dolgok vázait 
Megtestesíti képzeletje, tolla 

A légi semmit állandó alakkal, 
Lakhellyel és névvel ruházza fel.”

(Theseus a Szentivánéji álomban; Ötödik felvonás, 1. Szín; 
Arany János fordítása)

Amióta csak felkeltette az érdeklődésemet úgy két évtizeddel ezelőtt, egyszerre 
őrjítően megfoghatatlannak és végtelenül csábítónak tartottam az ekphrasziszt.* 
Akkor, csaknem egyetlen éjszaka leforgása alatt, az általam valaha készített leg-
könnyebben megírt − és azt hiszem, a leglíraibb – tanulmány megírására ösztön-
zött, de ennek líraiságát olyan elméleti köntörfalazás övezte, amelyről úgy vél-
tem, hogy megköveteli, hogy könyv terjedelművé bővítsem – a legizgalmasabb 
témáról, ami valaha felbukkant a szemhatáromon. Az eredeti tanulmány, amelyet 
a jelen kötet [Ekphrasis. The Illusion of the Natural Sign] Függelékében újraközlök, 
az Ekphrasis and the Still Movement of Poetry; or Laokoön Revisited címet viselte.1 
Attól a pillanattól fogva, hogy 1966 egyik éjjelén − mindössze egy vagy két éjsza-

* A jelen fordítás a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült. (A szerk.)
1 Lásd az Ekphrasis. The Illusion of the Natural Sign Függelékét (Krieger, Murray: Ekphrasis. The 

Illusion of the Natural Sign. Baltimore – London, The Johns Hopkins University Press, 1992.). A tanul-
mány első megjelenése: The Poet as Critic. Ed. Frederick P. W. McDowell. Evanston, Northwestern 
University Press, 1967. 3–26. Amikor a The Play and Place of Criticism (Baltimore, The Johns Hopkins 
University Press, 1967) című könyvemben újraközöltem a szöveget, a címében „ekphrasztikus elv”-re 
cseréltem az „ekphraszisz”-t azért, hogy jelezzem, tágabb értelemben fogom használni a kifejezést. Ma 
sem tudom eldönteni, melyik címváltozatot kedvelem jobban − ez is egy megoldatlan probléma a 
témával való foglalkozásaimat, vagy inkább a téma velem való bánásmódját illetően. Az eredeti ta-
nulmány éles szemű vizsgálatához, valamint az érintett témák későbbi munkáimban történő tovább 
tárgyalásához lásd: Raaberg, Gwen: Ekphrasis and the Temporal/Spatial Metaphor in Murray Krieger’s 
Critical Theory. = New Orleans Review, 1985/12, 34–43.

A tanulmányt nemcsak azért szerepeltetem a jelen kötet Függelékében, hogy a témával kapcsola-
tos korai kutatásomat dokumentáljam és rámutassak arra, mennyit fejlődtem azóta, hanem azért is, 
hogy felvessem az ekphrasztikus elv néhány alkalmazási lehetőségét azzal kapcsolatban, amit vala-
mikor elsődleges irodalomnak neveztünk. Végül meg kell jegyeznem, hogy mivel az 1967-es tanul-
mányom óta számos vonatkozó szakirodalmi munka látott napvilágot, melyek eredményeképpen az 
ekphraszisz kielégítő mértékben közkeletű kifejezéssé vált, így elhagyható a kurzív szedés, amelyet 
korábban alkalmaztam. Így tehát innentől kezdve ebben a könyvemben nem fogom kurziválni a szót. 
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kával azután, hogy nekiláttam írni −, rohanvást befejeztem a tanulmányt, tervezni 
kezdtem a könyvet, amelyre ez az ingerlő téma csábított.

A könyv a költői szavak képkészítő képességéről szólt volna, csakhogy ezt a 
képességet  kezdettől fogva kérdőre vonta az a magától értetődő tény, hogy a sza-
vak nagyon sokféle dolgok lehetnek, de nem – méghozzá boldogan nem – képek, és 
még csak illuzórikusan sem rendelkeznek „térfogattal”. Hogyan kísérelhetik meg a 
szavak, hogy ellássák a „természetes jel” (a jel, amelyet referenciájának vizuális he-
lyetteseként fogunk fel) feladatát, amikor ők nyilvánvalóan csak önkényes – bár 
konvencionálisan önkényes – jelek? Témám minden bonyolultsága és megválaszo-
latlan kérdése abból a szükségletből fakad, hogy ennek a kirakónak mindkét, egy-
mással ellentétes felét játékban tartsam. Mit ábrázolnak, mit ábrázolhatnak a szavak 
a látszólag piktoriális költészetben? Vagy fordítva: hogyan formálhatóak képpé egy 
vers szavai? Vagy ehelyett a szavaknak valahogyan mégis sikerül a megjeleníthetet-
lent, vagy legalábbis a „megfesthetetlent”2 ábrázolniuk? A problémát úgy is előve-
zethetem, hogy rákérdezek arra, hogyan egyeztethetjük össze egymással azt a sok-
féle homályos értelmet, amit ennek a bonyolult szónak, a „képnek” [image] tulajdo-
nítottak annak során, ahogyan a kritikatörténetben folyamatosan visszatért Platón-
tól Mazzonin át a modernistákig (Poundig és az „imagistákig”). Ez olyan kifejezés, 
amelynek számos, a mentális képekre és a szavakra történő egyidejű – kétértelmű-
en szó szerinti és metaforikus – használata egyszerre hordozza és elfedi azokat az 
elméleti zűrzavarokat, amelyeket magában rejt. Végül, mivel itt nem a költészetet, 
hanem a kritikai szakirodalmat fogom tanulmányozni, a mindemögött rejlő legfon-
tosabb kérdésem a következő: hogyan értelmezheti az elméleti szakember – hogyan 
értelmezték az elméleti szakemberek – a paradoxonok ilyen halmazát? 

Akkoriban még nem tudhattam, hogy a könyvet, ami egy ennyire könnyen 
megírt tanulmányon alapszik, ilyen nehéz, dacos és időigényes tevékenység lesz 
elkészíteni. Az elmúlt években az ekphraszisz csábított, ingerelt és elkedvetlení-
tett – az egyetlen makacsul vissza-visszatérő téma volt az ekphraszisszal való első 
találkozásom előtt és azóta tervezett és megírt könyveimben. Végül elérkeztem a 
pillanathoz, amelyet az ekphraszisszal folytatott küzdelmeim ideiglenes lezárásá-
nak jelöltem ki (nem állítom, hogy elértem volna a fényt az alagút végén itt, ahol 
a sötétség a sötétségbe folyik). Azt hiszem, mind az olvasóm, mind a magam szá-
mára hasznos lehet, ha ismertetem azt, amit ebbe a hektikus szövegbe lepároltam: 
legyen ez egyszerre egy összefoglaló és egy ígérvény.

A következőkben tehát áttekintem azokat a problémákat, amelyekkel az ek-
phraszisz szisztematikus feldolgozásának foglalkoznia kellene, egy vázlatos ösz-
szegzést adok a történetről, amit el kellene mondania. Tulajdonképpen ezek a 
könyvem tézisei. Elismerem, hogy ez alkalommal anélkül fogom befejezni ezek-
nek a végtelen problémáknak a vizsgálatát, hogy megoldottam volna őket; hogy 

2  A kifejezést Lessingtől kölcsönöztem (lásd az Ekphrasis. The Illusion of the Natural Sign Második 
fejezetét).
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a tudásom határaihoz értem, és otthagyom őket éppen a megértésem határán, bár 
véglegesen megragadhatatlan jellegük elégedettséggel tölt el, hiszen ez az iroda-
lom erejét tanúsítja arra, hogy dacoljon a kritikusok által teremtett, megszelídíté-
sét célzó, diszkurzív kategóriák összes próbálkozásával. 

Bármennyire nehéz is volt teljesíteni ennek a régen elkezdett kutatásnak a kí-
vánalmait, úgy gondoltam, folytatnom kell az ekphraszisszal és problémahalma-
zával való küzdelmet, mert meg voltam győződve arról, hogy ez a vizsgálat a 
nyelv lényegéhez – vagyis, a metaforák használatához – vezet, ami a története 
során az irodalomtudományos gondolkodásunkat alakította és irányította. Köny-
nyen beláthatjuk, hogy a formalista kritika legtöbb szakkifejezése térbeli eredetű, 
már maga a „forma” is; de létezik egy ezzel ellentétes kritikai hagyomány is, 
amely a térbeliség szempontjának a költészetre mint időbeli művészetre alkalma-
zása ellen küzd. Így tehát a kritikatörténetünkben látni fogjuk azokat a mozzana-
tokat, amikor a nyelvben rejlő piktoriális határozza meg, és azokat a mozzanato-
kat, amikor a tisztán verbális mint nem-piktoriális alakítja; a mozzanatokat, ame-
lyekben a mozdulatlanságot megragadó szavak mellett, és a mozzanatokat, ame-
lyekben a mozgásban lévő szavak mellett köteleződik el; sőt olyan mozzanatokat 
is, amelyeket a mozdulatlan mozgást [still movement] megragadó szavak sokkal ne-
hezebb feladatának szentelnek. Így tehát az itteni vizsgálatom a kritika sokféle 
gyakorlatának lényegéhez vezet.

Nagyon sokféle elemzés kapcsolódhat az ekphraszisz hívószavához, úgyhogy 
legelőször talán tisztáznom kellene, hogy a jelen értekezés mire nem vállalkozik. 
Számos ígéretes téma adódik; mindegyikük olyan kérdésre kínál választ, amely 
az ekphraszisszal, következésképpen a hagyományosan az ut pictura poesis for-
mulával összefüggésbe hozott elgondolásokkal kapcsolatban fogalmazódhat 
meg. Mindenekelőtt tanulmányozhatnánk az irodalmias festményeket vagy a 
piktoriális verseket – például narratív festményeket és részletes nyelvi leírásokat 
−, és történeti vagy műfaji vizsgálatot folytathatnánk attól függően, hogy milyen 
eredményre szeretnénk jutni. Egy specializáltabb vizsgálat során összevethet-
nénk a képeket a velük összefüggő, velük egyszerre megjelenő szavakkal egy il-
lusztrált verses vagy prózai szövegben. Vagy összehasonlíthatnánk a festmények-
ről alkotott elméleteket a verbális művészetek elméleteivel, szintén vagy történe-
tileg vizsgálva őket, vagy pedig általános esztétikai elvek megfogalmazására töre-
kedve. Szintúgy módunkban áll egy adott korszakban készült valóságos festmény 
és a korabeli költészet között párhuzamot vonni, és feltárni az alkotások közti 
kapcsolatokat, ha vannak. Kicsit módosítva ezen a kutatási irányon, akár szem-
ügyre vehetnénk az egyes költők vagy költőiskolák festményekhez vagy a kortárs 
festőkhöz fűződő viszonyait, vagy fordítva, a festők versekkel vagy kortárs köl-
tőkkel való kapcsolatait, nyomon követve a barátságokat és ellenségeskedéseket, 
az egymásra hatásokat és az idegenkedéseket. 

Ezek egytől egyig mind lehetséges izgalmas témák; számos fontos tanulmány 
elemezte már őket, és további mélyreható kutatások várhatóak. (Az utóbbi évek 
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vonatkozó szakirodalmában W. J. T. Mitchell és Wendy Steiner munkáit tartom a 
legjelentősebbeknek.3) De a saját kérdéseim más irányba, talán bizonyos értelem-
ben egy általánosabb fejtegetéshez vezetnek, habár reményeim szerint mindig 
olyan módszeres vizsgálati szempontot érvényesítek majd, ami fontos eredmé-
nyeket hozhat az elmélettörténet számára. Elsősorban az irodalomelméleti szak-
emberek által előterjesztett, a vizuális jel munkáját ellátó nyelv képességeivel kap-
csolatos fogalmak érdekelnek: vajon képes-e a nyelv ellátni, vajon kell-e ellátnia 
ezt? Vagyis a fentiekben felsorakoztatott témák helyett az alábbiakban az iroda-
lomtudomány és az -elmélet nyelvét fogom tanulmányozni annak sokszínű nyu-
gati történetében, de csak annyiban, amennyiben ezt a nyelvet a tágan értelmezett 
ut pictura poesis elgondolással összefüggő – pozitív vagy negatív – vonatkozások 
formálják. Az irodalom kritikai és elméleti diszkurzusaiban kedvelt metaforák 
sorsát fogom végigkövetni, a metaforákét, amelyeket több évszázadon keresztül 
főként annak a felfogásnak az alapján formáltak meg, miszerint a tér és a vizuális 
vonzerő művészeteiként a verbális művészetek osztoznak a képzőművészetek tu-
lajdonságaiban, viszont az utóbbi két évszázadban sokkal gyakrabban alakítják ki 
ezeket a metaforákat a verbális művészetek olyan elgondolása mentén, amely az 
idővel és a nem-képi szóval kapcsolatos különleges viszonyuk alapján különböz-
teti meg őket a többi művészeti ágtól.

Valóban, a dolgot teljesen meg is fordíthatjuk, mégpedig úgy, hogy a többi 
művészetről olyan kifejezésekkel kezdünk beszélni, amelyeket általában a verbá-
lis művészetek számára tartunk fenn. Más szóval, ahelyett, hogy azt várnánk el az 
összes művészettől – így a verbálistól is –, hogy törekedjen természetes jellé válni, 
arra buzdítanak minket, hogy lépjünk túl az ilyen naiv szemiotikán, fogadjuk el 
az összes esztétikai – így a vizuális – jel önkényes és konvencionális jellegét, és a 
lehető legjobban aknázzuk ki ezt, felismerve, hogy a képek, csakúgy mint a nyelvi 
szerkezetek, emberi találmányok, és mint ilyenek, mesterséges készítési folyama-
tok termékei. Vagyis ennek megfelelően nem létezhet reprezentációs áttetszőség, 
és így az összes művészet közvetített tevékenységen alapulónak tűnhet. 

Meg fogom vizsgálni azt, amit egyesek a kritikai vagy elméleti diskurzus pikto-
rialista vagy piktorialista-ellenes jellegének neveztek, illetve a tér nyelvének vagy 
az idő nyelvének ehhez a diszkurzushoz vonzódását a művészeti kritika hosszú 
történetében, amelynek folyamán, eltérő időpillanatokban hol az egyik, hol a másik 
művészetnek adtak vezérszerepet azért, hogy mintanyelvet hozzanak létre a tőle 
eltérő művészeti ágak kritikája számára. Akár kritikatörténetünk áttekintését is 
meg lehetne írni úgy, hogy azt figyeljük meg – a térbeli és a vizuális uralmában, 
máskor az időbeli és a verbális uralmában –, hogyan emelkedik fel és hanyatlik le 
egyik művészet a másik után mint riválisai által majmolandó mintaművészet.

3  A publikációik közül lásd különösen: Mitchell, W. J. T.: Iconology: Image, Text, Ideology. Chicago, 
University of Chicago Press, 1986.; és Steiner, Wendy: The Colors of Rhetoric: Problems in the Relation 
between Modern Literature and Painting. Chicago, University of Chicago Press, 1982.; és Uő.: Pictures of 
Romance: Form against Context in Painting and Literature. Chicago, University of Chicago Press, 1988. 
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Be kellene látnunk, hogy ez a két ellentét, a tér és az idő valamint a kép és a 
szó, nem szükségszerűen alkot egyetlen elméleti problémát, habár nagyon sok-
szor így kezelték őket. A kritikatörténetben a térbelit és a piktoriálist gyakran, sőt 
rendszerint az időbelivel és a verbálissal állítják ellentétpárokba, azonban ezeket 
a párokat különálló ellentétekként is lehet kezelni, amelyek ürügyén néha arról 
zajlik a vita, hogy az egyik pár nem mindig vonja maga után a másikat. Csaku-
gyan, ezek nem szükségszerűen egymásra utaltak. Például látni fogjuk, hogy 
Gotthold Ephraim Lessing kizárólag a térbeli és az időbeli közti ellentétre kon-
centrál, mivel őt a szó kapcsán mindössze az érdekli, hogy ez mennyiben képes 
mozgó, inkább, mint mozdulatlan képeket érzékeltetni: de nem tárja fel a szó sa-
játságosan verbális – mint nem-piktoriális – jellegét. Elismeri a természetes és az 
önkényes jelek közt fennálló ellentétet, de lényegtelennek tartja az időbeli költé-
szet mellett és a térbeli költészet ellen folytatott érvelését illetően. Másrészt (aho-
gyan azt a könyvem Negyedik fejezetében láthatjuk majd), körülbelül ugyanek-
kor Edmund Burke-öt sokkal inkább a szó szuggesztív – mert nem-piktoriális – ere-
je foglalkoztatja, bár ő maga közvetlenül nem szentel figyelmet az időbeli vs. tér-
beli reprezentációk problémájának.4 (Meglehet, hogy Burke „fenségesének” dina-
mikájában benne rejlik a dermedtségből való elszökés és ilyen módon egy – a 
térbelit kirekesztő − beleértett időbeli dimenzió, legalábbis a befogadó által adott 
válaszban. Ennek ellenére értekezése nyíltan hozzászól a két vita egyikéhez anél-
kül, hogy a másikat is megcélozná.)

Ha itt elmerülnék ezek boncolgatásában, túlságosan előre ugranék az érteke-
zésem célkitűzéseit vázoló bevezető gondolatmenetemben. A fenti gondolatokkal 
főként azt szerettem volna nyilvánvalóvá tenni már itt az elején, hogy a speciális 
kérdéseimmel összefüggő kritikai és elméleti diszkurzust, nem pedig magát a 
művészeti gyakorlatot fogom szemügyre venni, hiszen, ahogyan ezt kezdettől 
fogva beláttam, az utóbbi egy egészen más történet elbeszéléséhez vezetne. To-
vábbá, az értekezésem nem kívánja egy teljes körű történeti vizsgálat látszatát 
kelteni; mindössze néhány, más-más évszázadból származó kiemelkedő, mér-
földkőnek számító szöveget fogok kiválasztani, és újra meg újra vissza fogok ka-
nyarodni hozzájuk, hogy még tovább kutassak bennük és közöttük azért, hogy 
létrehozhassam a saját elbeszélésemet az elméleti és a kritikai nyelv kimagasló 
fejleményeinek sorozatáról. Bármennyi hiányossággal is bír, de remélem, hogy ez 
a narratíva − akármennyire részleges és szelektív − ki fogja jelölni azoknak a sajá-
tos problémáknak a dimenzióit, amelyek meghatározzák a témámat, és megmu-
tatja az irányt, amerre a megoldásokat találhatjuk, vagy legalábbis kiküszöböl 
olyan irányokat, amelyek a legkevésbé vezetnek megoldásokhoz. 

Az ekphraszisz kapcsán indítom ezt a vizsgálatot, mert az ekphrasziszt az iro-
dalmi médium vizuális és térbeli potenciáljának legszélsőségesebb és legsokat-

4  Lásd az Ekphrasis. The Illusion of the Natural Sign Második fejezetét Lessing bővebb tárgyalásá-
hoz, a Negyedik fejezetet pedig Burke részletesebb tárgyalásához. 
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mondóbb eseteként tartom számon. Hadd szögezzem le már itt az elején az ekp-
hraszisz-felfogásomat, jobban mondva, hadd határoljam körül azokat a módokat, 
ahogyan megítélésem szerint a szakkifejezés termékenyen alkalmazható, bár ezek 
a határok elég rugalmasak lesznek, mivel azt fogom javasolni, hogy egy mindin-
kább táguló körben nyúljunk az ekphrasztikus elv verbális megnyilvánulásaihoz. 
Ezt a kutatást úgy kezdtem el, hogy elfogadtam az ekphraszisz Leo Spitzer által 
adott szűk értelmét (lásd a könyvem Előszavának mottóját), miszerint ez egy iro-
dalmi műfaj, vagy legalábbis egy toposz, amely szavakkal próbál imitálni egy kép-
zőművészeti alkotást.5 Mivel ez a terminus legelfogadottabb alkalmazása, ezt tar-
tom a kifejezés lényegi jelentésének. E meghatározás szerint az ekphraszisz vilá-
gosan azt feltételezi, hogy az egyik művészet, a költészet, a maga küldetését egy 
másik művészet – a festészet, szobrászat, stb. − küldetésétől teszi függővé. Az 
ebben a függő viszonyban létező ekphraszisz kutatása kezdettől fogva a legszél-
sőségesebb – és leghasznosabb – utat jelentette ahhoz, hogy rákérdezhessek a sza-
vak funkciójának piktoriális határaira a költészetben.6 

Mindazonáltal a kifejezés használat-történetéről teljesebb képet kapva arra ju-
tottam, hogy szabadon játszadozhatok az ekphraszisz alkalmazásának és jelenté-
sének tágulékonyságával. Az „ekphraszisz” korai, a hellenisztikus retorika (fő-
ként az i. sz. III. és IV. századi „második szofisztika”) által adott jelentése teljesen 
korlátlan volt: a kifejezéssel a legáltalánosabban szinte bármilyen valóságos dolog 
vagy műtárgy verbális leírását jelölték.7 Bármi is volt az akár szónoki beszédben, 
akár költészetben leírni kívánt tárgy, az ekphraszisz következetesen magával hor-
dozta azt a nyelvi eljárást, szabályt, ami a részletekben való tobzódásra és a rep-
rezentáció elevenségére ösztönzött olyannyira, hogy − ahogyan azt néhányszor 
megfogalmazták – a füleink a szemeinkké válhattak, hiszen „[az ekphraszisznak] 
a halláson keresztül a látást kell előidéznie”8. A „második szofisztika” retorikai 

5  Legyen szabad megjegyeznem itt az elején, hogy a „képzőművészetek” [plastic arts] szót az 
esztéták hagyományos használatának megfelelően alkalmazom: azokat a művészeteket jelölöm vele, 
amelyekben a művész valamilyen anyagot egy észlelhető fizikai tárggyá, elsősorban szoborrá vagy 
festménnyé formál, mintáz vagy önt. Lehetséges, hogy az utóbbi időkben a mi kultúránkban megje-
lenő, a „műanyaghoz” [plastic] tapadó, főként lekicsinylő mellékjelentések előbb-utóbb felszámolják 
majd a „plastic arts” [képzőművészetek] semleges elnevezésének használatát, de az esztétikában való 
általánosan elterjedt, konvencionális alkalmazása olyan hasznos támpontot jelent, amiről egyelőre 
nem tudok lemondani.

6  Egy ennél is szűkebb – általam nem használandó − jelentést ad az ekphraszisznak Jean Hag-
strum. Hagstrum a The Sister Arts: The Tradition of Literary Pictorialism and English Poetry from Dryden 
to Gray (Chicago, University of Chicago Press, 1958.) című könyvében csak azokat a verseket tartja 
ekphraszisznak, amelyekben a reprezentált műtárgy, mint például Keats görög vázája, „kiszól” az 
olvasóhoz. Amikor a tárgyakat csak leírják és nincs verbális üzenetük – mint például Homérosz Akhil-
leusz pajzsa esetén – Hagstrum általánosabb kategóriájába, az „ikonikus” versek csoportjába sorolja 
őket. Lásd The Sister Arts, 18–29.; különösen a 18. jegyzet. 

7  Köszönettel tartozom Paul Davisnek az „ekphraszisz” klasszikus forrásaival kapcsolatban nyúj-
tott segítségéért, valamint az ezekről folytatott hasznos beszélgetésért.

8  Hermogenészt idézem. Hermogenész: „Ecphrasis”, The Elementary Exercises (Progymnasmata). 
= Baldwin, Charles S.: Medieval Rhetoric and Poetic. Gloucester, Massachusetts, Peter Smith, 1959. 35-
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eljárásainál, másoknál kirívóbb módon, az ekphraszisz terjedelmes leírásként azt 
a célt szolgálta, hogy megzavarja a beszéd áramlását, és hogy addig, amíg tart, 
felfüggessze a szónok érvelését vagy a költő cselekvését; hogy figyelmünket a le-
írandó vizuális tárgyhoz szegezze, amelyről gazdag és eleven, gondosan kimun-
kált részletekben beszél. Vagyis, az ekphraszisz olyan szándékolt eszköz volt, ami 
megszakította a beszéd temporalitását, megdermesztette azt, miközben elmerült 
a térbeli felfedezésében.9 

Habár a képzőművészeti alkotásokat – köztük illusztrált csészéket, vázákat, 
urnákat, hímzéseket csakúgy, mint festményeket, szobrokat és domborműveket 
− gyakran említették az ekphrasztikus leírás sokféle tárgya között, de egyáltalán 
nem utaltak arra, hogy az ekphraszisz csupán ezekre korlátozódna; és valóban, 
ezeket általában nem részesítették előnyben a többi, végtelenül sokféle, vizuális 
horizonton feltűnő tárgy között, amelyek a szavakká alakítás várományosai vol-
tak. Az is igaz, hogy idősebb Philosztratosz Képek című, a harmadik században 
keletkezett alkotása festmények leírássorozatából állt, és hogy a maga hasonló, 
szintén Képek című mintakövető leírássorozatában ifjabb Philosztratosz ekphra-
szisznak nevezte az efféle leírást. De nem valószínű, hogy a kifejezést műfajt jelö-
lő szakszóként használná, ahogyan nem is érvel általánosabb szinten a (beszéd)
tárgyak ilyen korlátozása mellett. Amikor pedig ugyanebben a korszakban 
Hermogenész a már idézett munkájában10 tárgyi példákat sorol az ekphraszisz 
számára, egyáltalán nem említi külön a műtárgyakat.

Az ekphraszisz tárgyainak a képzőművészeti alkotásokra történő leszűkítése 
azonban végül is bekövetkezik, valószínűleg annak a ténynek a hatására, hogy az 
ekphraszisz legkiválóbb példái közül néhányat valóságos vagy képzelt képzőmű-
vészeti tárgyaknak szenteltek – talán Homérosz Akhilleusz pajzsától kezdődően, 
de hozzávéve számos más, Homérosztól gyakran idézett példát és sok utána kö-
vetkező klasszikus költőt és szónokot. Az „ekphraszisz” műfaji szakkifejezéssé 
válása a terminus jelentéstartományának leszűkülésével jár együtt, mégpedig 
azért, hogy igazodjon azokhoz a példákhoz, azokhoz az elterelő leíró közjátékok-
hoz, amelyeket a kommentárok szokásszerűen jelentős ekphrasziszoknak11 ne-

6. Ebben a tág értelmében az ekphraszisz szinte teljesen egybeesik az enargeia retorikában bátorított 
erényével; ezt szintén olyan eleven leírásként határozták meg, amely a lelki szemeinket célozza meg. 
A későbbiekben vissza fogok térni a jelen fejezetben az enargeiára; továbbá az Ekphrasis. The Illusion of 
the Natural Sign Harmadik fejezetében a fejezetcímtől kezdve az enargeiát kiindulópontként használom 
ahhoz, hogy nyomon követhessem azt a kritikai hagyományt, amelyik a verbális festmény (ut pictura 
poesis) támogatása által határozta meg önmagát.

9  Miként a könyvem Ötödik fejezetében látni fogjuk, a „második szofisztika” ilyen retorikai 
hagyománya jelentős szerepet kap az előzmények hosszú listájában, amelyet Jacopo Mazzoni említ 
azért, hogy alátámassza a költészetről mint „képről” [image] vagy „idolumról” [idol], a szavak térbeli-
vé alakításáról alkotott meghatározását. 

10  Lásd a 8. jegyzetet.
11  Mivel a kurziválás megszüntetésével felvettem az „ekphrasziszt” az angol nyelvbe, az eredeti 

görög többes számot, az ekphraszeiszt nem fogom használni. 
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veztek. Az ekphraszisz és a vizuális műalkotások összekapcsolása tehát fokozato-
san, a modern korba nyúló érvénnyel megszilárdul.

Ha az ekphraszisz tárgya egy műalkotás, ez nyilvánvaló előnyökkel jár. Ha a 
szerző fel szeretné függeszteni a beszédet egy terjedelmes, vizuálisan ingerlő leíró 
közjáték kedvéért, vajon nincs-e jobb helyzetben akkor, ha egy olyan tárgyat kell 
leírnia, amely térbeli kiteljesedettségével már megszakította a lét áramlását, ame-
lyet már eleve mozdulatlan reprezentációként hoztak létre, ahelyett, hogy a ter-
mészetben mozgó, változó tárgyat írná le? Biztosan így van: ha a nyelvi létrejövés 
képlékeny világának közepére szeretné helyezni a lét egy tömör, a képzőművé-
szetektől kölcsönzött megnyilatkozását, akkor a már dermedt képi reprezentációt 
kell előnyben részesítenie. Ekphrasztikus szándékát hatékonyabban szolgálná, ha 
olyan műalkotás lenne a tárgya, ami nemcsak, hogy összhangban áll ezzel a törek-
véssel, hanem közvetlenül visszatükrözi azt, amit megcéloz. Továbbá, ha a nyelvi 
leírás létrejöttének egyik indoka, hogy – szavainak és olvasatainknak minden bi-
zonytalansága ellenére – versengjen a leírandó vizuális tárggyal, akkor a tárgy 
rögzítésével az összehasonlítás az utóbbi javára dől el, hiszen ehhez, mint valósá-
gos műalkotáshoz, maradandóságként fordulhatunk, nem úgy, mint a világ tár-
gyaira vonatkozó változó észlelési tapasztalatainkhoz.

Azért méltányoltam a műtárgyak ekphrasztikus tárgyakként való használatá-
nak különleges teoretikus értékét, hogy a szavak képközvetítő képességét a leg-
végletesebb formájában vizsgálhassam meg. A verbális művészet piktoriális ké-
pességeit firtató kérdésnek azonban újra nyitnia kell az ekphraszisz tágabb, mű-
vészeti vagy azon kívüli bármilyen vizuális kép keresett verbális megfelelőjeként 
való felfogása felé. Vagyis, a történeti előzményekre támaszkodva meg szeretném 
idézni az ekphraszisznak ezt az eredeti, egyetemesebb jelentését. Még akkor is, 
amikor elismerem az ekphraszisz és a képzőművészeti tárgyak közti különleges 
kapcsolatot, ki fogom tágítani a lehetséges ekphrasztikus tárgyak körét azáltal, 
hogy az ekphrasziszt újra összekapcsolom az összes „festői leírással”. Nyomon 
szeretném követni az ekphrasztikust mindenütt, ahol csak felbukkan a szavak 
által folytatott térbeli és vizuális versengés teljes spektruma mentén.

De az ekphrasziszban rejlő összes dimenzió vizsgálata érdekében még az ilyen 
versengéseket − és történeti előzményeket − is meg kell haladnom. Mivel a kérdé-
seim arra juttatnak, hogy a szó szoros értelmében vett ekphraszisz vizsgálatát ki-
terjesszem az ekphrasztikus elv lehető legszélesebb körű kipróbálására, olyan el-
méletet kell keresnem, amely a költészet médiumán belüli minden szpaciotempo-
rális lehetőségre magyarázattal szolgál. Így tehát, még a piktoriális nyelvi repre-
zentációjának elemzésénél is hangsúlyosabban kell kitérnem a költészet térbeli 
impulzusának olyan egyéb megnyilvánulásaira, amelyek a verbális művészetek 
nyugati történetében az eredeti ekphrasztikus indíttatást kísérlik meg megvalósí-
tani, feltéve, hogy az ekphrasztikus magába foglal minden olyan, a szavak művé-
szetén belüli törekvést, ami azt az illúziót keltené, hogy olyan feladatot lát el, 
amelyet általában a természetes jelek művészetével hozunk összefüggésbe. Az 
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ekphrasztikus elv efféle kiterjesztésének másik oldalára reflektálva: az ekphrasz-
tikus elv akkor is munkálkodik, amikor olyan irodalmi alkotás készül, amelyet 
szavai egy térben érzékelhető műtárgy nyelvi megfelelőjévé formálnak. Vagyis, 
az ekphrasztikus elv nem csak akkor lép működésbe, amikor a verbális a maga 
behatároltabb lehetőségeivel a vizuális reprezentálására törekszik, hanem akkor 
is, amikor a verbális tárgy a festmény vagy a szobor térbeli jellegét utánozná azál-
tal, hogy üres jelekként funkcionálásuk ellenére szavait arra kényszeríti, hogy szi-
lárd konfigurációvá alakuljanak – vagyis gyakorlatilag hatásukban emblémává 
változzanak. Az ekphraszisz ilyen sokféle kísérletének mindegyikében a tér és a 
vizuális szemiotikai státusza forog kockán a verbális művészet reprezentációs – 
végső soron hiábavaló – próbálkozása során, amellyel a teret és a vizuálist igyek-
szik foglyul ejteni a maga időbeli folyamatában, amiből viszont a saját költői tár-
gya fog megformálódni.

Az ekphrasztikus törekvés azt a rendkívüli feladatot rója a nyelv művészetére, 
hogy a szó szoros értelmében vett megjeleníthetetlen megjelenítését kísérelje meg. 
De azért a nyelvi folyamatosság minden olyan tendenciájához, ami valamilyen 
alakba dermesztené magát – akár a „formát” vagy a „mintát” is használhatnánk, 
vagy valamilyen egyéb, a térbeli művészetektől kölcsönzött metaforát –, elkerül-
hetetlenül társul egy ellentendencia, amelynek révén a folyamat kiszabadítja ma-
gát a dermedt, észlelhető kép korlátozott, körülzárt helyéről a korlátlan időbeli 
áramlásba. Csoda-e, hogy kitartok a „megfoghatatlan” és a „csábító” szavak mel-
lett akkor, amikor az ekphrasziszt a teoretikus leírás tárgyaként jellemzem? Miből 
fakad az alkalmatlanság, a határozatlanság, a tökéletlenség ilyen érzése, a kihívás, 
amely ellenáll a próbálkozásaimnak, hogy olyan kritikai nyelvre találjak, ami 
földre teperné az ekphrasziszt? Úgy vélem, a nehézségek az ekphrasztikus törek-
vés alapját képező megoldhatatlan feszültségből, kölcsönös elzáródásból szár-
maznak.

A költő és az olvasó ekphrasztikus ambíciójának a nyelvvel kapcsolatosan két 
ellentétes impulzussal és két ellentétes érzéssel kell kiegyeznie: az egyiket lelkesí-
ti, a másikat elkeseríti az ekphraszisz képzete. Az ekphraszisz az elsőből, a térbe-
li rögzítésre vágyakozóból ered, míg a második az időbeli áramlás szabadsága 
után sóvárog. Az első azt várja el a nyelvtől, hogy – önkényes jellege és időbelisé-
ge ellenére − térbeli formává dermessze magát. De mégis tudatosítja a szavak 
képtelenségét arra, hogy hirtelen (tout à coup), az érzéki közvetlenség egyetlen 
pillanatára összeálljanak, mintha egy közvetítetlen [unmediated] becsapódásban 
vennének részt. Pontosan a képtelenségüket kell hangsúlyoznunk: a szavaknak 
nem lehet (felvevő)képessége, nem lehetnek tágasak, mivel szó szoros értelemben 
véve nem rendelkeznek térrel. A lelkesedés így egy olyan nyelv megálmodásából 
– és kereséséből – fakad, amely korlátozottságai ellenére vissza tudná szerezni a 
vak látás közvetlenségét, amit Platón óta az észleléssel kapcsolatos vágyainkban 
hordozunk. Ez az a romantikus nyomozás, ami a testi jelenlét eredeti, bukás előt-
ti nyelvének nosztalgikus álmát igyekszik megvalósítani, habár csak a minket kö-
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rülvevő bukott nyelv által férhet hozzá. És az ekphrasztikus költő feladata lenne, 
hogy a mágikus átalakulást végrehajtsa. 

Ezzel szemben a második impulzus egy szerény, egyszerű, demisztifikált 
nyelvet vesz alapul, ami nem tart igényt a mágiára, amelynek önkényessége és 
időbeli folyamata elszökhet abból a pillanatnyi dermedt látványból, ami a nagy 
jelentőségű keresése során egy piktoriális-ellenes homállyal cáfolná meg a pilla-
nat mulandóságát. Az ilyen impulzus számára az ekphraszisz fogalma mint a 
nyelv időbeli ígéretére és a kritikus hasonló törekvéseire irányuló fenyegetés, 
csakis elkeserítő lehet. A két impulzus közti konfliktusban, az ekphrasziszhoz va-
ló vonzódás és idegenkedés közt egyfelől azt tapasztaljuk meg, amit a természe-
tes jel utáni szemiotikai vágynak nevezek, másfelől pedig minden ilyen, a „termé-
szetesre” való igény elutasítását azért, mert a belső mozgásunk szabadságának, a 
képzeletünk szabadságának és önkényes jelekben való áramlásának korlátozásá-
tól tartunk. 

Ez a nyelv, a verbális művészetek médiumának egyik kettőssége. De létezik 
egy másik kettősség is: a költői nyelvet felfoghatjuk úgy, mint ami áttetszően mű-
ködik, referenciájáért áldozva fel önmagát; meg úgy is, mint ami érzékien műkö-
dik, saját redukálhatatlan ottlétéhez ragaszkodva. Úgy vélem, hogy amikor a 
nyugati képzelet birtokba vette és használta az ekphrasztikus elvet, a nyelv, a 
verbális művészetek médiumának kettőssége révén arra törekedett, hogy megért-
se a verbális alakzatban rejlő rögzítettség és áramlás, egy megragadott, de a nyelv 
repedésein át mégis elillanó kép egyidejűségét. Az egyidejűség ilyen érzetét az a 
képességünk kelti, hogy a nyelvi képre egyszerre mint korlátozottan referenciális-
ra és titokzatosan önmagában létezőre válaszoljunk. Kultúránk esztétikai álmá-
ban régóta ott kísért a csoda, ami lehetővé tenné, hogy ezek az ellentétes impulzu-
sok az ekphraszisz paradox közvetlenségében egyesüljenek, akár úgy, hogy egy 
vizuális kép verbális helyetteseként lép porondra, akár úgy, hogy önnön verbális 
emblémájaként tűnik fel, ami a saját szerepének eljátszása közben a vizuális kép 
szerepét is eljátssza. A csoda álma mindkét esetben megmarad, még ha illuzóri-
kus alapozása miatt mindössze csak délibábnak is tűnik. Ez a csodára várás talán 
pusztán csak egy módja annak, hogy közelebbről meghatározzuk Coleridge néze-
tét, miszerint a költészetben a képzelet „az egymással ellentétes vagy disszonáns 
tulajdonságok egyensúlyba hozására vagy kibékítésére” szolgál, vagy Wolfgang 
Iser „az egymást kölcsönösen kizárók egyidejűségének” esztétikájára irányuló 
vizsgálatát, ami rokon a Louis Marin által, illetve általam „metonimikus metafo-
rának” nevezett kettősséggel kapcsolatos kutatásokkal. Mégis fontos megemlíte-
nünk ezeket az ekphraszisz kapcsán, elkerülhetetlenül paradox jellege ellenére: 
ugyanis azzal, hogy a térbeli-ellenes impulzushoz alkalmazkodik, miközben a 
térbeli tárgyért nyúl, segíthet elfedni a modern és a posztmodern közti törést. 

Most már rátérhetek azokra az utakra, amelyeken a következő fejezetek halad-
ni fognak, és arra az alakra, amelyet témámnak adni fognak. Az ekphrasziszról, 
vagy legalábbis az ekphrasztikus impulzusról beszélve rámutattam arra, hogy ez 
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a természetes jel utáni szemiotikai vágyból fakad, azaz a vágyból, hogy a világot 
szavakkal ragadjuk meg, szavakkal, amelyek hozzá tartoznak, vagy helyesebben 
fogalmazva, szavakkal, amelyekhez ő tartozik. Derrida óta ezt a vágyat, ami a vi-
lágot szavakban látná, logocentrikus vágynak nevezzük. Ez a naiv vágy juttat 
minket arra, hogy a kép közvetlenségét részesítsük előnyben a kód közvet(ít)ett-
ségével szemben akkor, amikor azt a kézzelfogható, „reális” referenciát keressük, 
ami a jelet áttetszőként mutatná fel.12

Így az ekphraszisz, e vágynak a nyelvi művészetekbe történő végső átültetése, 
a legnyilvánvalóbb változatában egy verbális piktorializmuson alapszik – a megy-
győződésen, hogy az összes művészet természetes jeleken alapul –, és akkor volt 
a legnépszerűbb eljárás, amikor az irodalomelméletben virágzott a piktorializ-
mus. De akkor sem hanyagolták teljesen el, amikor a piktorializmus-ellenesség 
vált uralkodóvá, habár ekphrasztikus jellemzőit radikálisan átalakították és mes-
terkéltté tették. Az ekphrasztikus csábítás egész történetében érzékeljük a vágyat 
a szavak és a verbális művészet, e pusztán önkényes jelek hátrányának leküzdé-
sére azáltal, hogy azoknak a természetes jeleknek és természetes jel-alapú művé-
szeteknek az utánzására kényszerítik őket, amelyekké nem tudnak válni. Olva-
sókként a szavak értelemmel felfogható jellegével kell szabadon játszanunk azért, 
hogy az az illúziónk támadjon, hogy ezek egy érzékelhető, bár persze csakis egy 
értelemmel felfogható módon – és ennélfogva csakis átvitt értelemben − érzékel-
hető tárgyat teremtenek.

Története során mindvégig, az ekphraszisz poétikáinak középpontjában a ter-
mészetes és az önkényes jelek közti ellentét kapott helyet. (Szemügyre fogom ven-
ni a lépéseket, amelyek révén ez az ellentét lassacskán tarthatatlanná vált; manap-
ság ezt közmegegyezés övezi.) Ez az ellentét sok évszázadon át döntően fedte a 
Platóntól származtatott, az úgynevezett érzékelhető és értelemmel felfogható je-
lek közti hasonló ellentétet (ennek elemzésével kezdem a Második fejezetet). Az 
ekphraszisz poétikájában egy ambivalenciára bukkanunk egy defenzív enged-
mény és egy dölyfös bizalom között: az előbbi szerint a nyelv – ami önkényes és 
az érzéki hiányával bír – olyan hátrányos helyzetű médium, amelynek a kép-
zőművészetek természetes és érzékelhető médiumának utánzására van szüksége, 
míg az utóbbi szerint a nyelv – az értelemmel felfogható miatt kiváltságos – médi-
uma megnyitja az érzéki világot a szabadon szárnyaló képzelet előtt anélkül, 
hogy az érzékinek a vizuális területén megtapasztalható korlátai akadályoznák 
ebben. A szemünkkel befogadott érzéki világhoz jobban hozzáférő természetes 
jelekkel szembehelyezhetjük a belső látásunk által, képletesen szólva a „lelki sze-

12  Zárójelben meg kell jegyeznem, hogy a kép [picture] mint természetes jel fogalma a festmény és 
az általa utánzott tárgy közti problémamentes viszony naiv, „realista” feltételezésén alapul. Mivel ez 
a felfogás nem számol azzal, hogy az ábrázoló jellegű festmény festékből és vászonból készül, figyel-
men kívül hagyja ezeknek az anyagoknak a használatát, amelyek megteremtik a tárgyak és személyek 
optikai illúzióját Az ekphraszisz szűk, szó szoros értelemben vett jelentése mintha ezt a primitív, a 
piktoriálist mint naiv módon való ábrázolást követelné meg. 
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meinkkel” befogadott értelemmel felfogható világhoz jobban hozzáférő, mester-
séges jelekből álló nyelvet. Ezek lennének azok az ellentétcsoportok és az őket 
meghaladni próbáló nyelvi kísérletek, amelyek segítségemre vannak az ekphra-
szisz vagy legalábbis az ekphrasztikus tárgykörének körülhatárolásában úgy, 
ahogyan ez Platóntól fogva a nyugati esztétikában működött.

A fenti problémák mögött ott ólálkodik a központi kérdés: milyen reprezentá-
ció-elméletre, milyen szemiotikára van szükségünk ahhoz, hogy kijelentsük, az 
imitáció ugyanaz a működés a vizuális és a verbális művészetekben? Amióta csak 
a Kratüloszban Platón, akármennyire játékosan is, de először megkülönböztette 
egymástól a természetes és a mesterséges jeleket, ám tette ezt egy teljesen a mimé-
zis elvén alapuló esztétika – sőt metafizika − határain belül, a nyelv művészetei-
nek hosszú küzdelmet kellett folytatniuk azért, hogy megszabaduljanak a nekik 
tulajdonított nem-természetes reprezentációjuk másodlagosságától, amit vizuáli-
san fogyatékos médiumuk miatt róttak fel nekik. Ennek a küzdelemnek a történe-
te, ami először a nyelv kiszabadításában kulminálódott, a vizuális jelek igája alól, 
amelyeket hiábavalóan próbált utánozni, majd pedig a nyelv ábrázoló médiumok 
közti mindenekfelettiségének gondolatában tetőzött, rendkívül fontos annak 
megértésében, ahogyan az ekphrasztikus elv a nyugati poétikában működött és 
működhet.

Mielőtt azonban rátérnénk erre a történetre, meg kell értenünk a természetes 
jel-alapú esztétika terhét, amely alatt a szavak művészetei olyan sokáig roskadoz-
tak. Olyan esztétikáról van szó, amelyben – egy „vizuális episztemológia” iránti 
elköteleződésen belül – a reprezentáció csakis szó szoros értelemben vett utánzás 
lehet, és így nem okoz problémát.13 Ennek az esztétikának az égisze alatt, és ami-
kor a szem a legfőbb érzékszerv (mint Platón számára), természetesen a festészet 
lesz a „mintaművészet”, amelyhez a verbális művészetek programjainak igazod-
niuk kell. Következésképpen a poétikát a festészet térbeli és vizuális nyelvéből 
építik fel, habár, amikor a verbális művészetekre alkalmazzák, ez a nyelv csakis 
durván és kritikátlanul metaforikus lehet az arra való törekvésében, hogy ha csak 
analógia révén is, de a verbális művészeteket idegen (azaz térbeli és vizuális) jel-
legzetességek felöltésére késztesse.

Platón anti-esztétikai, puritán szándékai ellenére a jelek problémamentesen 
mimetikus jellegéről alkotott alapvető és megingathatatlan elképzelése kiváltsá-
gos helyzetbe hozta a természetes jel-alapú művészeteket; mintha ezek a készítési 
folyamat egyenetlenségei nélkül lennének képesek reprezentálni imitált tárgyai-
kat (mint korlátozott észleléseink tárgyait). Ahogyan Platón követői évszázado-
kon át kinyilvánították, egy ilyen elméleti keretben a szavak élhettek ugyan a leg-
jobb mimetikus készségükkel, de nem kerülhették el, hogy a hűséges ábrázolás 

13  A „vizuális episztemológia” kifejezést a következő könyv alapján használom: Robinson, For-
rest G.: The Shape of Things Known: Sidney’s Apology in Its Philosophical Tradition. Cambridge, Massa-
chusetts, Harvard University Press, 1972. Lásd különösen: 1−59. Ennek a reprezentációelméletnek a 
következményeivel a könyvem Harmadik fejezetében foglalkozom részletesen. 
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alacsonyabbrendű eszközeinek ne tartsák őket. Nem meglepő, hogy ez a szemio-
tika hozza létre az enargeiának nevezett eljárást, az egyik jelentős erényt, amelyet 
a nyelv művészeteinek el kell érniük. Enargeiát teremteni annyit tesz, hogy a sza-
vakkal olyan eleven leírást hoznak létre, mintha – bátorkodjunk kijelenteni, hogy 
szó szoros értelmében? − az olvasó (hallgató) lelki szemei elé helyeznék az ábrá-
zolt tárgyat. Ez minden, amiben egy verbális művész reménykedhet: majdnem 
olyan jó, mint egy kép, amely viszont a maga részéről majdnem olyan jó, mint a 
dolog maga. Az enargeia retorikai eljárását eredetileg arra használta az ügyvéd a 
bíróságon, hogy a hallgatói elé állítsa, elképzeltesse velük azt a jelenetet vagy 
eseményt, amellyel meggyőzhette őket, hogy aztán ügyét kedvezően bírálják el. 
Miként a korábbi történeti fejtegetésemben jeleztem, az enargeia fejlődése során 
költészeti alapelvként egyre inkább eggyé fog válni az ekphrasztikus elvvel. Tö-
kéletesen összhangban van a Plutarkhosz által eredetileg Szimonidésznek tulaj-
donított formulával, miszerint a költészet „beszélő kép”, vagy Horatius sokkal 
későbbi ut pictura poesisének sajnálatos, bár általánosan elfogadott félreértelmezé-
sével. A művészetet általában véve olyan mnemonikus eszköznek tartják, amely-
nek egy hiányzó valóságot kell újraalkotnia, érzékiségtől megfosztottsága miatt 
költészet pedig egy olyan művészet, amely még egy szinttel odébb található. 

Ahogyan a Második fejezetben rámutatok, a dráma csak azért mentesül a 
nyelv érzéki képtelensége alól, mivel a drámai reprezentáció, mint nyilvánvalóan 
valódi emberek interakciója a maga illuzórikus közvetlenségében szintén egyféle 
természetes jelnek minősül. Lessing emlékeztet minket a dráma mint vizuális 
művészet (egyféle „mozgó kép”) speciális, természetes jel-szerű működésére, és 
hallgatólagosan elismeri a nem-drámai költészet nagyobb mimetikus távolságát. 
Hiszen a lírai vagy a narratív műnemmel ellentétben a drámai reprezentáció nem 
függ teljes mértékben a nyelv láthatatlanságaitól.

Tekintettel a nem-drámai költészet mimetikus céljára és médiumának fogyaté-
kosságaira azt illetően, hogy annyira közvetlenül valósítsa meg ezt, mint a magá-
tól értetődőbben mimetikus rivális művészeti ágak, nem csoda, hogy a költészet, 
mint a nyelv egyik művészete,  ekphrasztikus ambíciókat fejlesztett ki, azokat 
akarta kiteljesíteni, arra törekedve, hogy utánozza azokat a művészeteket, ame-
lyek természetességük miatt a valóság helyettesítőinek látszanak. Ez az ambíció, 
az enargeia iránti elköteleződés nagyon sokféleképpen nyilvánul meg az ókori Gö-
rögországtól a reneszánszig terjedő időszakban. Az epigrammától az ekphra-
sziszon át az emblémáig ívelő narratívában szeretném követni ezeket a fejlemé-
nyeket. Az ekphrasztikus elv ez utóbbiban, az emblémában valósul meg a legtel-
jesebben, magánál az ekphraszisznál is erősebben. Az epigrammától az ekphra-
sziszon át az emblémáig történő haladással nem egy kronológiai folyamat felvá-
zolása a célom, mint inkább az, hogy felhívjam a figyelmet azokra az alternatív 
hangsúlyokra, amelyek az efféle különös hibrid termékekben a vizuális és a ver-
bális interakciója folyamán állandóan a motívumok és az episztemológiák bonyo-
lult, és talán zavaros keverékéről  árulkodnak.
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Korai görög változataiban, főként szoborra vagy sírkőre vésett feliratként, sok-
szor alig több mint verbális feliratként az epigramma burkoltan elismerte és meg-
szabta, hogy szavai mellékes viszonyban álljanak az általa kísért képzőművészeti 
tárggyal (epi-gramm, azaz ’rávésett’). De olykor, megelégelve a mellékszerepet, az 
epigramma arra használta szavait, hogy vitassa a vele felékesített fizikai tárgy el-
sődlegességét. Azaz, nem pusztán csak térbeli tárgyának verbális reprezentációja-
ként – mi több, verbális megfelelőjeként − igyekezett funkcionálni, hanem olyan 
módokon is működött, melyek tárgya számára elérhetetlenek voltak:14 mint moz-
dulatlan, változatlan emlékműre tett ellentmondásos kommentár, tudatosíthatta 
a múló időt – ahogyan csak a szavak képesek rá; beszéltethette a tárgyát, nyíltan 
vagy burkoltan hangot adva neki; rámutathatott a síremlék vagy a szobor művé-
sziségének illuzórikus hatásaira; vagy interpretációs aktusként allegorizálhatta a 
halhatatlanná tevő emlékhely hatását. Az epigramma ily módon megbonyolíthat-
ta a látszólag egyértelmű materiális reprezentációt, amelyet eredetileg csak ki kel-
lett volna egészítenie; éket verhetett az emlékmű és referenciája közé, aláásva an-
nak látszatát, hogy a materiális tárgy természetes jel.

Másrészt az epigramma, talán az előbbinél gyakrabban – és helyesebben is − 
arra szorítkozott, hogy a háttérben maradva felhívja a figyelmet képzőművészeti 
kísérője, a természetes jel illuzórikus hatásosságára („épp, mint egy élő személy”), 
ekként a puszta nyelvi magyarázat szerepét játszva, és a saját önkényes jel-funk-
cióját mindössze a tapintható és sikeresen illuzórikus elsődleges tárgyra tett kom-
mentárnak minősítve. Ebben az elismerten másodlagos szerepben az epigramma 
alátámasztotta az irodalom hátrányos helyzetét, amelyet, mint láthattuk, a mimé-
zis-elmélet írt elő a számára.

Mégis, az epigramma mindkét irányba kifejthette hatását: különösen temetői 
funkciójában hangsúlyozhatta a mozdulatlan és változatlan materiális tárgy meg-
tévesztő következményeit, az illúziót, ami dermedtségével és látszólagos örökké-
valóságával rácáfolt az emberi élet és halál múlékonyságára. Paradox módon ez a 
hangsúly az epigramma által dicsőítendő, halhatatlanná tevő emlékmű és immár 
halott referenciája valószerűtlenségére utal, egyben az állítólagos természetes jel 
látszatának csalóka voltát is jelzi. Ahol tudatosítják az időt, ott a nyelvi univerzum 
bonyodalmai is megjelennek, és aláássák a magát természetesnek mutató jel által 
különben nyújtott közvetlen bizonyosságokat. Platón szelleme tér itt vissza a szín-
padra, amennyiben szerinte az anyagi világ a látszat csalóka birodalma, a valóság 
pedig az érzékeken túli láthatatlan ideák szférájában található. Az epigramma az 
emberi önteltség metafizikus allegóriájává vált. Mihelyt a valóságot eloldozzák az 
érzékelhetőtől, hogy az értelemmel felfogható birodalmába lebegjen át, az állító-
lagos természetes jel és materiális tárgya minden elsőbbségét elveszíti, és a transz-
cendentálisan „reális” reprezentációja csakis a nyelv kitalált kódjaiba öltöztetve 

14  Témám egyetlen kutatója sem lehet eléggé hálás Jean Hagstrum The Sister Arts... című munká-
jáért. Itt ismét ki szeretném fejezni köszönetemet, bár ebben a fejezetben és másutt is sokszor fogom 
még említeni. 
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valósulhat meg. A természetes jel-alapú reprezentáció tekintélyébe vetett kikezd-
hetetlen hitnek meg kell várnia a 17. és 18. századot, amikor az imitáció tana biz-
tos alapozást talál az anyagi világ térbeli szilárdságában, a világéban, amelyik 
szilárdan álló, utánzandó tárgyakat teremt, amelyeket a legkevésbé sem fenyeget 
az időbeliség enyhülő sodrásának tudata.

Eltekintve a bonyodalmaktól, amelyeket  okozhatott, az epigramma korai vál-
tozatában főként arra szolgált, hogy rámutasson a kísérő emlékműre, többnyire 
elfogadva a nyelv önkényes jeleinek másodrendű szerepét. (Természetesen az 
epigramma folytatja saját kétértelmű szerepét, amikor független nyelvi alkotás-
ként önállósul.) Amikor az epigrammától az ekphrasziszhoz érünk, és elveszítjük 
a kísérő tárgy jelenlétét, megállapíthatjuk, hogy a nyelv többé nem ad semmiféle 
elsőbbséget (a látszólag) vizuális tárgyának, hanem egyenértékűségre – és annál 
is többre – tör. Az ekphraszisz tulajdonképpen egy kísérő tárgy nélküli epigram-
ma; voltaképpen mindenféle tárgyat nélkülöz, kivéve azt, amit nyelvileg létrehoz. 
Az ekphraszisz által szavakba fordítandó vizuális kép természetesen elvész az 
átültetés közben, ahogyan a verbális reprezentáció – többé nem támaszkodva egy 
másik, szövegen kívüli, tapintható reprezentációra − fokozatosan egy magában 
álló entitás hatalmára tesz szert.

Miként az ekphraszisz nyilvánvaló példáiból, így az Íliász Akhilleusz pajzsá-
nak leírásából (Tizennyolcadik ének) vagy – hogy a legismertebb, bár kései példát 
említsem – Keats görög vázájának leírásából (Óda egy görög vázához) kitűnik, az 
ekphraszisz tárgya gyakran nem létezik, illetve csakis a nyelvi leírás által kitalál-
tan létezik, és alárendelődik annak a különleges jellegnek, amit csakis nyelvi for-
mája képes kiaknázni.15 Véleményem szerint az ilyen esetekben a költő előnyben 
részesíti a fiktív tárgyat azért, hogy szabadon kezelhesse állítólagos nyelvi leírá-
sát. Csakugyan, mind a pajzs, mind pedig a váza verbális reprezentációjában az 
ekphraszisz úgy tesz szert különleges jelentésre, hogy többféleképpen túlszár-
nyalja fiktív térbeli tárgyát. 

A legnyilvánvalóbb módja annak, hogy bármely nyelvi leírás túlszárnyalhassa 
tárgyát, az az általa biztosított nyitottság – méghozzá feltehetőleg valami térbeli 
konstrukción belül −, amelynek köszönhetően az emberi idő birodalma felé képes 
elmozdulni. Van egy alapvető különbség Homérosz pajzsa és Keats vázája, mint 
a mágikus mesterségét gyakorló költő számára kínálkozó tárgyak között: az előb-
bi egy fiktív, „lehetetlen” tárgy, amelyet csakis egy költő írhat le,16 míg az utóbbi 
egy fiktív, lehetséges tárgy, amelyen túlra csak és kizárólag a költő léphet. Vagyis a 

15  Még ha találnánk is egy olyan vázát, amely Keats versének állítólagos ihletője lehetne, az min-
den szépsége ellenére szegényesnek tűnne, hiszen azt várnánk el, hogy adjon számot mindenről, amit 
a vers a vázával kapcsolatban elmond. A váza sokrétű „csendjének” paradoxonát kiaknázó keatsi 
nyelv eleve túlléptet minket a váza köralakú formáján. 

16  A „lehetetlen” szót az M. C. Escher megtévesztő építményeket ábrázoló képeire vonatkozó 
diszkurzusból veszem kölcsön (és torzítom el); festményei a térbeli viszonyok két egyidejű, egymás-
nak ellentmondó felfogadásmódjára késztetnek. Különösen értékesnek találtam E. H. Gombrich elem-
zését Escher „vizuális paradoxonjairól”. Lásd Gombrich, E. H.: „Illusion and Visual Deadlock.” In 
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kitalált pajzs feltehetőleg olyan időbeli folyamatokat ábrázol, amelyek nem jelen-
hetnének meg rajta (ezért van szükség a természetfeletti készítési folyamatra, 
amit csakis egy istenség végezhet el), és így csak egy állítólag mimetikus verbális 
narratíva közvetítheti nekünk őket; ezzel szemben a kitalált váza elfogadja ábrá-
zolt jeleneteinek dermedt térbeli határait (amelyek a metafizikai vagy legalábbis 
esztétikai sztázist is képviselik), és így a költőn múlik – akinek nyelve összhang-
ban van az egyetemes emberi temporalitás nyomorúságával („a bús, halandó 
gyötrelemmel” [Tóth Árpád fordítása]) −, hogy áttörjön és áthaladjon a halandó 
idő feltáruló tökéletlenségébe. A két ekphraszisz különbözőképpen valósítja meg 
a törekvést, hogy azt reprezentálják, amit a fiktív műtárgy képtelen megjeleníteni, 
de az eredmény hasonló: ahogyan a homéroszi sorok százai megengedik, hogy 
befogadjuk az antropológiai és narratív részletek felhalmozott sokaságát, ami 
nem is férne rá egyetlenegy pajzsra, úgy Keats verse hangot kölcsönöz mindan-
nak, amit a váza nem képes elmondani. A beszédet arra használva, hogy áttörjön 
a váza körkörösségének „csendjén”, azt sejteti velünk, aminek a fiktív tárgyon 
ábrázolt, dermedt pillanatokon túl történnie kell; a pillanatoknak, amelyeket a 
váza és (a vázához hasonlóan) a vers is magába foglalna, de amelyeket (a vázával 
ellentétben) a versnek fel is kell olvasztania.

Azáltal, hogy az emberi idő véletlenszerűségeire vonatkozó ismeretünket a 
formai sztázis rögzített teljességére helyezik rá, mindkettő, a nyelvileg megképzett 
váza és pajzs – a paradoxon adta megengedésnek köszönhetően −  az egzisztenci-
ális és az esztétikaival szükségszerű keveredését szemlélteti. Keats folyton emlé-
keztet minket azokra a sajnálatos előttekre és utánokra, amelyek nem jelenhetnek 
meg az általa állítólag leírt váza dermedt képein: az udvarlás jelenetén túli ábrá-
zolatlan pillanatokra, a második jelenet keretein túl az ábrázolatlan múltra – a 
távoli és elhagyott városra – és az ábrázolatlan jövőre, vagy éppen az áldozati 
„zöld oltárhoz” vezetett üszőre. A lineáris történetet és a körkörös művészetet 
egyaránt érvényben lehet tartani a versben, hiszen egyikük sem lehet rajta a vá-
zán. Hasonlóképpen, a pajzson látható dolgok leírása során Homérosz egyszerre 
állítja elénk a gazdagon díszített fémtárgyat és az antik Görögország hétköznapi 
anyagi világát (a mitológia isteni gondviselőivel együtt), miközben egyszerre rep-
rezentálja és félrereprezentálja ezeket: „Az feketéllt hátul, valamint a valódi pu-
hult föld, / bárha aranyból volt bámulnivalón remekelve” (Devecseri Gábor fordí-
tása). A föld egyszerre fekete és aranyból vert: inkább a szavak kovácsolásának 
alkímiai csodája formálja arany művészetté az időt és a teret, a megélt anyagias 
életet és isteni átváltoztatását ebben az ekphrasziszban. Ez a két ekphraszisz tehát 
nem egy aranypajzs vagy egy váza vizuális képével, hanem egy verbális pajzssal 
és egy verbális vázával, valamint az ezeken túli létezőre tett burkolt textuális cél-
zásokkal szolgál: az arra való célzással, amit csak a szavak tudnak adni nekünk 

Uő.: Meditations on a Hobby Horse and Other Essays on the Theory of Art. London, Phaidon Press, 1963. 
154−156. A fogalom verbális művészetekre történő alkalmazásához lásd a könyvem Hetedik fejezetét.
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azáltal, hogy egyszerre fedik fel mindkettőt. Ezt az esztétikai alkímiát élesztette 
újjá a mi korunkban Yeats Bizáncának arany madara.

Így tehát a naiv utánzás kritériuma többé nem érvényes, még az ekphraszisz 
műfajában sem, amit pedig feltehetően kifejezetten mimetikus célok miatt hoztak 
létre. A műfajt jóval inkább az ekphraszisz fikciójának megteremtésére használják, 
egy színlelt imitációra, ami tulajdonképpen nem létezik a vers verbális teremtett 
világán kívül. A szavak hatalma által a szó szoros értelemben vett ekphraszisz az 
ekphraszisz illúziójává alakult át. Az ekphrasztikus elv megtanulta nélkülözni az 
egyszerű ekphrasziszt azért, hogy szabadabban fedezhesse fel a nyelv illuzórikus 
erőit.

A reneszánsz emblémaköltészethez érve felfedezzük, hogy a vizuális kép és a 
szó közti viszony, amelyet az epigramma hozott létre és ásott alá, teljességgel 
megfordult. Az embléma, a vers vizuális kísérője, ami többé egyáltalán nem em-
lékeztet mimetikus reprezentációra, rejtélyesnek tűnik és magyarázatra szorul, 
éppen ezért egy olyan szövegre támaszkodik, amelynek nyelvi teljessége immár 
lehetővé teszi számára, hogy elsőbbségre formáljon jogot. Vizuális jellege ellenére 
az embléma olyan titokzatos bonyolultságra tesz szert, ami sokkal inkább egy 
értelmezésre váró szövegként, és jóval kevésbé imitációként működteti, úgyhogy 
örömmel támaszkodunk a szavakra, a szó szerinti kódra, hogy sajátjaként sillabi-
záljuk ki azt, amire a másik, megmintázott kód homályos képi jelei csak utalnak.

Ahogyan reményeim szerint az Ötödik fejezetben majd rámutatok, a rene-
szánsz neoplatonizmus nyomása egyre kifogásolhatóbbá tette az érzékelhető vi-
lággal vagy ennek imitációival való művészi foglalatosságot. Ehelyett az ezoteri-
kus szimbólumok allegorikus kódját kellett használni a célból, hogy hozzáférjünk 
a csakis az értelemmel felfogható, egyedül az elme által hozzáférhető valósághoz. 
Például Marsilio Ficino misztifikációi szerint a dolgok szimbolikus közvetlensé-
gére és a dolgok reprezentációjára, nem pedig az üres szavak közvetítésére van 
szükségünk; de ezek a reprezentációk – annak az ontológiai hermeneutikának 
köszönhetően, amely alapján esszenciális szimbólumokként értelmezhetjük őket 
− egy értelemmel felfogható valóság küszöbét jelentik a számunkra.17 Vagyis ez 
egy kép, de nyelv is, sokkal inkább nyelv, mintsem természetes jel-alapú repre-
zentáció. Ezzel együtt nem egy önkényesen kialakított nyelv, hiszen a jelek az 
ebben az ontológiai hermeneutikában gyökerező, megváltoztathatatlan allegori-
kus rendszeren keresztül szorosan kötődnek referenciáikhoz.

Ficino szerint bár az egyiptomi hieroglifák egy képnyelvet alkotnak, de inkább 
emblematikus kódnak, mintsem feltételezhetően ábrázolt tárgyak közvetlen imi-
tációjának kell tartanunk őket. Vagyis egyfelől azért utasítja el a képeket mint 
természetes jeleket, mert azok szerinte  alantas érzéki imitációik; másfelől viszont 

17  Gombrich egyedülállóan színvonalasan elemzi ezeket az anyagokat. Lásd Gombrich, E. H.:Ico-
nes Symbolicae: Philosophies of Symbolism and Their Bearing on Art. = Uő.: Symbolic Images: Studies 
in the Art of the Renaissance. London, Phaidon Press, 1972. 123−195. A jelen gondolatmenethez lásd 
elsősorban 157−172.; a rövidesen következő Ficino-idézet a 158−159. oldalakon található. 
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elveti az értelemmel felfogható felé törekvő nyelvet mint szavak halmazát üres 
szimbolikussága miatt. A kettő között a képekként-értett-nyelv – a jelenlét szent 
nyelve – kap helyet, ami lényegileg az ontológiai hermeneutikába zártan, közvet-
ve feltárja az értelemmel felfogható valóságot a számunkra Isten közvetlen nyel-
vén, a platóni ideák egyetlen lehetséges érzéki reprezentációján beszélve. Ebből a 
nézőpontból a szavaktól függésünk annak az átoknak a része, ami minket, bukott 
teremtményeket sújt, akik csak mesterséges és konvencionális − Ficino szavaival 
„sokrétű és változó” − jelekhez férünk hozzá, mivel megtagadtatott tőlünk a hata-
lom, hogy Isten közvetlen nyelvén beszéljünk.

Amikor az egyiptomi papok isteni misztériumokat kívántak jelölni, nem az 
írás apró betűit használták, hanem növények, fák vagy állatok egész képeit; 
mivel Isten nem többszörös gondolkodás útján ismeri a dolgokat, hanem ma-
guknak a dolgoknak a tiszta és határozott alakjában. 

Az időről alkotott gondolataitok sokrétűek és változóak, amikor azt mond-
játok, hogy az idő gyors, vagy hogy egyfajta forgó mozgással a kezdetet a vég-
hez köti, hogy megfontoltságra nevel, és hogy dolgokat hoz, majd el is visz. Az 
egyiptomi azonban ezt az egész gondolatsort egyetlen határozott képben fel-
fogja, midőn egy szárnyas kígyót fest, melynek a farka a szájában van, s ugyan-
így van ez a többi, Horus leírta képpel is. (Novák György fordítása)

Tehát a vizuális emblémát „egyetlen határozott képként” gondolják ki azért, 
hogy egy  zárt, mindent magában foglaló jelentést közvetítsen – ami annyira zárt, 
mint „a szárnyas kígyó” képe, „melynek farka saját szájába lóg”. Ez a zártság 
szokványos képe, habár (Ficino szerint) az egyiptomiak számára ez maga az idő-
beliség, amely szárnyai révén képes elszökni a zártságból, amit ebben az emblé-
mában − bármennyire paradox is ez − a végső zártságként mintáztak meg.18 En-
nek a mágikus uroborosznak (vagy az „önmaga farkába harapó kígyónak”) az 
esetében a kép emblémaként, kódként viselkedik, amit értelmezendő nyelvként 
kell kezelnünk, nem pedig olyan „természetes jel”-szerű imitációként, amelyen 
keresztül kell néznünk azért, hogy tárgyára láthassunk.19 Ez akkor is így van, ha 

18  A lineáris idő szárnyainak és köralakú lezártságának ilyen paradox együttlétezését előlegeztem 
meg a korábbiakban Akhilleusz pajzsáról és Keats vázájáról beszélve. Az idő lineáris vagy körkörös 
felfogásai közti konfliktust a könyvem Hetedik fejezetében elemzem részletesen. Ott vizsgálom meg 
az ekphrasztikus hagyomány ragaszkodását a körkörösséghez, amelyen mégis áttör a lineáris érde-
kében. Ez az egyik javítás, amellyel korrigálni igyekeztem azt, amit ma a körkörös stabilitás túlhang-
súlyozásának tartok a korábbi tanulmányomban (lásd a Függelékben) és forrásában, Spitzer írásában, 
ahonnan az Előszavam mottóját vettem, és ami a Hetedik fejezetet záró fejtegetéseim alapjául szolgál. 

19  Hórapollón – akit Ficino a fenti idézetben Horusként említ −, a reneszánsz idején használt, 
legnagyobb hatású embléma-azonosító jegyzék, a Hierogliphika feltételezett (bár vitatott) szerzője elté-
rő, kozmikusabb jelentést társít a saját farkába harapó kígyóhoz. Szerinte ez magát a világegyetemet 
jelképezi, az égboltot, a négy őselemet és az emberi életet a fiatalkor és az időskör, a fejlődés és a 
fogyatkozás körkörösségében (lásd The Hieroglyphics of Horapollo. Ford. George Boas. New York, Pant-
heon, 1950. 57–58.). A saját farkába harapó kígyó egy másik, moralista allegorikus jelentéssel is bír, 
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a kódot egy metafizikai egyenletnek köszönhetően előálló ontológiai lehorgony-
zottság folytán inkább hermeneutikailag (és hermetikusan) megkerülhetetlenné, 
mint önkényessé tették. 

A vágyakozás, hogy a művészet a reprezentálandó tárgyak helyett az értelme-
zendő kóddal foglalkozzon, elősegítette, hogy az összes művészetet interpretá-
landó szövegként fogják fel, még ha – a metafizikai alapjaiban biztos világban − az 
interpretáció előre meghatározott is volt. Ez a vágy összefügg a puritanizmus bál-
ványimádás ellen indított harcával, ami az evilági dolgok álnok csábításának, és 
ezáltal a vizuális reprezentációknak, a művészet áttetsző bálványainak az elutasí-
tásához vezetett. Mihelyt valaki, mint a neoplatonisták, inkább a lelki szemeink-
kel látható ontológiai tárgyak platóni vizsgálatát kívánja folytatnia testi szeme-
inkkel látható fenomenális tárgyakkal való foglalatoskodás helyett, az értelmez-
hető – és következésképpen értelemmel felfogható – vizuális vagy verbális szim-
bólumokat a közvetlenül ábrázoló művészeteknél magasabbrendűnek fogja tarta-
ni. Ahelyett, hogy a vizuális vagy verbális nyelv mesterséges, bár konvencionális 
jelei a mi érzéki világunkra korlátozódnának olyan vizuális és természetes jelként, 
amelyen keresztül ennek a világnak a tárgyai észlelhetők,  egy létező tárgy alig 
észrevehető illúzióját nyújthatják nekünk, miközben valójában szabadon átköl-
tözhetnek az érzékeken túli, az értelemmel felfogható birodalmába. 

Láthattuk, hogy Ficino nem bízott a szavakhoz hasonló önkényes jelek szim-
bolikus erejében, és a vizuális szimbólumok nyelvét részesítette előnyben. Ficino 
kételyei ellenére is – azzal, hogy a szimbólumok értelmező rendszerét támogatta 
(habár rejtélyesen sokrétű jelentésekkel bíró szimbólumokat), segített megtisztíta-
ni a terepet ahhoz, hogy a verbális művészetek magasabbrendűségének gondola-
ta felbukkanhasson. A neoplatonista érvelés vezetett ahhoz, hogy a verbális mű-
vészeteket a szimbolikus struktúra legtisztább változataiként – az érzékektől leg-
kevésbé függőkként − fogják fel úgy, hogy a vizuális művészetek minden előnyé-
re igényt tarthassanak, miközben megszabadulnak azok korlátaitól: végered-
ményben a természetes jel lenézett művészeteinek magasabbrendű, bár nem evi-
lági analógiáiként funkcionálnak. Mégis, a természetes jel idilljéhez való visszaté-
rés álma, a természetes jelre epekedő szemiotikai vágy készteti a költőt arra, hogy 
az értelemmel felfogható birodalmában a verbális analógiához folyamodjon, azért 
küzdve, hogy a szavakból emblémát teremtsen. 

A nyelv művészének tehát jogában áll mindkét irányban eljárni: a világ szava-
ival foglalatoskodni, és értelemmel felfoghatóságukat kiaknázni azért, hogy az 

amelyet olykor a keresztény neoplatonizmus által uralt középkori és reneszánsz alkimista irodalom-
ban használtak. Itt még mindig az egymást kölcsönösen kizárókat kifejező paradox képként szerepel, 
de immár magába foglalja a jó és a gonosz, a méreg és a gyógyír egyidejűségét is, a higany mágikus 
átalakuló tualjdonságainak köszönhetően (természetesen Hermésszel és az isteni mesterrel, Hermész 
Trimegisztosszal is összefüggésben). A hermetikus irodalomban az Édenkert kígyójának megváltó 
metamorfózisaként az uroborosz a saját mérgét fogyasztja el, majd csodás hatású gyógyírrá alakítja azt 
(lásd Seligmann, Kurt: The History of Magic. New York, Pantheon, 1948. 134–35.).
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evilágon túli birodalomba jusson. Néhányan azok közül, akik korábban a termé-
szetes jel elsőbbségét állították, nosztalgikusan édeni eredetűnek vélték ezt, úgy-
hogy a szavak közvetítésére utaltságunkat a bukás következményének könyvel-
ték el; ám azok, akikhez most fordultunk, a nyelv értelemmel felfogható hatáskö-
rét részesítették előnyben a természetes jel-szerű képekhez képest, a bálványimá-
dás és az érzékelhető világba zártságuk miatt utasítva el ez utóbbiakat. A végső 
trükk az, hogy a nyelv azzal igazolja totális fölényét, hogy a képzőművészetek 
itt-létére tesz szert, olyan formát öltve, ami azt az illúziót kelti, hogy saját emblé-
májává válik, egy belső ekphraszisszá, végül is csaknem érzékivé, bár anélkül, 
hogy akárcsak érintené is a földet. Persze pontosan ez a csaknem adja összetett, 
paradox vonzerejét.

Amikor a természetes jelként felfogott képtől a kódként felfogott képhez való 
elmozdulás bekövetkezik, akkor már csak egy kis lépés van hátra a szavak olyan 
konfigurációjához, olyan formába rendeződéséhez, ami egy embléma önmagá-
ban zárt megfelelője, tulajdonképpen egy verbális embléma lesz. A vizuális emb-
léma és a verbális embléma egymást kiegészítő nyelvek, amelyek a megjeleníthe-
tetlen megjelenítésére törekszenek. Az ekphraszisz pedig a kettő verbális művé-
szeten belüli összeházasítása a költő által. Ahogyan majd látni fogjuk, az ekp-
hrasztikus impulzus összetettebb megnyilvánulásaiban egy olyan nyelv paradox 
keresésére bukkanhatunk, ami a „térbeli forma” iránti igény kielégítésére kény-
szeríti önmagát. Egy szent, a szómágiába vetett hittől függő ikonografikus hagyo-
mány szellemiségét követve a vers egy emblematikus zártságba fordítja a nyelvét, 
annak dacára, hogy a szavak általában véve tünékenyen működnek. Dacolni pró-
bál a nyelv mediáló tulajdonságaival és időbeliségével azáltal, hogy olyan képlé-
kenységre talál a nyelvben ami, akárcsak a képzőművészetek esetében, médiumát 
a közvetítetlen dologgá alakítja át, mintha csak Isten szava (Igéje?) volna. A vers 
mint embléma, ami tulajdonképpen kiszorítja vizuális kísérőjét, válik az ekp-
hrasztikus elv utolsó vetületévé úgy, hogy egy rögzített tárgyat, önmagát repre-
zentálja. George Herbert vizuális költeményeinek szélsőséges példája pusztán e 
tendencia barokk eltúlzása.

Az epigrammától (ahol a szó mellékszerepet játszott az általa kísért tárgyhoz 
képest) a legszűkebb értelemben vett ekphrasziszhoz (ahol a szó egyenértékűség-
re törekedett a leírt tárggyal) vezető mozgás a vers-mint-emblémában (ahol a szó 
lesz az elsődleges tárgy) teljesíti be végső célját. Az ekphrasztikus elv ez utóbbi-
ban valósul meg a legtökéletesebben. Azaz úgy vélem, hogy az ekphrasztikus elv, 
amelyet a platóni „vizuális episztemológiától” és az enargeia ebből következő kö-
vetelésétől kezdtem el követni, a reneszánsz verbális emblémában teljesedik ki. 
A platóni enargeiától a reneszánsz emblémáig ívelő fejlődés képezi a témámat tár-
gyaló narratíva első nagyobb kiterjesztett – és legösszetettebb − mozzanatát. 

Ahogyan korábban már említettem, a 17. század végén és a 18. század első fe-
lében a változatlan tükör jól szervezett szemiotikája (amelyet a racionalizmus és 
az empirizmus különbözőképpen támasztott alá) visszaállítja a szó szerinti imitá-
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ció tanának uralmát, és ezzel együtt – a „vizuális episztemológiára” való folytató-
dó apellálásnak köszönhetően − az ut pictura poesis tekintélyét is. Ez témám narra-
tívájának második, az előbbinél sokkal kevésbé bonyolult mozzanata, ami verbá-
lis festményként fogja fel a költészetet – ezt a Harmadik fejezetben tárgyalom 
részletesen. A verbális művészetek médiumát a tökéletes áttetszőségig fogják vé-
konyítani az arra irányuló erőfeszítések által, hogy egy előnytelen viszonyban a 
természetes jel-alapú művészeteket utánozzák, amelyek ekkor újra visszakapják 
elsőbbségüket, újra az összes művészet modelljévé válnak.

Amikor például Joseph Addison, John Locke hűséges híve, felvázolja a művé-
szetek spektrumát – vagy inkább fogalmazzak úgy, hogy rangsorát? – a szobrá-
szattól, a „legtermészetesebb”, „az ábrázolás tárgyához leginkább hasonló mű-
vet” létrehozó művészettől a kétdimenziós képfelületet illuzórikusan használó 
festészethez jut, és csak ezután említi a verbális „leírást”, „betűit” és „szótagjait”, 
amelyek a képpel szemben „csöppet sem hasonlítanak az eredetijükhöz”.20 Végül 
a zenéhez, a nem-természetes jel legszélsőségesebb változatához, a mimetikus 
reprezentáció minden nyilvánvaló fajtájától legtávolabbihoz fog elérkezni. Ezzel 
szemben az irodalomban még mindig van némi esély arra, hogy vizuális jelenté-
seket utánozzanak verbális képek készítése által, különösen, mivel Addison az 
irodalom szerepét a „leírásra” korlátozza azt illetően, hogy fogyatékos mestersé-
ges jeleivel ellássa a vizuális feladatát. 

Nem csoda, hogy miután a verbális művészetekre rótta a képek nem-piktoriá-
lis jelekkel való festésének lehetetlen feladatát, Addisonnak feltételül kell szabnia, 
hogy ezek a jelek az áttetszőségre törekedjenek, elhárítva minden olyan játékot a 
betűkkel vagy a szavakkal, amelyekkel betű vagy szó mivoltukra hívhatnák fel a 
figyelmet ahelyett, hogy önmagukat kitörölve, minden beavatkozás nélkül a je-
lentéseikre mutatnának. A szónak tehát olyan médiumként kell viselkednie, ami 
a természetes jel áttetszőségének hiábavaló keresése során elkendőzi az összes 
mediális tulajdonságát, és ezzel igyekszik minket megfeledkeztetni ottlétéről.21 
Ilyen kikötések mellett minden ekphraszisznak a másikra, (a leírás által) imitált 
természetes jel-szerű tárgyra kellene szolgaian irányulnia: nemcsak mint tárgyát 
kellene imitálnia a természetes jelet, hanem a tárgy szemiotikai intencióját is imi-
tálnia (azaz utánoznia) kellene.

De ez a neoklasszicista mozzanat, ami a „testvérművészetek” koncepcióját di-
csőíti és az irodalmat tartja a hátrányos helyzetű testvérnek, egy második, ellenté-
tes (a Negyedik fejezetben elemzett) tendenciát is elindíthat, ami elismeri, sőt bá-
torítja a verbális médium sűrítését, valamint nagyra becsüli homályosságát. Ün-

20 Spectator, 416. szám. 1712. június 27. Ezt a bekezdést egészében idézem és hosszabban elemzem 
a könyvem Harmadik fejezetében. 

21 Lásd a Spectator 62. számát (1711. május 11.), ahol Addison az „igazi szellemességet”, a „hamis 
szellemességet” és a „vegyes szellemeséget” határozza meg és hasonlítja össze egymással, főként arra 
alapozva, hogy mennyire aktívak vagy passzívak a verbális médium szerepét illetően, következéskép-
pen pedig láthatóságának tudatosításában. Ezt a Hatodik fejezetben fejtem ki bővebben. 
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nepli a szavak képtelenségét arra, hogy természetes jelekkel szolgáljanak, és ehe-
lyett a költészetet belső életünk időbeli feltételezettségével hozza összefüggésbe. 
Erre az irányvonalra még Addison is utal ugyanabban a Spectator-cikkében, ami-
kor – miután rangsorolta a műalkotásokat a természetességük, illetve a referenci-
áikhoz való hasonlóságuk alapján −, még ha ellentmondásosan is, de a másik né-
zőpontból kezd érvelni: az alkalmakról, amikor a nyelv, mintegy felfedezve és 
kihasználva más-mint-természetes-jel funkcióját, lehetővé teszi a költőnek, hogy 
a festő birodalmán túli hatásokat érjen el, sőt azt, hogy bár „a természetből merít”, 
de „fölerősítse annak hatását”.

Láthatjuk majd, hogy Edmund Burke ki fogja szélesíteni ezt a vonulatot azért, 
hogy megfordítsa a művészetek rangsorát, az irodalmat helyezve vezérszerepbe. 
Burke szerint a természetes jel-alapú reprezentáció rendelkezik fogyatékosságok-
kal, mivel imitált tárgyának fizikai korlátai határokat szabnak neki, míg a nyelv 
önkényes jeleiből fakadó bizonytalanság, kiszámíthatatlanság – és sokértelműség 
– épp azért lehet érzelmileg végtelenül vonzó, mert a nyelv nem tud képeket fes-
teni. Azzal, hogy a „fenségest” felértékeli a „széphez” képest, Burke arra ösztö-
nöz minket, hogy a pusztán piktoriális véges dimenzióin hatoljunk át a megfest-
hetetlen érzelmek végtelen lehetőségeihez. Ha megelőlegezhetem egy nagyobb 
hatású – e különbségtevésében Burke-nek is adós − későbbi gondolkodó szavait, 
a „dionüszoszinak” kell az „apollóni” helyébe lépnie. Ez a kívül-levőre irányuló 
természetes jelről a belső emberi érzésekre történő hangsúlyváltás képezi narratí-
vám harmadik, egy antiformalista indíttatásból eredő mozzanatát.

Amint Burke a reproduktív képről a szavak affektív folyamatára tereli a figyel-
met, készen állunk arra, hogy az irodalomelmélet átfogó jelleggel elmozduljon a 
temporalitás birodalma irányába, a vizuális forma kárára. Ezentúl – ahogyan Bur-
ke is javasolja −, többé nem a festészet vagy a szobrászat, hanem a zene lesz a 
mintaművészet, amely felé az irodalom hibrid művészetének törekednie kell. Az 
Addison által bevezetett, a szobrászattól a festészeten át az irodalomig, végül pe-
dig a zenéig ívelő spektrumot megfordítják akkor, amikor a hang kérdése a vita 
részévé válik, és véget ér az időszak, amikor a költészet teljes mértékben egy vi-
zuális episztemológiára támaszkodik. Véget ér az olyan ekphrasziszokban való 
tobzódás is, amelyek vizuálisan mimetikus alapokkal rendelkeznek. Ha a költé-
szetet olyan kétkulacsos művészetnek tartjuk, ami az ábrázoló vizuális művésze-
tek és a zene között helyezkedik el, az előzőhöz hasonlóan referenciális jelentéssel 
és az utóbbihoz hasonlóan időbeli hangzással bírva, akkor felismerhetjük, hogy e 
két mintaművészet közül csak az egyiktől (bármelyiküktől) metaforákat kölcsön-
ző esztétikák részrehajló és ellentmondásos jellegűek. Ezek ketten ellentétesen 
viszonyulnának az ekphrasztikus elvhez. A vizuális művészetekkel való analógia 
egyszerű mimetikus eljárásként támogatná az ekphrasziszt, de teljesen figyelmen 
kívül hagyná a verbális reprezentáció problematikus jellegét, míg a zenével való 
analógia eleve teljesen kizárná az ekphrasziszt mint a reprezentáció hatékony esz-
közét.
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De a fentiekben már említettem egy másik esztétikát, ami lerombolná ezt az 
ellentétet, és a természetes jel-alapú esztétikán belüli működésen túlnyúló lehető-
ségeket kínálna az ephraszisz számára. Ahogyan korábban felvetettem, a rene-
szánsz szorgalmazott egy kifinomultabb lehetőséget, ami magába foglalhatta a 
költői nyelv többértelműségét és egyes versek emblematikus törekvéseit. Annak 
köszönhetően, hogy a késő 18. század elmozdul a természetes jel-alapú esztétiká-
tól, ez a változat jóval szofisztikáltabb, ontológiailag kevésbé függő formában 
bukkan fel újra. Fejlődését a Hatodik és Hetedik fejezetben fogom végigkövetni 
– ez a negyedik mozzanatom, ami új alapon tér vissza a formához, másként gon-
dolkodva arról, hogy mit jelent az immár természeti folyamatként felfogott termé-
szetet utánozni.

Néhány romantikus elmélet a 20. századba nyúlóan kutatja az antiformalista 
irodalmi fenségest Burke nyomán, a nyelvet piktoriális-ellenes – és térbeli-ellenes 
−, a zenével rokonítható jellegében csodálva. Továbbá a 19. században bekövetke-
ző eltolódás a térbeli modellektől az időbeli modellek, a precíz világgép metafo-
ráitól a fejlődés metaforái felé szabad mozgást biztosított az időbeli művészetek-
nek, mintha nem léteznének formára vonatkozó tilalmak, amelyeket a nyelvre 
adott válaszaink szétszóródó irányzatai számára el kellene rendelni. Bizonyos 
mozzanatok Burke-nél erre látszanak utalni. De szinte egyidejűleg módosítások is 
napvilágot látnak, és az egyik legjelentősebb formalista hagyományt fogják alakí-
tani Herdertől Coleridge-en át az amerikai Új Kritikáig. Az új tendencia a nyelv 
dinamikájának szabadságát igyekszik kamatoztatni egy új emblematika megte-
remtése érdekében. Így tehát alig szabadul meg az irodalom a neoklasszicista tér-
beliségtől és mozdul el az időbeli felé, máris megjelennek azok a kritikusok, akik 
az irodalom nevében újra a térhez kanyarodnak vissza, habár csakis új és ingatag, 
sosem igazán megszilárduló talajon állva.

A nyelv hangzósságára fektetett hangsúly, különösen ahogyan ez a főbb költé-
szeti hagyományokban jelentkezik, elősegíti, hogy az ilyen kritikusok kijelentsék, 
miszerint az irodalmi médium, amit régóta értelemmel felfoghatónak tartottak, a 
többi művészet médiumaihoz hasonlóan mégiscsak érzékivé is tehető. Ismét elő-
bukkan a régebbi érvelés, miszerint a nyelv mindkét lehetőséggel élhet: igényt 
tarthat az érzéki művészetek előnyeire, de értelemmel felfogható mivolta miatt 
mégsem kell elviselnie a fenomenális világ korlátait. Ha a költői szavak arra hasz-
nálhatják auditív dimenziójukat, hogy alakot adjanak a folyamatnak, amit meg-
formálnak, akkor hangjaik kölcsönhatása által elmélyíthetik vagy akár meg is vál-
toztathatják a szöveg jelentéseit. Az ilyen lírai manipuláció által az érzéki – mivel 
inkább auditív, mintsem vizuális, és így hagyja szabadon kóborolni az elmét − az 
értelemmel felfoghatót szolgálja és gazdagítja ahelyett, hogy kiiktatná ezt.

Az ilyen megerősítések miatt reménykedhettek a nyelv művészetei abban, 
hogy képesek megjeleníteni azt, ami a pusztán az érzékire vagy a természetes 
jelre alapozott nézőpontból megjeleníthetetlennek tűnt. Vagyis az egyszerre jelen-
tésként és hangként felfogott médiumot használó, kétkulacsos költészet itt ismét 
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olyan előjogok megszerzésére tör, amelyek által ő válna a mintaművészetté. 
Ahogy közeledünk napjainkhoz, nemcsak azt tapasztaljuk, hogy a szó és az idő 
művészeteinek adták az elsőbbséget (a kép és a tér művészetei helyett), hanem azt 
is, hogy a textualitás terjedőben levő szemiotikai modellje elnyeli az összes művé-
szetet, mindegyiket a temporalitásnak és az olvasásnak vetve alá. Ez az irodalom 
és az irodalomtudomány végső imperialista lépése azt illetően, hogy az összes 
művészet és az összes értekező próza az ő feltételeinek legyen alávetve.

Az érett irodalmi modernizmushoz és a késői Új Kritika végső organicizmusá-
hoz vezető irányzatban tükröződnek a formalista kritika erőfeszítései arra, hogy 
a szövegekben olyan dinamikus egységet teremtsen, ami kibékíti az időbelit és a 
mesterségest a térbeli forma teremtett szükségszerűségeivel. Ennek az irányzat-
nak az égisze alatt a belső ekphraszisz paradoxona újra virágkorát élheti egy 
olyan térbeli forma nyomaként, ami a szavak áramlásával egyidejűleg, esztétikai 
médiumként létezhet.22 A formalista akármilyen fonémákat, szótagokat, szava-
kat, bekezdéseket, trópusokat, szereplőket, cselekedeteket vagy témákat térbeli 
egymás mellé rendelésként ismer fel, ha ezek sorozatosan ismétlődőnek tűnnek, 
figyelmen kívül hagyva, hogy folyamatszerű jellegük miatt egyszerre mindkettő 
lehetnek. Az ekphrasztikus elvnek alárendelve, a vers mint embléma a saját tár-
gyaként kívánja megteremteni önmagát.

Csakhogy még sincs tárgy: jóllehet bővelkedik az értelemmel felfoghatóban, 
de a mesterséges jelek ilyen tárházában semmi nincs. Pontosan ebben áll sebezhe-
tetlen kétkulacsossága, ami éppen azért támaszthat igényt olyan sok mindenre, 
mert végső soron ilyen keveset állít. Példái, így Keats vázája vagy Stevens Tennes-
seebeli korsója kapcsán, a verbális reprezentációkat úgy írják le, mintha formájuk-
ban tartalmaznák azt, ami ugyanakkor elillanni látszik. Stevens korsójához ha-
sonlóan rá kell cáfolniuk a térbeli zártság igényére, amelyet a formalista szerint 
létük (azaz verbális reprezentációjuk) színre visz. Ennyiben ezek a saját farkába 
harapó szárnyas kígyó alakváltozatai, mindegyikük olyan verbális embléma, 
amely saját ekphrasziszává – és saját felbomlásává – vált.

Könyvem utolsó fejezetében napjainkra térek rá; ez narratívám ötödik, egyben 
utolsó mozzanata, ahol a posztmodern szkepticizmusnak az efféle ambiciózus 
költészeti törekvésekre adott negatív reakcióját vizsgálom. A sokféle – és tényleg 
igazán változatos − posztmodernnek tartott irodalomelméleti irányzat, amelyek 
közül egyesek a még mindig kárhoztatott Új Kritika elméleti örököseinek tartják 
magukat, a saját antiformalizmusuk propagálásán buzgólkodva világosan kinyil-
vánították, hogy az efféle törekvések megtévesztő, egy hosszú ideje tartó reakciós 
mozzanat szakralizáló és fetisizáló impulzusából fakadó önmisztifikációk. Paul 

22 A fősodorbeli Új Kritika elveinek nyílt kiterjesztése a térbeli formára Joseph Frank eredeti, Spa-
tial Form in Modern Literature című háromrészes tanulmánysorozatának (1945) érdeme. Újraközölve: 
The Widening Gyre: Crisis and Mastery in Modern Literature. Bloomington, Indiana University Press, 
1963. A tanulmányokat és az általuk felvetett problémákat a könyvem Hetedik fejezetében tárgyalom 
részletesen. 
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de Mannál erőteljesebben senki sem érvelt a temporalitás olyan retorikája mellett, 
ami felolvasztaná az állítólagos emblémát – ezt az ekphrasztikus gesztust −, és 
engedné, hogy az allegóriák szála, az élet megismételhetetlen pillanataihoz ha-
sonlóan továbbfusson, legalábbis addig, míg egy mesterséges megállóhoz nem ér. 
De Man azonban csak egy a sok közül. Ők inkább figyelmen kívül hagyták az 
elődeik (az ellenfeleik) által megnyitott összetett lehetőségeket: azaz, inkább mel-
lőzték az ekphrasztikus poétika nehezen megfogható változatát, ami olyan nyelvi 
játékot indítványoz, amely elismeri az idő és a tér összeférhetetlenségét, miköz-
ben a saját érzéki hiányával fémjelzett tárgy illúziójába tereli őket össze.

Így tehát az utóbbi évtizedekben számos különböző és gyakran csatarendbe 
állított interpretációs nézet vált egyre meghatározóbbá; ezeket egytől egyig kü-
lönféle, saját antiesztétikai rangsorokat proponáló metaforikus kölcsönzések ala-
kítják. Közös nevezőjük azonban, hogy a művészetek más konstellációját vetik 
fel, olyan szemiotikai modellt juttatva érvényre, amely az idő dominanciájának 
jegyében mindegyik művészetet a textualitásra redukálja. Továbbá, a jelben vagy 
az ideológiában tévesen „természetesnek” tartott működés megvetése – annak 
bizonygatásával együtt, hogy a „természetes” a szociopolitikai hatalom által meg-
szabott konvenciók megtévesztő projekciója − a térábrázolás minden nyelvi kísér-
letét a rosszhiszeműséggel átitatott gyanú retorikájának szolgáltatta ki.

A térbelihez kötődő ilyen türelmetlenség aligha segíti elő az ekphraszisz poé-
tikáját. Így tehát az ekphrasztikussal kapcsolatos elkeseredés lépett a századkö-
zép kritikusai által érzett lelkesedés helyébe – őket még inspirálta a formai zárt-
ság, valamint ennek illúziója, tudniillik, hogy egyszerre reprezentál egy tárgyat és 
ő maga is tárgy. De még ennek az újabb keletű ellenségeskedésnek a láttán is fel-
merül bennem a kérdés, hogy vajon – a fogalom megkopottsága és napjaink heve-
sen dekonstruktív jellege ellenére − a természetes jel utáni szemiotikai vágyat tel-
jesen le lehet-e küzdeni? Ámbár meglehet, hogy az ekphrasztikus impulzus mos-
tanság csakis magára a megjeleníthetetlenre – egy szakadékra vagy egy szakadé-
kon túli szakadékra − irányulhat. Egy szakadék vagy egy szakadékon túli szaka-
dék: a verbális művészet korai önmegtagadó törekvései óta, amikor megkísérelte 
elég hosszan megállítani időbeli folyamatát ahhoz, hogy sikerüljön – és kudarcot 
valljon – a reprezentálás, volt-e vajon a verbális művészetnek, mint annak az 
egyiptomi kígyónak, egyáltalán más tárgya? 

(Murray Krieger: Picture and Word, Space and Time. The Exhilaration – and Exaspe-
ration – of Ekphrasis as a Subject. In uő.: Ekphrasis. The Illusion of the Natural Sign. 
Baltimore – London, The Johns Hopkins University Press, 1992. 1-28.)
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