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az Emlékiratok könyvének egyik legsű-
rűbb szövegrészlete, az Egy antik fa-
liképre című fejezet már a kezdetektől 

magára vonta az értelmezők figyelmét.1 A  legközke-
letűbb megközelítés a fejezet mise en abymeként való 
értelmezése, amelyet jelen tanulmány abból kiindul-
va igyekszik problematizálni, hogy a tükrözés külön-
böző síkjait nem lehet egyértelműen sem megfeleltet-
ni, sem elkülöníteni egymástól. A tanulmány az ön-
tükröző alakzatnak azt a megközelítését igyekszik tu-
datosítani, amely szerint a mise en abyme egyidejűleg 
törekszik az önértelmezésre, az interpretáció üres he-
lyeinek kitöltésére, illetve a jelentés elhomályosításá-
ra, ellehetetlenítésére.2 Az értelmezői tevékenységet 
a falikép leírásának szövege modellálja : az önreflexív, 
és saját magát folyamatosan korrigáló narráció mel-
lett jelen van egy olyan zaklatott, ellentmondásokba 
bonyolódó beszédmód is, amely a fejezet zárlatában 
felfüggeszti az önreferencia eddigi lehetőségeit. A szö-
veg tehát egyidejűleg igyekszik az öntükrözéssel meg-
erősíteni saját, önreflexív olvasatát, és az értelmezhe-
tőségét felfüggeszteni.

…hiszen Apollon, Hermes, Pán és Hermaphroditos tör-
ténete éppúgy egymásba folyik, mint mindaz, amit én 
szándékoztam elbeszélni magamról, ez így is van rendjén, 
és mégcsak nem is esendő testük érdekel, hanem mint-
ha tervezett elbeszélésem tárgya lenne azonos a kép tár-
gyával, s e tárgy talán a tekintetükben a leginkább meg-
fogható, a tekintetükben, mely a testükhöz kötötten tár-
gyias ugyan és mégse testi már, már túl van valamiként 
a testükön, na mindegy ! erről beszélhetni viszont el ké-
ne indulnom oda, ahová az ifjú néz, ahová nézek, az er-

dőbe, megnézni, ki áll ott a fák között, ki az, kit ennyi-
re és ilyen reménytelenül szeret, miközben valaki más 
ugyanilyen reménytelenül szereti őt, s ez mi ? mi ez ? így 
pedig megint és újra az eredeti kérdésnél vagyunk, ám 
nem tudhatom saját életem kétségtelenül balga kérdé-
seit holmi antik faliképek mögé rejtve megnemesíteni, 
mert minduntalan előmásznak, jó, akkor nincsen to-
vább, akkor beszéljünk róla, álca nélkül, beszéljünk ar-
ról, ami a sajátunk, a saját testünkről és a saját tekinte-
tünkről, összeborzadtam a gondolattól, és hirtelen föl-
fedeztem azt is, amire ez idáig vak volt a szemem és na-
gyítóm lencséjével is hiába tapogattam az ifjú vádliját, 
lába ujját, karját, száját, szemét, homlokát, vonalzóm-
mal hiába mértem be tekintetének irányát, s körülmé-
nyes számításokkal hiába határoztam meg ama rejtélyes 
alak helyét is, ha nem vettem észre, egyszerűen nem 
vettem észre, hogy nem két göndör tincs hullik a hom-
lokába, hanem bizony két szarvacska az, s akkor még-
is Pán, biztosan, semmi kétség, csakhogy e bizonyosság 
már egyáltalán nem érdekel. (336–337.)3

A falikép – ahogyan az elbeszélő expliciten kiemeli – 
az elbeszélés sikerességének kulcsa, sőt az önmegértés 
feltétele. („Ahhoz, hogy elbeszélésemet megírhassam, 
az életemet kellett volna valahogy megoldanom[.]”, 
344.) A test, amelynek története és identitása közpon-
ti szerepet kap a regény egészében, a falikép vizsgálata-
kor is kulcsfontosságú. Az utóbbi esetben a testek tör-
ténetével összekapcsolódik a tekintetek játéka, amely 
a képpel való találkozás alapszituációját is adja, ugyan-
akkor meg is nyitja a kép határait, s a testi érzékelést 
is meghaladja – a fejezet zárlatában ez az énelbeszélés 
felfüggesztésével is szorosan össze fog kapcsolódni. 
A  képben rejtőző történetek és tekintetek kibogoz-
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hatatlan egymásba szövődése4 ugyanis mind a meg-
értésnek, mind az énelbeszélésnek gátat szab. A fali-
kép nem tud puszta tükörként funkcionálni az elbe-
szélés számára. Egyrészt álcaként értelmeződik, amely 

„mögé rejtve [lehetetlen] megnemesíteni” az én törté-
netét. Másrészt a falikép sem nem ellentmondásoktól 
mentes, sem nem zárt egész, a tekinteteken keresztül 
túlnyúlik saját határain, behatol az elbeszélő/néző di-
menziójába, illetve az erdő mélyére, amely láthatatlan 
és hozzáférhetetlen marad Thoenissen számára, már 
nincs is rajta a képen, nem is látható, csak a távolba 
meredő szempárokból lehet következtetni létére. A fa-
likép tehát nem az önreprezentáció segédeszköze, in-
kább ennek a lehetetlenségére mutat rá.

Mivel a mise en abyme az emlékiratokban egy ké-
pi médium, az „antik falikép” leírásaként jelenik meg, 
így az alakzat a nyelvi és képi médiumok kölcsönviszo-
nyából bontakozik ki. Amennyiben a mise en abyme 
a(z ön)referencialitás lehetőségeinek felmérése, meg-
kérdőjelezése és játékba hozása, a falikép leírása ese-
tében is inkább a különböző médiumok interakciójá-
ról, mintsem tényleges egymásban való tükröződéséről 
beszélhetünk. A dolgozat hipotézise szerint e mediális 
játék az ekphrasis antik hagyományának megidézése 
során valósul meg Nádas szövegében, amelynek be-
mutatására a fejezet értelmezése során, az eltérő rep-
rezentációs módok összjátékát vizsgálva vállalkozik.

Az ekphrasist nem csupán műalkotásoknak, épüle-
teknek a leírásaként vagy a vizuális reprezentáció ver-
bális reprezentációjaként értem, hanem antik jelen-
tésének megfelelően szemléletes, láttató szövegalko-
tási technikaként.5 Az ekphrasztikus szöveg legfőbb 
kritériuma, hogy képes legyen olyan élénken felidéz-
ni a  hallgatóban/olvasóban a  beszéd, illetve szöveg 
tárgyát – a szokásos megfogalmazás szerint „a szeme 
elé varázsolni”6 –, mintha az valóban jelen lenne. Az 
ekphrasis a nyelvben benne rejlő képesség technikai 
kiaknázására vállalkozik, melynek során a szó olyan 
erővé válik, amely képes a befogadó érzelmeire, emlé-
keire, képzelőerejére és legfőképpen az érzékeire ható 
illúziókeltésre.7 Ennek legfőbb eszközét az antik teo-
retikusok a retorikus szöveg egy bizonyos erényének, 
az enargeiának tulajdonították.8 Az enargeia erényét 
kihasználva képesek lehetünk jelenlevővé varázsol-
ni a  múlt- vagy jövőbeli eseményeket, térben meg-
foghatóvá, szinte testileg is érzékelhetővé változtatni 
a távollevő tárgyakat, helyszíneket. Az enargeia a tér- 
és időbeli távolságot : a látható és hallható/olvasható 
között feszülő rést tölti ki.9

Az ekphrasis és enargeia hatalmának elfogadása 
mögött a különböző médiumok egymásba fordítha-
tóságába vetett bizalom rejlik. W. J. T. Mitchell al-
kalmazza e bizalom megnevezésére az ekphrasztikus 
remény fogalmát,10 amelynek jegyében el szeretnénk 
hinni, hogy – még ha csak illuzórikusan is – a kép és 

nyelv egymással kölcsönös interakcióba lépve, egyen-
lő felekként versenyezhetnek, és a nyelv valóban lát-
hatóvá teheti a dolgokat, a kép pedig meg tud szólal-
ni. A reménynek e fázisában az ekphrasisról sem úgy 
gondolkodunk, mint csupán egyetlen különleges pil-
lanatról, amelyben a verbális reprezentációnak sikerül 
felidéznie a látványt, megelevenítenie egy távol leját-
szódó jelenetet, hanem „a nyelv egyik lényegi tenden-
ciájának paradigmájaként tartj[uk] számon”.11 Ezzel 
egy időben létezik az ekphrasisnak egy másik olvasa-
ta is : az ekphrasztikus szkepszis, amely ezen mediális 
átjárhatóságban kételkedik. Ennek értelmében a lát-
vány a nyelven keresztül sosem ismerhető meg anél-
kül, hogy a verbális reprezentáció ne változtatná meg, 
hogy ne állna a nyelv médiuma és a felidézni kívánt 
látvány anyagisága áthatolhatatlan akadályként a be-
fogadó képhez való hozzáférésének útjába.12 Ez az 
akadály pedig voltaképpen az ekphrasis újraalkotó, 
performatív potenciálját okolva magát a  reprezentá-
ciót vonja kétségbe.

Az antik falikép leírása, amely az elbeszélő és az el-
beszélés önértelmezésére vállalkozik, tehát olyan tra-
díciót szólaltat meg, amely az illúzió felkeltését, a kü-
lönböző médiumok közötti tér- és időbeli szakadé-
koknak a feltárását és elleplezését egyidejűleg valósít-
ja meg. Az ekphrasis hagyományába kódolt kettősség, 
amely egyszerre viszi színre a médiumok és reprezen-
tációs síkok közötti réseket és azok áthidalását, ugyan-
ahhoz a problémához vezet tehát vissza, amelyet az 
önreferencialitást próbára tevő mise en abyme kapcsán 
már megállapítottam. Azonban a jelentésben létrejövő 
hézagoknak a Nádas-szövegben éppen az ekphrasisnak 
köszönhetően sajátos meghatározottságuk van, ame-
lyet az idő, a tér és az anyagiság vizsgálatában szeret-
nék feltérképezni.

Idő és ekphrasis

Nádasnál az antik falikép leírásának kiindulópontja 
szorosan kapcsolódik az ikonográfiai olvasásmód már 
antikvitásban is jelenlevő hagyományához. Ahogyan 
Markója Csilla rámutatott, ez a  leírás valós referen-
ciával rendelkezik : a  freskó, amelyre Nádas szövege 
utal, Pompeiiben az úgynevezett Iasón-ház átriumá-
nak egyik falát díszítette, és a jelenet a művészettör-
ténész szerint egyértelműen Pant ábrázolja három is-
mert szerelmével.13 A narrátor Thoenissen a kép alak-
jainak beazonosításával, a megjelenési módjaik ana-
lízisén keresztül hozza létre a megismerés kulcsaként 
felfogott lehetséges elbeszéléseket. A  jelentést azon-
ban nem sikerül azonosítania az elbeszélőnek, és ez-
zel az ikonográfiai olvasásmód kudarcba fullad. A képi 
megjelenés és a nyelvi jelentés soha nem fedi tökéle-
tesen egymást, egy rés feszül közöttük, amely a meg-
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ismerés útjában áll. A vizuális és verbális reprezentá-
ció kapcsolatának ezen ellentmondásosságát a szöveg 
szó szerint veszi :

[…] a kép minden kis motívuma kétértelmű módon azt 
állította, amit cáfolt, s ezért még azon kis föltételezést is 
megkockáztattam magamban csöndesen, sőt, igazán ez 
a föltételezés izgatott, hogy festője talán tudatosan ke-
verte össze ily merészen a dolgokat, atyát mondott és 
fiút gondolt, avagy fordítva, ifjút mondott, és az atyát 
gondolta ifjúként, és mindkettőjük szerelmes szerető-
jeként állította elénk az anyát… (I. 321–322. Kieme-
lés tőlem – M. A.)

A „kis motívum[ok]” ahelyett, hogy jelekként egyér-
telmű módon hozzárendelhetőkké válnának a jelöltek-
hez, felszámolják az előzetesen rögzíthető nyelvi jelen-
tést : állítanak valamit, amit azután cáfolnak. A képle-
írás így episztemológiai lehetetlenséggé válik, hiszen 
látszólag soha nem juthatunk el egy olyan eleve adott 
igazsághoz, amelyet a nyelven keresztül hozzáférhető-
vé tehetünk : a kép nem tud nyelvi jelöltre utaló jelö-
lőként működni. Ugyanakkor a referenciazavar meg 
is tud szabadítani minket a nyelvi valóság határaitól, 
amint erre egy képzőművészeti párhuzam talán rá is 
világíthat : Magritte La cléf des songes című festmény-
sorozatával éppen arra a lehetőségre hívja fel a figyel-
met, hogy az ikonikus jelek és jelzett dolgok közöt-
ti különbségek a megismerés esélyeit is növelhetik.14 
A kép egy olyan nyelv előtti valóságot tud közölni, 
amely felszabadít a puszta jelölhetőség korlátai alól. 
A  tárgyakat ábrázoló Magritte-képek és a képaláírá-
sok közötti látszólagos ellentmondások a misztérium 
dimenziójába vezetnek, ahol a térben és időben távol 
eső dolgok összetartoznak. A falikép is az ellentmon-
dásokon keresztül e rejtett összetartozását – vagy még 
merészebben : azonosságát – nyilvánítja ki az apának 
és fiúnak, a szeretőnek és édesanyának, s ezáltal válik 
lehetségessé a változó istenalakokként megjelenő sze-
replők közötti viszonyok egymásba mosódása, ame-
lyet a képi ábrázolás egyidejűleg képes kifejezni. Ezt 
az összetartozást pedig a falikép éppen a referenciaza-
var által tudatosítja az elbeszélőben : felhívja a figyel-
met az egyidejű állítással és cáfolattal a jelek és jelöl-
tek közötti diszkrepanciára és átfedésekre.

A kép tehát nem fogható fel egyértelmű hozzáren-
delésként, úgy, ahogyan az ikonográfiai dekódolás 
módszere a nyelvi jelentés illusztrációjaként tárgyal-
ná. A képi olvashatatlanság azonban nem lehetetle-
níti el az elbeszélőnek azt a  szándékát, hogy nyelvi-
leg tegye hozzáférhetővé azt, ami elsődlegesen csak vi-
zuálisan adott. A fentebb már tárgyalt enargeia mint 
az ekphrasztikus nyelv sajátos minősége éppen a lát-
vány és nyelv között tátongó szakadékot képes át-
hidalni, az esetleges referenciazavart számolja fel 
vagy fedi el. A  kép olvashatóságának (interpretáci-

ójának) és szövegbeli újraalkotásának problémája az 
ekphrasisban, és különösen az antik falikép leírásá-
nál szorosan összetartozik. A kettő közötti feszültség 
azonban az ekphrasisnak nemhogy az ellehetetlenü-
lését jelenti, hanem az enargeia működésének szinte 
a lehetőségfeltétele.

A képi és az ekphrasztikus időszerkezet elemzése 
előtt meg kell említenünk a képi szimultaneitás fo-
galmát, amely a  hermeneutika számára lényegesen 
megkülönbözteti a  nyelvi időbeliséget a  képiségtől. 
A kép, amelyet Gottfried Boehm szemiotikailag igyek-
szik a nyelvtől megkülönböztetni – s amely distinkci-
ót igyekszem problematizálni a következőkben – „ösz-
szeegyeztethetetlen az absztrakt jel és a transzcendens 
értelem szétválasztásával”, szimultán kapcsolódik ösz-
sze benne a kettő.15 Így „a megjelenés és a lét össze-
forrása” nem értelmezhető egy előzetesen kódolt je-
lentéssel. A szimultaneitás azonban nem is statikus : 
az összeforrás által kibontakozó érzéki tapasztalat fo-
lyamatként, állandó gyarapodásként hozza létre ma-
gát a képet. Ez a  folyamatszerűség – amely egyrész-
ről megkülönbözteti a képi időt a puszta jelenléttől, 
viszont a  narratív időbeliséghez sem hasonlítható – 
a kép szemlélése során megy végbe, és ennek során 
bővül a jelentésköre. A kép szimultán módon foglal 
magába egy olyan érzéki tapasztalatot, amely mégis 
a befogadás idejében bontakozik ki, ez a benne fog-
lalt folyamatszerűség a kép potencialitása. Minél in-
tenzívebb a képi potencialitást megteremtő érzéki ta-
pasztalat, annál meghatározatlanabb és üresebb nyel-
vileg, sőt éppen a kimondhatóság hiánya adja a kép-
nek az ikonikus tömörségét.

A kép – bár az időbeli folyamatossággal ugyanúgy 
rendelkezik, potencialitásának köszönhetően – abban 
az értelemben mégis atemporális, hogy nem képez-
hető le egy lineáris eseménysorozatként (ekkor nem 
lenne több egyszerű illusztrációnál vagy képregény-
nél). Egyidejűleg teszi láthatóvá a maga ikonikus tö-
mörségét, jelenlétét és létének folyamatos bővülését. 
Egy ekphrasztikus leírás azonban minduntalan nar-
ratív időbeliséggel tölti fel a képi szimultaneitást, így 
könnyen megtörténhet „a kép kisajátítása a nyelv mé-
diuma számára”16

Thomas Thoenissen az antik falikép másolatának 
leírásakor elbeszéléseket alkot a festmény alakjai mö-
gé, sőt az ekphrasis nagyobb részét ezek a  lehetsé-
ges történetek teszik ki, és nem a kép ismertetése.17. 
Thoenissen számára az alapvető problémát az okoz-
za, hogy időben és térben különböző eseménysoro-
kat idéz fel a festmény, amely egyik mitologikus tör-
ténet ábrázolásának sem feleltethető meg maradékta-
lanul. A történet beazonosítása – és vele együtt a meg-
fejtendő képből táplálkozó elbeszélés is – ellehetetle-
nül, a saját életének tükörképeként való értelmezése 
pedig sokkal problematikusabbá válik.
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A már korábban idézett sorokból kitűnik, hogy az 
apa és gyermek, illetve a szerető és az anya alakja meg-
különböztethetetlen, sőt a festményen mintha egye-
sülnének is az istenek, és a képi szimultaneitás szint-
jén azonossá válnának. Egyetlen adott nyelvi entitás 
– jelen esetben az istenek nevei, amelyek különböző, 
egymástól független dolgokat jelölnek – sem rendel-
hető hozzá egyértelműen a kép alakjaihoz. A figurák 
azonosítása a kép tüzetesebb szemlélése során folya-
matosan módosul, nem rögzíthető véglegesen – még 
Thoenissen mint elbeszélő legnagyobb kétségbeesésé-
re sem. A kép folyamatszerűsége, a jelentés gyarapo-
dása a festmény befogadásának időbeli folyamatával 
korrelál : minél hosszabban vizsgálja Thoenissen a ké-
pet, minél tovább időzik a narráció egyetlen részlet-
nél, annál sűrűbbé válik a kép alakjainak a jelentése 
egy-egy újabb mítosz vagy istenség játékba hozásá-
val. A képi potencialitás kibontakozását Thoenissen 
ekphrasztikus leírása csak az egymást kizáró és önma-
gukban is anakronisztikus és ellentmondásos, lehetsé-
ges elbeszélésekkel helyettesíti.

A  központi férfifigura mint a  festmény vonat-
koztatási rendszerének centruma így alakul át az 
újabb és újabb aprólékos megfigyelések során Pan-
ból Hermésszé, Hermésből Apollónná, hogy végül 
Hermaphroditosként18 mutatkozzék meg, de csak egy 
egészen rövid időre, amíg egy újabb észrevétel ismét 
vissza nem változtatja őt Panná. Az ekphrasis, ha az 
ikonográfiai hagyományt követi, arra a kudarcra van 
ítélve, hogy folyamatos ellenállásba ütközzön a kép ré-
széről, és a nyelvi logika állandó akadályai tartsák visz-
sza a megértéstől. Bár az ikonográfiai olvasásmódból 
fakadó referenciazavar, amely látszólag ellehetetleníti 
a narrációt, mégis képes játékba hozni az ekphrasztikus 
leírásban kép és nyelv intermediális kapcsolatát.

Az antik festmény leírása minduntalan az istenala-
kok aitológiájába bonyolódik, tehát a kép által ábrá-
zolt jelenetet kiterjeszti időben egészen addig az ősje-
lenetig, amely a festmény alakjainak eredettörténetét 
adja. Az elbeszélő nem áll meg Pan megjelenésének le-
írásánál, hanem szüleinek szerelmi játékát, majd szüle-
tésének mítoszát is elbeszéli, és ugyanígy jár el akkor is, 
amikor azzal a gyanúperrel él, hogy a falikép mégsem 
Pant, hanem az apját, Hermést vagy Apollónt, esetleg 
Hermaphroditost ábrázolja. Ugyanakkor az eredettör-
ténetek nem csak a képjelenet előzményeként szolgál-
nak, hanem egyúttal utóidejűek is a festményhez ké-
pest. Thoenissen a festett alakok vonásaiból olvassa ki 
az istenek attribútumait, és utólagosan illeszti hozzájuk 
az eredettörténetet.19 Az eredetnek ezzel az utóidejű-
ségével találkozunk Kerényi Károlynak a Gyermekiste-
nekről írott esszéjében, amelyben azt a kérdéskört járja 
körül, hogyan lehetnek a látszólag mitikus időtlenség-
ben élő isteneknek egyidejűleg több életkoruk, s ennek 
megfelelően milyen jelentőséget hordoz az, hogy bi-

zonyos istenalakokat jellegzetesen gyermekként (is) is-
merünk – tehát a biografizmus mint lineáris narratíva 
hogyan kerül szembe a mitikus időbeliséggel. Bár nem 
ez az első dolgozat, amely hivatkozik az ókortudósra 
Nádas faliképleírása kapcsán,20 de tudomásom szerint 
a szakirodalom eddig nem hozta összefüggésbe a feje-
zetet a Gyermekistenek című esszével, amelyet már csak 
azért is fontosnak tartok megemlíteni, mert szövegsze-
rű kapcsolat mutatható ki Kerényi és Nádas szövege kö-
zött : ugyanabban a sorrendben kerülnek elő az istenek 
a regényben, mint Kerényinél, illetve ugyanazok a mo-
tívumok szerepelnek benne. Kerényi az időbeli problé-
mához a következő magyarázatot fűzi : „a Gyermekis-
ten az egyetlen igazi filius ante patrem [apját megelőző 
fiú], akinek léte hívta elő származásának változó törté-
netét”.21 Ezek szerint létezik egy olyan „világtartalom”, 
amelyből az összes gyermekisten-mitologéma táplálko-
zik, amelyik önmagából hívja életre saját eredetének 
változatait. Hermés, Pan, Apollón és Hermaphroditos 
tehát variációi csupán ugyanannak a valóságdarabnak. 
Első sorban ezt az istenalakok közötti érintkezést kell 
megvizsgálnunk, és azt a közöset kell feltárnunk, ami-
ből mindegyik felsorolt isten részesül.

A kép leírása az először Panként azonosított férfi-
alak megfoganásának történetével indul. Hermés és 
Dryopé nimfa szerelmi fogócskája már önmagában já-
ték az idővel, hiszen az emberi érzékelés számára fel-
foghatatlan az időbeni lefutása :

a  fölhevült isten aztán addig üldözte őt, ám közbeve-
tőleg jegyezzük meg gyorsan, hogy csupán a mi embe-
ri számításaink szerint tartott sokáig e  játék, körülbe-
lül három emberöltő, ami nem több, mint harmadnyi 
varjúkor, míg a szerelem szépen beteljesült… (I. 324.)

Ebben a  szinte már az időn kívül eső mitikus idő-
ben fogan meg Pan isten, aki gyermekként később az 
anyátlan és elhagyott, ugyanakkor az élet teljességét 
a pajkos, gyermeki létmódban beteljesítő isten mi to-
lo gémája. Hogy Hermés rátalál, és kedvét leli ben-
ne, az apa és fiú mélyebb azonosságáról tanúskodik :

az atya, látva ezt, igencsak kedvét lelte benne, s mivel az 
apák sietnek önmaguk sorsának ismétlődését látni a fiak-
ban, Hermesnek is eszébe jutott saját születésének reggele, 
mikor a szelíd Maia világra hozta és bölcsőbe fektette 
őt, ő azonban egy óvatlan pillanatban kimászott onnan, 
a barlangból kiment, talált egy teknőcöt és lantot ké-
szített belőle, a lanttal vándorútra kelt, […] hogy aztán 
csínyét leplezendő a bölcsőbe visszamásszon ; most hát 
a vállára emelte a kicsit, éppen úgy, ahogy egykor Apollon 
tette ezt vele, és fölvitte az istenekhez, leljék kedvüket ben-
ne ők is. (I. 326. Kiemelés tőlem – M. A.)

Pannak az eredettörténete idézi fel Hermésben „saját 
születésének reggel[ét]”, és fiában önmagára ismer rá. 
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Az ő isteni mivoltának a  lényegéhez is oly szorosan 
kapcsolódik az elhagyatott gyermek figurája, aki egy 
felnőtt istennek megfelelő erővel képes uralni a vilá-
got, és még az időt is játékos kedvének tárgyává tudja 
tenni : a földön élő legöregebb lény, a kozmikus idő-
tapasztalatot megtestesítő teknősbéka játékszerré vá-
lik a kezében – a zenének mint az idő megkomponált-
ságának és ritmizáltságának aspektusáról nem is be-
szélve.22 Hermés pedig ugyanúgy Apollón gyermekis-
tenségét ismétli egy újabb variációban. Pan, Apollón 
és Hermés így nem csak genealogikus kapcsolatban 
állnak, hanem az egyik istenségben ismétlődik a má-
siknak a sorsa, vagy éppen fordítva : Pan eredettörté-
nete hívja elő annak a szükségét, hogy Hermés szár-
mazásának történetét is megalkossák vagy elbeszél-
jék, ami szükségszerűen felidézi az Apollónhoz köt-
hető mítoszokat.23

A filius ante patrem egy másik megfogalmazásban 
a nemző és a nemzett azonossága.24 Hermaphroditos 
egyes variációk szerint Aphroditénak és Hermésnek 
a gyermeke, és mivel a két istenséget ikreknek is szok-
ták tartani, „szerelmük gyümölcsében is egyenlő arány-
ban keveredik arcuk, testük és jellemük minden vonása, 
mint mikor zubogva összeömlik két bővizű patak, egy-
másban vannak, s ki tudná már elválasztani a víztől 
a vizet !” (I. 329.) A víz sajátos kronotoposza a miti-
kus származástörténetek szinte mindegyik gyermek-
istenével kapcsolatba hozható, mint „az anyaméhben 
való keletkezés kezdő- és végpontja”,25 gyakran nem 
csak a teremtődés, hanem a lelkek alvilági útjának kö-
zegeként is megjelenik, amelyen szintén a gyermekis-
ten Hermés kíséretében jutnak át a halottak. A Víz te-
hát a nemlét és lét, a teljesség és a semmi érintkezésé-
nek felülete, amely egyben a mitikus istenek találko-
zásának közege is. Hermaphroditos már eleve önma-
gában hordozza szüleinek egymásban való kielégülését, 
így a lét teljességének birtokosaként sajátos viszony-
ban van a semmivel és a mindennel : „a teremtés meg-
tagadta tőle a közönséges kielégülést, mert ő maga volt 
a teremtés kielégülése”. (I. 332.) Az ő teremtődésének 
kihagyhatatlan toposza a folyó, ahol Salmakisszal, az 
önmagát a víz tükrében megszállottan szépítgető nim-
fával találkozott. A kettejük egyesülése, illetve a szü-
lők és az utódok azonossága a találkozásukban szó sze-
rintivé válik, hiszen testi egyesülésük teljes és végle-
ges, a két szülő összeforrása egyenlővé válik magával 
a gyermekkel, aki immár megtestesíti a szülők és gyer-
mekek azonosságát. A víz itt nem pusztán a találkozás 
helyszínét adja, hanem Hermaphroditos és Salmakis 
egyesülését előlegezi meg Thoenissen elbeszélésében :

Salmakis, anélkül, hogy saját tükörképétől elszakadna, 
az ölébe engedi fésűjét ; még mindig nem egymást né-
zik, habár látják egymást, és Salmakis akkor gondol ar-
ra, ami a későbbi elbeszélésekben oly sok tévedés forrása 

lesz, hogy Erost láthatja itt, amint vízipókként csúszik ar-
cára szépséges arca, és Salmakis bizony elég tekintélytisz-
telő ahhoz, hogy nyomban belészeressen, amolyan an-
tik kékharisnya ő, ám teljesen lényegtelen a miért és a ho-
gyan abban a pillanatban, mikor egymáson a két tükörkép, 
szem a szemben, orr az orron, szájban a száj, homlokban 
a homlok… (I. 332. Kiemelés tőlem – M. A.)

A víz felszínén, azáltal, hogy a  tükörképeik egymás-
ra csúsznak, már előbb lezajlik a két alak egyesülése, 
mint ahogyan testük egybeforrt volna.26 A víz felszí-
ne itt nem csak a találkozás közege, hanem kép is, mi-
vel szó szerint megvalósítja a kép ikonikus tömörségét 
és szimultaneitását, egyszerre teszi láthatóvá a szülők 
egymásba csúszó arcát és a kettejük egyesüléséből lét-
rejövő gyermeket. A víz itt tehát az a kép, amely a fa-
likép jelenetének származását is kutatja. De ugyan-
így tárja elénk a képiség lényegének önmeghatározá-
sát, a megjelenítésnek azt a sűrűségét, amely szimul-
tán teszi számunkra felismerhetővé azt, amit a narra-
tíva folyamatként épít fel. A víz kronotoposzként is 
funkcionál, amely helyszínül szolgál az istenek rejtett 
azonosságának manifesztációja számára. A felnőtt- és 
gyermekistenek foganása és születése találkozik az 
ember halálának mitikus közegével (amelyet Hermés, 
a gyermekisten és Hermés, a lélekvezető egy személy-
ben testesít meg27). A víz az én és a másik érintkezé-
sének és összeforrásának színtere is egyben, amely az 
örök oppozíciót nem feloldja, hanem testet ad neki.

A fentebbi elemzésből kitűnik, hogy a mitikus idő-
beliség a képi szimultaneitáshoz hasonlóan kezdi ki 
az események logikusan elrendezett történeti narratí-
váját : „a mítoszok elemei, egy-egy mítosz eseményei 
végső soron egyidejűek egymással, az események dik-
tálta logikus sorrend a  sok lehetőség közül csak az 
egyik lehetséges választás.”28 Tehát a faliképen az ala-
kok már mindig is a saját történetük teljességében je-
lennek meg, nem egyetlen konkrét pillanatban, ami-
kor már bizonyos események lezajlották, mások pe-
dig ezután következnek, és amely pillanatot az elbe-
szélő maga sem tudja teljes bizonysággal rögzíteni. 
Bár az elbeszélő a narratívába rendezés kudarcáról ad 
számot, ami itt a saját élet narratívába rendezésének 
és az emlékiratírásnak a kudarcához is vezetne, még-
is azt tapasztaljuk, hogy az ekphrasis játéka a mitikus 
időbeliséggel intermediális időstruktúrát hozott létre. 
A szimultaneitást kifejezetten a képhez köthető minő-
ségként vezettük be, mégis a nyelv közvetítésén keresz-
tül vált számunkra hozzáférhetővé a megtapasztalása.

A kép időbeliségét eddig a narrativitáson és a mi-
tikus időtapasztalaton keresztül mutattam be. Az 
ekphrasisnak azonban az antik hagyományokhoz köt-
hetően létezik egy másik, legalább ennyire jelentős 
időaspektusa is – különösen, ha az Emlékiratok köny-
vének tágabb kontextusát is figyelembe vesszük –, ez 
pedig az emlékezés és felidézés. Hogy az ekphrasis 
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a  befogadókra gyakorolt hatást ténylegesen ki tud-
ja fejteni, a már korábban tárgyalt enargeia jegyében 
kell a szöveg tárgyát jelenvalóvá tennie. Az antik reto-
rikai kézikönyvek gyakran tanácsolják azt a szónokok-
nak, hogy a szöveg megkomponálásánál támaszkod-
janak saját korábbi élményeikre, használják fel emlé-
kezetüket a szónoklás eseménye és a beszéd térben és 
időben távollevő témája közötti rés kitöltésére, illetve 
a befogadókban is az emlékezetük képeit igyekezzenek 
megszólaltatni.29 A következő szövegrészletek elemzé-
sénél igyekszem azt bemutatni, hogyan konstituálja 
a szöveg a megjelenített képi látványt a kollektív vagy 
az elbeszélői emlékezet bevonásával, amely folyama-
tot természetesen a másik irányból is meg lehet köze-
líteni : hogyan stimulálja és alakítja a kép az emléke-
zőerőt. Nádasnál rögtön a fejezet elején az emlékezet 
ilyesfajta megidézésével találkozunk :

[…] a kép festője a maga barbáran egyszerűsítő tudat-
lanságában magát a teremtődés pillanatát fogta volna föl, 
avagy egyszerűbben szólva, halálos pontossággal ragasz-
kodott egy nyári hajnal hangulatához, mikor az ember 
maga se tudja miért, fölriad váratlanul, kimászik ágyá-
nak vak melegéből, kitántorog házából, hogy ha már föl-
ébredt, akkor legalább elvégezze szükségét, ám odakünn 
rettenetes csönd fogadja, a csöppé gyűlő harmat se csep-
pen fölbolygatni e csöndet, s hiába tudja, hogy a követ-
kező pillanatban a nappal melengető sárgája majd ki-
lendíti a mindenséget e dermedt halálból s élővé szüli 
minden, tudása és tapasztalása semmisnek mutatkozik 
a nemlétezés csöndjéhez képest, s ha eddig az éjszaka 
sötétjében tapogatva vagy a nappal árnyékaiban kereste 
halálát, akkor most teljesen váratlanul és oly rettenetes 
könnyedséggel, hogy még a forró húgy se tud kibugyog-
ni belőle, e  színesen színtelen pillanatban leli föl, me-
lyet mind ez idáig szerencsésen, testét istenek ölén me-
lengetve, átaludt. (I. 321.)

A szöveg szokatlan hasonlítással él, amelyben a falikép 
látszólag derűs, antik reggele mellé kerül az egziszten-
ciális szorongás léttapasztalata. A két kép együttállá-
sában nehezen lehet eldönteni a hasonlítás irányát : 
a szubjektum hajnali felriadásának hangulata magya-
rázza a faliképet, vagy éppen fordítva, a festmény se-
gít megérteni a nyelvileg nehezen megragadható érzést 
vagy hangulatot. A  lét és a nemlét határának elmo-
sódása, a halál, amelyet a szubjektum éppen a kezdet 
toposzában, a hajnalban lel fel, felidézi a gyermekis-
teneknél már tárgyalt időbeli problémát. A „teremtő-
dés pillanata”, amikor „előtte vagyunk még az utánnak” 
(I. 320.), már mindig is magában foglalja a nemlétet, 
ahogyan a gyermekisten is a létezés kezdetével és dia-
dalával együtt a halál megtestesítője.30 A hajnal tehát 
nem az átmenet pillanata, hanem szimultán időtapasz-
talata a kezdetnek és végnek. A felébredés az általános 
alany miatt nem konkrét élmény, amelyet az elbeszélő 
saját emlékezetéből idéz fel, hanem inkább általános, 

mindenkit érintő léttapasztalat vagy a közös, kulturá-
lis emlékezet eleme.31 Ez a betoldás mint az ekphrasis 
enargeiája felnyitja a kép síkját, és áthidalja a szemlé-
lés jelenétől való távolságát. A képbe való belevonó-
dást – már-már behatolást – a szöveg stilisztikailag is 
megvalósítja : a hajnali felébredés általános alanyához 
kapcsolódó metaforák az antik kép mitikus kontex-
tusát idézik fel („testét istenek ölén melengetve”), de 
meg is töri az antik reggel leírásának komikusba haj-
ló pátoszát egy profán hasonlattal. (Az „a csöppé gyű-
lő harmat se cseppen fölbolygatni e csöndet” mellék-
mondatnak még majdnem szabályos hexametere is az 
antik metrumot idézi, erre viszont képileg a néhány 
sorral utána következő „még a forró húgy se tud ki-
bugyogni belőle” tagmondat felel.) Maga a hasonlat 
stilisztikailag és mediálisan is egy heterogén teret hoz 
létre, amelyben kép és szöveg, kulturális és időbeli kü-
lönbségek, a képi dimenzió és a képet szemlélő elbe-
szélő/befogadó nézőpontja keveredik.

Az első szövegrészletben egy kollektív, a lét és sem-
mi találkozásának kultúra előtti,32 de még testileg is 
érzékelhető tapasztalatát vonta be az ekphrasis a képi 
látvány nyelvi megteremtésébe. Az ekphrasis viszont 
Thoenissen mint narrátor saját elbeszélésének korábbi 
részleteire, saját emlékeire is visszautal, metaleptikusan 
felidézve egy másik narrációs szint elemeit a kép le-
írásában :

[…] és ha ilyeténképpen sikerülhetett volna leírnom 
a Nimfa nyakát, akkor bizonyára azt az élményt fogal-
maztam volna meg, amit jegyesem nyakának képeként 
őriztem, mit őriztem ! dédelgettem ! magamban, azon él-
ményt, mikor mondjuk egy albumot lapozgatva egy-
más mellett ülünk, ő előrehajol, hogy jobban lássa a kép 
valamely elhanyagolhatónak tetsző részletét, s én oldal-
ról pillantok reá, egészen közelről, szeretnék fölé hajol-
ni, számmal megérinteni nyakát, kicsi csókokkal, ép-
pen csak érintve a mozdulattól kifeszülő bőrt, számba 
oldva melegét és szagát, jutni el a hajába, amitől azon-
ban az illem vagy a kímélet visszatartott. (I. 323. Kieme-
lés tőlem – M. A.)

A szövegrészlet szó szerint veszi és radikalizálja az emlé-
kekből táplálkozó ekphrasztikus látvány megteremté-
sére vonatkozó antik előírásokat. Hogy a nimfát való-
ban sikeresen tudja ábrázolni, az elbeszélő megpróbál 
a jegyesével együtt megélt közös élmény emlékfoszlá-
nyához folyamodni. Mintha nemcsak a festő alkotná 
meg modell után a figuráit, hanem az író Thoenissen 
is minta segítségével dolgozna. Egy gondosan őrizge-
tett mentális kép, az emlékkép az, amely a tényleges 
faliképleírás kidolgozásának feltétele. A saját belső ké-
pére vonatkozó elbeszélői reflexió – az antik hagyomá-
nyokhoz is kapcsolódva33 – rámutat arra is, hogy az 
emlék és fantázia között húzódó határvonal bizonyta-
lan. Az elbeszélő az önkorrekciója szerint az emléke-
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zetet nem konzerválja, nem csak őrzi, hanem magá-
ban dédelgeti, újra és újra beleéli magát a jegyesével 
együtt eltöltött élmény mentális képébe. Ez a mentális 
kép tehát nem statikus vagy mozdulatlan, hanem fo-
lyamatosan ismételhető és előidézhető, sőt a részévé is 
válik az elbeszélő. Vagy akár a szereplője lehet egy, a fe-
jében újra és újra lejátszódó jelenetnek, amit az elfoj-
tott erotika beteljesüléséről való fantáziálás át is írhat. 
A phantasia/imaginatio az ekphrasis alkotás- és hatás-
mechanizmusának szerves része, amennyiben a moz-
dulatlan vagy láthatatlan tárgyát mentálisan animálni 
képes, és az alkotó/befogadó képzelőerejének segítsé-
gével virtuális folyamatként bomlik ki vagy folytató-
dik a látvány. A narrátor a félig fikcionált emlékkép-
nek az elbeszélését abbahagyja, mintha a csók véglege-
sen elmaradt volna, és az erotikus vágy kielégülésének 
hiánya zárná a jelenetet, de az ekphrasis hatásmecha-
nizmusa lehetővé teszi a  jelenet folytatását a  képze-
letben. Ehhez kapcsolódik az elgondolás, miszerint 
az előidézett képet mint a fantázia termékét, ugyan-
akkor a nyelvvel alkotott oppozíciójában mint a nő-
ként megképzett másikat, gyakran hozták összefüg-
gésbe az onanizálással.34 A kép, amely a tekintet tár-
gya, s ezért passzív, és amelybe csak a fantázia segítsé-
gével lehet behatolni, ingerli az aktív ágensként felfo-
gott, férfiként reprezentált szemlélőt.35 Az ekphrasis 
ebből az aspektusból nézve olyan írás, amely a látvány 
felidézésén keresztül – de azon jóval túl is lépve – tes-
tileg stimulál. Már maga az emlékkép is szorosan kö-
tődik a képek nézegetéséhez, mintegy modellezi a ké-
pekhez való testi viszonyulást. A pár, akik az illendő-
ség szabályait betartva az erotikus vágyaikat elfojtják, 
helyette egy képes albumot nézegetnek.

Salmakis tekintetében durván és közvetlenül, 
preciőzködő művészkedésem minden áttétele nélkül 
föl kellett ismernem jegyesem, Helen tekintetét, amint 
vágyakozón, szomorún, megértőn, minden mozdulato-
mat és gondolatomat igyekszik magába inni, kisajátíta-
ni, miközben én, az átkozott és az elátkozott, a szeretet-
re képtelen, szeressem őt bármennyire, hasonlón az if-
júhoz, még ha szépségben sajnos nem is vetekedhetem 
vele nem őt nézem, e szerelemért nemhogy hálás nem 
vagyok neki, hanem kifejezetten idegesít és taszít és un-
dorít […] (I. 333.)

A fenti szövegrészlet az előbbi példákhoz képest már 
másmilyen irányból közelíti meg kép és emlék kap-
csolatát : maga a  falikép segít felidézni az emléket, 
Thoenissen életének modelljéül, az önértelmezés se-
gédeszközéül szolgál. Mintha a kép figurái helyére áll-
na be Thoenissen és jegyese, Helen (akinek az alak-
ja egyébként a  felidézett antik kontextus által szin-
tén mitizálódik), és vennék fel a mitikus alakok pó-
zait. Metalepszisre kerül sor, amelyben az emlékira-
tok szereplői átlépnek a  beágyazott narratívába, az 

antik falikép ekphrasisába, és mintha annak szerep-
lőivé válnának.

A fentebbi példák is sejtetik, hogy Nádasnál nem 
pusztán az emlékek konstituálják a képi látványt, „ha-
nem mintha [Thoenissen] tervezett elbeszélés[ének] 
tárgya lenne azonos a kép tárgyával” (I. 336), az el-
beszélés maga pedig közvetlenül az életének megérté-
sét vagy legalábbis annak narratívába rendezését jelen-
tené. Vagy éppen fordítva, a saját élete eseményeinek 
megértése az elbeszélés megírásának feltétele : „Ahhoz, 
hogy elbeszélésemet megírhassam, az életemet kellett 
volna valahogy megoldanom, feltörni és feloldani az 
öncsalások minden rétegét […]” (I. 344.) Az emléke-
zet mint narráció és a kép között egy egymást kölcsö-
nösen alakító, újraformáló folyamat áll fenn.

tér és ekphrasis

Az ekphrasis a távollevő képet nem pusztán leképezi, 
hanem megmutatja tárgyát a befogadó számára. Az 
enargeia latin fordításai is hasonló jelentéstulajdoní-
tással élnek, Cicero az evidentia vagy illustratio sza-
vakat használja a  fogalom latin megfelelőiként. Az 
evidentia a szemléletességnek azt a fokát jelzi, amikor 
szinte már látjuk az elbeszélt tárgyat, eseményt, mint-
ha előttünk lenne. Az illustratio36 pedig a szónoklat-
nak azt a mozzanatát fejezi ki, amikor a  szónok vi-
zuálisan is szemléletessé teszi, megvilágítja a beszédét, 
a szemünk elé tárja a látványt.37 Quintilianus szerint 
pedig a megmutatás akkor evidens, ha olyan hatást si-
kerül elérnie, mintha mi is ott lennénk a dolgok kö-
zött.38 A megmutatásnak tehát van egy távolságot át-
hidaló potenciálja, amely lehetővé teszi számunkra, 
hogy a kép többé ne csak távollevőként legyen adott, 
hanem előttünk váljon láthatóvá. Ez a deiktikus rá-
mutatás ugyanakkor a distancia érzetét nem tudja tel-
jesen legyőzni, hiszen „[a] mutató mozdulat távolság-
érzéket reprezentál, ráutal valamire anélkül, hogy azt 
meg kellene fognia.”39 Egy határt tesz nyilvánvalóvá, 
amelyen túl a kép érinthetetlenné válik, nem azért, 
mert tilos megérinteni, hanem sokkal inkább mert 
megfoghatatlan.40

A kép legyőzhetetlen távolságát jól érzékelteti az 
a  tény, hogy Thoenissen csupán a  másolatát tartja 
a jegyzetei közé csúsztatva annak a faliképnek, ame-
lyet még itáliai utazása során volt szerencséje megpil-
lantani.41 De a  távolság sokkal inkább megragadha-
tó abban, hogy a kép bizonyos részei egyszerűen hoz-
záférhetetlenek az elbeszélés számára. Az egyik nim-
fa arca a képen lekopott,42 a szemlélő számára immár 
örökké elveszett :

[…] kis dobot tartott az ölében, a kezében két ütőt, ar-
ca azonban hiányzott, a festék egyszerűen lepergett ott 
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a falról, ám testének helyzetéből meg lehetett állapíta-
ni, hogy mikor még arca volt, egyenesen előre nézett ; ő 
az, ki a képből kinéz, ránk néz, s bárhová lépünk is a kép 
előtt, talán szigorú, talán elnéző, talán gyengéd tekintetével 
mindenhová követ […] (I. 328. Kiemelés tőlem – M. A.)

A kép romlása időbeli távolságot is implikál. Ugyan-
akkor a falikép itt saját anyagának szerkezetében tar-
talmazza a rést, a hiányt, amely a képhez mint térben 
adott tárgyhoz való viszonyulásra kényszerít. A  vi-
szonyba kerülés az arcadásra késztet a befogadás ak-
tusában, amely egy próbálkozás az anyag réseinek ki-
töltésére, virtuális behatolás a kép matériájába. Ezen 
a ponton egymásba ágyazódik két retorikai alakzat : 
a néma látványát megszólaltató ekphrasis és a hang-
nak arcot kölcsönző prosópopoiia.43 Ám itt nem pusz-
tán az alakzatok saját figurativitásukat elfedő illúzió-
keltésére szeretném felhívni a figyelmet, vagyis arra, 
hogy az arcadás a kölcsönzés aktusának felismerését 
teszi lehetetlenné, miközben a képet is újraalkotja.44 
Inkább azt hangsúlyoznám, hogy az arc képként je-
lenik meg, láthatatlan tekintetként, amelyet nem mi 
figyelünk, hanem ő figyel minket.45 Ez a tekintet be-
hatol a képsíkon keresztül a befogadó dimenziójába, 
és nem lehet előle kitérni, testi viszonyba lép velünk. 
A folyamat tehát kétirányú, nemcsak a retorikai alak-
zat rendelkezik performatív potenciállal, hanem a kép 
is, amely mint láthatatlan tekintet a tekintet tárgya-
ként állítja elő a szemlélő szubjektumot.

A szubjektum egyszerre aktív és passzív a szemlé-
lés aktusában, akárcsak a  számára feltáruló látvány. 
Így voltaképpen nem is pontos a  szubjektum fogal-
mának használata, hiszen éppen a szubjektum-objek-
tum paradigma számolódik fel a  tekintetek kereszt-
tüzében. Maurice Merleau-Ponty hasonló észrevételt 
rögzít, amikor a  láthatóság fenoménjének elemzése 
kapcsán megállapítja : „az, aki lát, csak azért keríthe-
ti hatalmába a láthatót, mert őt magát az utóbbi már 
eleve hatalmában tartja, olyannyira, hogy a  látó be-
lőle van, vele szükségképpen egylényegű ; csakis azért 
tekinthet végig a láthatókon, mert a tekintet és a dol-
gok egymásba illeszkedésének törvénye szerint ő ma-
ga is látható.”46 Tehát a látvány és a néző között nem 
feltételezhető hierarchikus viszony, hiszen kölcsönö-
sen meghatározzák egymást, „egymásba illeszkednek”. 
A kép síkszerűsége sem egy olyan határvonalat képez, 
amely a látvány és a néző elkülönülő világait választ-
ja el. A szemlélő és a kép valamennyi figurájának kü-
lönböző irányba mutató tekintete mind ezt a határ-
vonalat kezdik ki és lépik át, ezzel együtt azonban 
fenn is tartják a közöttük lévő távolságot.47 Hiszen 
arról sem feledkezhetünk meg, hogy a tekintetek és 
a látvány egymásba fonódása közben a láthatatlanság 
(a nimfa láthatatlan tekintete) úgy tűnik, ellehetetle-
níti az ekphrasist, az elbeszélő és a kép összeolvadását.

Ez történik a falikép erdejének esetében is. A kép 
síkszerűségén a tekintet itt már nem a befogadó tere 
felé hatol át : a központi figura tekintete az erdő felé 
irányul, mintha a kép mélysége láthatatlanul tovább 
folytatódna. Bár a tekintetek szétágazásával a megidé-
zett pompeji festmény is játszik (saját határainak kiter-
jesztésével együtt), a háttereként szolgáló erdő sokkal 
kevésbé hangsúlyos rajta. Az épületek eltakarják a fá-
kat, és csak néhány lombkorona magasodik föléjük. Ez 
a különbség is hangsúlyozza azt, hogy csak a képzelet-
ben folytatódhat az erdő, ugyanúgy láthatatlan a né-
ző számára, mint a nimfa arca. Az erdő48 így az antik 
jelenetnek nemcsak (illetve a valós freskónak egyálta-
lán nem) a hátteréül szolgál, hanem kijelöli a kép ha-
tárait, amelyeken túl a kép a befogadó és az elbeszé-
lés számára már nem hozzáférhető :

[az ifjú] azonban elfordítva a fejét, szinte tudomást se 
véve a mellének domborulatát súroló, vágyakozással teli 
pillantásról, a lantját pendítő Dryopé válla fölött nézett ki 
a képből, s mivel ez egyáltalán nem volt véletlen egyezés, 
az is nyilvánvaló, hogy ő is valakit nézett, mint ahogyan 
őt is nézte valaki ; valakit, aki azonban nem látható, mert 
talán nem is itt a tisztáson, hanem az erdő fái között áll.
S  engem valójában az erdő érdekelt, hol e  lehetetlen 
szerelem lehetséges lenne, még ha nem is történne meg, 
erről szerettem volna írni. (I. 328–329. Kiemelés tő-
lem – M. A.)

Ez a láthatatlanság az oka annak, hogy az ekphrasis – 
legalább is az elbeszélői reflexiók szerint – mindunta-
lan kudarcba fullad.49 Láthatatlanság és távolság ezen 
a ponton azonos, hiszen az ekphrasis a távolságot le-
győzve képtelen előállítani a látványt. A kép lényege-
ként tűnik fel az erdő, amely az evidentiának ellen-
áll, amennyiben nem állítható a  szemünk elé, meg-
világíthatatlan, láthatatlan marad. A  láthatatlan és 
a deiktikus rámutatás értelmében megfoghatatlan kép 
ugyanakkor felkelti az érdeklődésünket, és maga fe-
lé húz, fenntartva ezzel egy időben azt a határvonalat, 
amely miatt számunkra hozzáférhetetlen.50

Hogy jobban megérthessünk, miként állít fel a kép 
határvonalat, és miként lép át rajta, érdemes megvizs-
gálnunk a Wörther téri jelenetet. A fejezet második 
részében kerül sor az antik falikép tükörjeleneteként 
is értelmezhető leírásra, melyben a vágóhídi munkás 
három hentesnővel kezd bensőséges játékba az utcán, 
majd bemennek az üzlethelyiségbe, ahol Thoenissen 
már nem láthatja őket. A játék ugyanúgy rejtve ma-
rad a  szeme elől, mint a  faliképen az erdőbeli alak. 
Ugyanakkor a  jelenet leírása folytatódik azután is, 
hogy a négy munkás eltűnik a hentes pinceboltjában :

[…] s ha nagyon sokáig nem jöttek elő, akkor képzele-
temben valamiként kinyílt, kitágult a pince, s ők véres 
ruháikat testük eleven bőrének öltönyéig vetve le, amaz 
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árkádiai mezőre jutottak, nem tudom miként, helye-
sebben, hogyne tudnám ! elképzeltem egy földalatti fo-
lyosót, mely a város alatt vezeti ki őket a szabadba, ahol 
aztán a két kép egyszerűen összecsúszhatott, a megfigyelés-
ből átcsúszott az elképzelésbe, tiszták voltak, ártatlanok és 
természetesek, s itt bonyolódott volna meg elbeszélésem 
e bárdolatlanul szép férfi és a három nő között. (I. 341. 
Kiemelés tőlem – M. A.)

A jelenet virtuálisan folytatódik az elbeszélő fantáziá-
jában, és ugyanúgy összemosódik a festménybeli pár-
jával, mint ahogyan kép és tükörkép korábban már 
elemzett szimultán együttállása során. Ahogyan eddig 
is láthattuk, a kép a fantázia segítségével, az ekphrasis 
performatív potenciálja által újrateremtődik, sőt ez az 
ekphrasztikus eljárás radikalizálódik is, hiszen a szö-
vegben megalkotott látvány egyértelműen a fantázia 
terméke, amely elveszti a valóságreferenciával, a konk-
rét utcajelenettel való kapcsolatát. Ugyanakkor a fo-
lyamat most sem egyirányú : nemcsak az elbeszélő re-
konstruálja a képet, hanem ezzel egyidejűleg a  fest-
mény szinte már kényszerítő hatása alatt áll. Egyrészt 
a tervezett elbeszélés nem uralja egyértelműen a kiin-
dulópontjául megválasztott kép leírását, hanem a kép 
szervezi, majd lehetetleníti el az elbeszélést. Másrészt 
a kép nem csak a fantázián keresztül teremtődik meg, 
hanem irányítja is a fantáziát. Az utóbbiról akkor bi-
zonyosodhatunk meg, ha megvizsgáljuk a kép testre 
gyakorolt hatását is.

Korábban már szó esett arról, hogy az ekphrasist 
sokszor hozták összefüggésbe az onanizációval, hiszen 
a nyugati metafizikában a nőiség princípiumával fel-
ruházott képet idézi fel és hatol bele a fantázia segít-
ségével. A kép örök hozzáférhetetlenségének köszön-
hetően látszólag az ekphrasis kudarcáról ad számot az, 
hogy Thoenissen az elképzelt látványtól felhevülten, 
mégis a képhez való hozzáférhetetlenség, illetve a lát-
vány hiánya miatt önkielégítésbe kezd („csaknem min-
den alkalommal oly erős testi felindulásban volt részem, 
hogy magamat csillapítani, ami másrészről az önélvezés 
szükségszerű fokozását jelenti, kénytelen voltam benyúl-
ni nadrágomba és magamhoz érni” I. 341.). A kép te-
hát testileg is hatással van rá („menetrendszerűen jött 
hát az izgalom, a garatban, a gyomorban és az ágyék 
környékén is” I. 337.), megérinti Thoenissent, ugyan-
akkor ő nem viszonozhatja az érintést, így önmagát 
kényszerül megérinteni. A kép megérint azzal együtt, 
hogy fenntartja az érintés intim közelségével párhu-
zamosan az áthatolhatatlan távolságot is.51

Láthatjuk, hogy tekintet és érintés összefügg abból 
a szempontból, hogy a kép és a befogadó terét elvá-
lasztó határvonalat folyamatosan kikezdik, felbontva 
ezzel szubjektum és objektum hierarchizált kapcso-
latát. Merleau-Ponty azonban még ennél is tovább 
megy, amikor arról ír, hogy „[a] tekintet […] letapo-

gatja és magába olvasztja a látható dolgokat úgy, hogy 
eközben hiánytalanul idomul is hozzájuk.”52 (Kieme-
lés tőlem – M. A.) A tekintet és a látás által való érzé-
kelés egymásba ágyazódik, és mind a kettő arra mu-
tat rá, hogy az érzékelő és a dolgok ugyanahhoz a vi-
lághoz tartoznak. Ennek bizonyítéka, hogy a  „meg-
érintő”/„látó” alany maga is megérinthető és látható, 
még saját érintése és látása közben is. Ez utóbbi eset-
ben – a tapintás tapintásakor – „a »megérintett« alany 
a megérintett dolgok sorába lép, leszáll közéjük, oly 
módon, hogy a tapintás magának a világnak a szöve-
téből, szinte magukban a dolgokban keletkezzék.”53 
Thoenissen az önmagát érintés kapcsán hasonló ta-
pasztalatról számol be :

[…] saját testem érzete által tudtam hozzáérni idegen 
testek öröméhez, mondhatni, hogy szégyenem órája így 
vált az emberi közösség, az alkotás órájává, […] én vol-
tam a férfi és én voltam a három nő is, saját testemen 
éreztem érintkezésüket (I. 342.)

A saját test érzete – amely a megérintő és a megérintett 
is egyben – nyitja meg a kaput a másokkal való azono-
sulás felé is. Az onanizáció ebből a szempontból tehát 
nem a terméketlen ekphrasis meghiúsulását jelzi, ha-
nem ellenkezőleg – akárcsak az enargeia – a távolság és 
láthatatlanság leküzdését, a dolgok, illetve mások kö-
zelségének megtapasztalását teszi lehetővé. A Merleau-
Ponty által leírt látvány és tapintás khiazmusa is meg-
érthető a jelenet kapcsán : a látvány testileg stimulálja 
a szemlélőt, aki az érintés segítségével képes legyőzni 
a láthatatlant és közelivé tenni a távollevőt.

Megfigyelhető, hogy a vágóhídi munkások játéká-
nak leírásában is nagyobb szerepet kap a testiség, ellen-
tétben párjának, az antik faliképnek az ekphrasisában. 
Míg a mitológiai figurák négy teljesen elkülönült alak-
ként álltak a  képen, és egy tekintet sem metszette 
a másikét, addig a hentes legény és a három nő „mind-
untalan megtalálták a módját annak, hogy egymáshoz 
érjenek”, sőt az érintések olyan „láncát” hozzák létre, 
amely virtuálisan, a leselkedő Thoenissen fantáziájá-
ban folytatódik :

mégis minduntalan megtalálták a módját annak, hogy 
egymáshoz érjenek, meglökjék, megtaszítsák egymást, 
sőt, a segítségnyújtás leple alatt a fuvaros mellének, nya-
kának, karjának és kezének csupasz bőréhez valahogy 
hozzáérjenek, s ha megtörtént, akkor mintegy láncban 
adják tovább egymás között az érintések élvezetét, oly-
kor ügyesen rátapadjanak testére, ám tegyék ezt bármily 
ravaszul és mohón, nem úgy, mintha a játéknak csupán 
ez lenne célja, s aztán céljukhoz érve kielégülnének ben-
ne, hanem akárha egy teljesebb és tisztább érintkezés be-
vezetője lenne, valami nagyobb játéké, melyet fokoza-
tosan kell előkészíteniük ; ezt azonban már nem adatott 
meg látnom. (I. 340.)
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Az érintéseknek a láncolata a takarásban, tehát a pusz-
ta látvány számára nem, csak a fantáziában éri el a ki-
teljesedését, és így a  szövegben is előtérbe kerülhet-
nek a testi érintés által közvetített tapasztalatok leírá-
sai a  vizuálisan perceptualizálható tapasztalatokkal 
szemben. Az a mentális kép, amelyet az elbeszélő te-
hát megalkot és felidéz az ekphrasisban, már egyálta-
lán nem vizuális, hanem testileg rögzített.54

Az ekphrasis és a  kép már a  hentesjelenetben is 
túlnyúlnak a  verbális és a  vizuális reprezentáció ha-
tárain az érzékelés másfajta módjait is játékba hoz-
va. A henteslegény és a három nő játéka, illetve a fali-
kép ekphrasisa előkészítik a fejezet zárlatát, amely egy 
multiszenzuális élményről ad számot. Az ekphrasis 
egyúttal a nyelv, test és a kép eddig áthatolhatatlan-
nak hitt határát fogalmazza újra. A fejezet zárlatában 
az elbeszélés visszatér az erdő motívumához. A narrá-
tornak a képekhez viszonyított, eddig is nehezen be-
határolható (térbeli) pozíciója még bizonytalanabbá 
válik : a képzeletben élő, láthatatlan és behatolhatat-
lan, mitikus erdő képe összemosódik a gyermekkori 
emlékek erdejével :

[…] nem ismeretlen helyre vezet a  képzelet, hanem 
csupán kissé vissza az időben, arra a helyszínre, mely 
a  heiligendammi nyarak emlékeként él bennem […] 
(I. 342.)

Az ekphrasis az eddig megragadhatatlan erdőt, amely 
az elbeszélés akadályát, és egyúttal a vágy tárgyát je-
lentette, ismét az emlékezet segítségével teszi hoz-
záférhetővé. Az erdő itt nem csak metafora, hanem 
az emlékezetnek a  fikcióba hajló tere, amely meg-
nyitja a kép zárt terét is a befogadó előtt. A vizuáli-
san perceptualizálható részletek leírása még inkább 
háttérbe szorul, és sokkal erőteljesebbé válik a hallás, 
a  szaglás, a  tapintás, amelyeken keresztül érzékelhe-
tővé válik az erdő :

[…] csend volt, a csend is régi, széltől se mozdulón sű-
rű, s a levegő olyannyira telve erős illatokkal, hogy né-
hány pillanat után valamely kellemesen zsongító rosz-
szulléthez hasonlatos érzés vett erőt az emberen, min-
dig valamivel melegebb is, mint odakünn a józan világ-
ban, párás meleg, melytől a bőr olajosan csúszóssá válik, 
nyálkássá, mint a csiga teste (I. 348–389.)

A kép már eddig is stimulálta a befogadó testét. Most, 
hogy az ekphrasis bevezetett a kép eddig láthatatlan 
mélyére, már multiszenzuális élménnyé válik, amely 
a testet minden érzékszervén keresztül uralja.55 Oly-
annyira, hogy az elbeszélő – aki egyre inkább teret en-
ged egy általános alanynak – a testén keresztül maga 
is a  képhez hasonlatossá válik, Nancy megfogalma-
zásával élve : belekeveredik vagy összevegyül vele,56 

a csiga testéhez válik hasonlóvá. Az állat felbukkanása 
nyilvánvalóan Hermaphroditos kétneműségét ismét-
li, egyúttal a képhez nagyon hasonló szimultán idő-
beliséget testesít meg : „[a]hol nincs, nem lehet tör-
ténetmondás, ott a folytonos, rögzíthetetlen, kezdet 
(arkhé) nélküli kezdet állapotában lépdelünk. Így és 
itt az idő csigaszerűen önmagában kanyarog.”57 Te-
hát ugyanúgy távol esik a lineáris narratíva időbelisé-
gétől, akár a festmény időstruktúrája. A kép észlelé-
se is hasonló a csiga percepcióihoz : látás és tapintás 
egy érzékszervvel történik, így a vizualitás és a testi-
ség találkozik a csápjaikban. Sőt, a kép elemzésének 
mechanizmusát a csiga tájékozódását felidéző képso-
rokkal beszéli el a narrátor, így a puhatestű lény a ké-
pi befogadás szituációjának modelljévé válik : „idáig 
vak volt a szemem és nagyítóm lencséjével is hiába ta-
pogattam az ifjú vádliját, lába ujját, karját, száját, sze-
mét, homlokát” ; és később : „akár párosan is, amint 
szemes csápjaikkal éppen egymást tapintják.” (Kieme-
lés tőlem – M. A.)

Egy fontos különbség azonban megmarad az erdő-
be bekerülő szubjektum és a puhatestű állatok között. 
A csigákkal kapcsolatban az elbeszélő arról számol be, 
hogy párzásuk során „két teljesség” találkozik és elégül 
ki egymásban, amelyek olyannyira összeforrnak, hogy 
el sem lehet választani őket. Ezzel szemben a narrátor 
számára az erdő – hiába bízik abban, hogy ott a „le-
hetetlen szerelem lehetséges[sé]” válik – mégiscsak az 
onanizálás helyszíne marad. Azonban az önkielégí-
tés – ahogyan a látvány testi tapasztalatánál és a tes-
tiség látványával kapcsolatban már felmerült – nem-
csak a vágyott másik elérhetetlenségéből adódó kény-
szercselekvés, hanem a többi test érzékelésének mód-
ja is. Az önkielégítés, amely eddig a kép hozzáférhe-
tetlenségének, a másik hiányának kényszerítő hatású 
stimulációja volt, a másokkal való azonosulás lénye-
gi módjává válik.58 A szimultán lét eddig a kép privi-
légiuma volt, most viszont a képbe belekerült szub-
jektum teste is rendelkezik ezzel a lehetőséggel. A tes-
ti öröm és önérzékelés egy kollektív test önérzékelé-
sét tudja megidézni.

A kollektivitás tapasztalatát a szöveg stilisztikailag is 
megidézi. Az én fokozatosan személytelenedik el, egy 
fokalizációs váltás az első személyű elbeszélőt második 
személlyé transzformálja. Ez a második személy azon-
ban több jelentésű. Lehet önmegszólítás is, amelyben 
az én a  folyamatos önszemlélet során megpillantja, 
megérinti, majd megszólítja magát. Ugyanakkor álta-
lános alanyt vagy a befogadó megszólítását is jelölhe-
ti a második személy, amelyek esetében az olvasó is ré-
szesévé válik a kollektivitás tapasztalatának. A két elté-
rő fokalizáció kezdetben ritmikusan váltja egymást, az 
iterativitás és az egyre rövidülő mondatok olyan gondo-
latritmust hoznak létre, amelybe a második személyben 
megszólított olvasó is bevonódik. Az első személy múlt 
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idejű megnyilatkozásai az elbeszélés, a nyelvi megfogal-
mazhatóság kudarcáról adnak számot („Nem sikerülhe-
tett leírnom az erdőt, az erdő érzetéről szerettem volna be-
szélni.”), ennek pedig némileg ellentmond a második 
szólam, melynek második személyű mondatai a befeje-
zetlenséget, a végpont felé irányuló, de azt soha el nem 
érő eseményszerkezeteket fejeznek ki.

Nem sikerülhetett leírnom az erdőt, az erdő érzetéről 
szerettem volna beszélni.

Míg őrzöd a magad mögött hagyott csapások leágazá-
sait, kanyarjait, akadályait és kereszteződéseit, hogy visz-
szajuthass oda, ahonnan kiváltál, s félelmedben, miként 
az emberi arcokat, utad jelzéseinek nézed e növényeket, 
formát, történetet, tulajdonságokat nézel beléjük, hogy 
viszonzásként visszavezessenek, addig nem vagy még 
egészen itt. (I. 350.)

A megérkezés a meghatározatlan helyre, amely eddig 
az önmegismerést és a narratíva megalkotását jelentet-
te, paradox módon az erdőben való eltévedés, a törté-
net és a bennük megképződő én feladása során való-
sulhat csak meg. A szöveg a nyomok és jelek kutatá-
sának korábban az ikonografikus olvasásmódhoz ha-
sonlított folyamatát, a kijelölt utat, és a jelek megőr-
zését mint emlékezetet is a megérkezés akadályaként 
jelöli meg. Tehát az eltévedés az értelmezés és az em-
lékezés mentális folyamatait zárja ki, és az érzékelés 
folyamatainak enged teret.59 A szubjektum ágenciája 
is folyamatosan felszámolódik ; az erdő, a tekintet tár-
gyának passzivitását eltörlő kép lesz a cselekvés ágense : 
„nem igazi ösvények voltak ezek persze, nem emberi lép-
tek taposták ki az életet, hanem maga az erdő élete ala-
kítja úgy, hogy legyenek ezek a járatok, szeszélyesen, ke-
gyesen és kiszámíthatatlanul, mintegy a felület történé-
seinek hézagjaként” (I. 349.). Majd a szubjektum a te-
kintet tárgyává válik : „Téged is figyelnek, miként őket 
figyelnéd.” (I. 352.) Végül egy mediális ige alanya lesz 
(ráadásul nem is a szubjektum, hanem a szaga) : „Mi-
kor a szagod is megváltozik.” (I. 352.)

A fejezet zárlata a képben való feloldódás élményé-
ről ad számot. A szubjektum olyan élményekre tesz 
szert, amelyeket az ekphrasis elején a kép láthatatlan-
sága és hozzáférhetetlensége lehetetlenné tett a számá-
ra. Quintilianus meghatározása, miszerint az ekphrasis 
akkor válik evidenssé, ha olyan hatást sikerül elérnie, 
mintha mi is a dolgok között lennénk, szó szerintivé 
válik. Ebben az értelemben a nyelv a képeket megele-
venítő, eredendő képességét sikerült kamatoztatnia 
az ekphrasztikus leírásnak, a nyelv ritmikai és stilisz-
tikai adottságainak kihasználásával. Ugyanakkor ez 
a hatásosság csak annak az árán tudott megvalósulni, 
hogy az eredeti célkitűzést, az élet narratívába rende-
zését, a szubjektum önazonosságának megalapozását 
és a tervezett elbeszélést fel kellett adni azért, hogy az 
erdőbe belevesző szubjektum „megérkezhessen”.

Materialitás és medialitás

A mise en abyme-nek mint az öntükrözésnek az erede-
tileg a heraldikától kölcsönzött fogalma André Gide 
meghatározásában arra szolgál, hogy az elbeszélőnek 
(szerzőnek) a  saját elbeszéléséhez való viszonyulását 
tükrözze az egyik szereplőnek az általa elbeszélt narrá-
cióhoz fűződő viszonya, azaz a reflexió és nem a mű-
ködés szintjén teremt kapcsolatot két elbeszélői sík 
között.60 Ennek a kritériumnak megfelel az antik fa-
liképnek szentelt fejezet is, amely minduntalan pró-
bálja modellezni Thoenissennek a tervezett elbeszélé-
séhez fűződő viszonyát, és a saját életének elrendezése 
iránt érzett vágyat is, amely végső soron az élet narra-
tívába rendezését, magának az emlékiratnak a megal-
kotását jelenti : „Ahhoz, hogy elbeszélésemet megírhas-
sam, az életemet kellett volna valahogy megoldanom, fel-
törni és feloldani az öncsalások minden rétegét.” Az ön-
tükrözést az elbeszélésben tehát elemi vágy motivál-
ja : önmagamat látni a másikon keresztül.61 Ez a vágy 
a falikép leírásának esetében egybeesik az enargeiának 
azzal az eljárásával, amelynek segítségével az ekphrasis 
a képet (a másikat) az én emlékezetével és fantáziá-
jával tölti fel. Nem lehet a képet úgy szemlélni, hogy 
az ne az én önmagáról alkotott képét vetítené visz-
sza,62 mindezt pedig a másik medializációján keresztül.

Ez a vágy végső soron a nárcizmusé, amely igyekszik 
belelátni/beleolvasni a műbe az emlékezet és fantázia se-
gítségével (enargeia) önmagát, hogy a kép és a saját világ 
közötti határ elmosódjon, tehát a másiknak a mediális 
közvetítettsége szűnjön meg.63 A Narcissus-mítosz több 
vonatkozásban is jelen van Nádas írásaiban. Az Emlék-
iratok könyve megjelenése után három évvel tartja meg 
Az égi és a földi szerelemről szóló előadását, amelynek 
a jegyzeteiből összeállított kötetet 1991-ben adják ki. 
Ennek a kötetnek a bevezető részét az író a Narcissus-
mítosz értelmezésének szenteli. Nádas interpretációjá-
ban Narcissus egy olyan filozófiai antropológiai kor-
szakváltás határán él, amelynek átlépése után az em-
ber elkezd elvont fogalmak és képek közvetítésén ke-
resztül gondolkodni saját magáról. Narcissusnak a sa-
ját tükörképén keresztül történő önmagára ismerése 
jelöli a korszakhatárt, amely után az állandóan önma-
gát személő ember már mindig is e fogalmak és képek 
közvetítésével tud csak az általuk konstituált énjéhez – 
vagy még inkább saját másához – hozzáférni.64 A tükör 
médiuma által megtévesztett Narcissus még nem ismeri 
fel, hogy a másik nem olyan, mint az én, hanem az én 
mása, amely már mindig is közvetítések sorozatán ke-
resztül jött létre.65 Nádasnál ezt a korszakhatárt a(z ön)
képek és az elvont fogalmak médiumainak megjelené-
se jelöli, amelyek szoros kapcsolatban állnak az embe-
ri emlékezettel is. Éppen ezek azok a médiumok, ame-
lyeknek állandó egymásba szövődését és közvetítésük 
megtévesztő voltát az ekphrasis tematizálja.
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Az én tükörben felismert képmása, amely a  köz-
vetítő médiumokon keresztül létrejött, vonzza, sti-
mulálja, sőt alakítja és megteremti az ént ; Nádasnál 
ez az ember mitikus korszakába való átlépésének fel-
tétele. Hasonló jelenségről olvashatunk Kerényi Ká-
roly Ember és maszk című esszéjében, amely ugyancsak 
egy pompeji freskó jelenetét ismerteti.66 A maszk Ke-
rényi kiindulópontja szerint a távollevő isten vagy az 
egykor jelenlévő halott megjelenítésének eszköze volt 
(bizonyos értelemben hasonló funkciókkal rendelke-
zett, mint az ekphrasztikus szöveg enargeiája), viselő-
je pedig átváltozva egyesülhet a megjelenített alakkal. 
A maszk tehát nemcsak képmás, amely szemiotikai ter-
mészetű (jelezni a nem jelenlévőt), hanem performatív 
is, amennyiben megváltoztatja, megalkotja a viselőjét. 
A pompeji freskón egy szatírjelenet látható, amely so-
rán egy kis szilén kultikus beavatáson megy keresztül. 
A tükröződő víz képével szembesítik, de nem a saját 
arcát látja a felszínen visszatükröződni, hanem a feje 
mögött feltartott Silénos-maszkot. Így a szatírgyermek 
a saját arcát az ősatya képében ismeri fel, a maszk és 
a tükörkép által válik hozzá hasonlatossá. Az optikai 
játék emlékeztethet minket Hermaphroditos szimul-
tán tükörképére, amely egyszerre jeleníti meg a gyer-
mek és a szülők portréját, megelőlegezve az átválto-
zást, amely fizikailag is azonossá teszi az atyát a fiú-
val. A  képmások sokszoros egymásba ágyazottságá-
ban változik át, teremtődik meg az önmagát kívül-
ről szemlélő én.

Thoenissen az iránt érzett vágya, hogy a  képet 
megérthesse, és saját életére vonatkoztathassa, lé-
nyegében a kép és a valóság összeolvadására való vá-
gyakozás. A kép nem szűnhet meg mediális ténye-
zőnek, a saját és a képi valóság között húzódó határ-
vonalnak lenni. Ahogy maga Nádas írja a másiknak 
– jelen esetben a kép másságának – a megszüntetésé-
re irányuló vágyról : „Tulajdonképpen arra vágyom, 
hogy egyetlenegyszer, egyetlen pillanatra ő legyek.”67 
Az egész faliképnek szentelt fejezet folyamatos oszcil-
lálás a kép és a saját világ között, nyelv és kép repre-
zentációinak folyamatos közvetettségével. A másság 
megszüntethetetlensége egyúttal azt is jelenti, hogy 
az én képtelen birtokba venni őt : így jelenik meg 
a falikép, amely ellenáll a saját élet példázataként va-
ló értelmezésnek. Ugyanakkor ez a másság létrehoz-
za az ént, megváltoztatja, újraalkotja, s  mindeköz-
ben a képmáshoz hasonlatossá teszi. Így is olvashat-
juk a  fejezet utolsó mondatát, amelyben az interp-
retáció ellehetetlenülése után a második személyben 
megjelenő, bizonytalanul rögzíthető alany a  tükör-
nek a  performativitását tapasztalja meg. („Mikor 
a szagod is megváltozik.”)

A falikép mediális összetettségéről nagy mértékben 
árulkodik az a szűkszavúság, amely matériáját, illetve 
a kép és a szubjektum találkozásának terét jellemzi :

A képen, melyet jegyzeteim közé csúsztatva őriztem, […] 
egyébiránt ügyes másolata amaz antik faliképnek, melyet 
néhány évvel előbbi itáliai utazásomon vad színeinek 
és tekintélyes méretének teljes pompájában volt alkal-
mam megcsodálni […] (I. 319. Kiemelés tőlem – M. A.)

Amit megtudunk ebből az enigmatikus leírásból, az 
nem több, minthogy Thoenissen nem az eredeti ké-
pet szemléli a leíráskor, hanem annak „ügyes másola-
tát”. A  másolat megnevezés azonban olyan megha-
tározatlan képzeteket hív elő, amelyeknél nem lehet 
egyértelműen eldönteni, hogy fényképről, reproduk-
ciót tartalmazó képeslapról vagy esetleg egy minia-
tűr festményről van-e szó. Meghatározhatatlan, hogy 
technikai vagy kézzel készített reprodukció a máso-
lat ; az „ügyes” jelző mintha az utóbbit sugallná. Ami 
mindemellett még bizonyos : arra következtethetünk, 
hogy kellően kisméretűnek kell lennie ennek a má-
solatnak ahhoz, hogy Thoenissen jegyzetei közé fér-
hessen. Ehhez az értelmezéshez nyújthat adalékot 
az „eredeti” pompeji kép ismerete, amely feltehető-
en maga is egy görög festmény másolata, és másolat-
ként is csak rekonstruált formában maradt fenn.68 Te-
hát a képnek mintha lényegét alkotná a másolatként 
létezés, amely megfosztja az eredetiségétől. Ha a má-
solatot nem technikai reprodukcióként értelmezzük, 
annyit még biztosan megállapíthatunk az enigmati-
kus leírásból, hogy a falikép, amellyel az narrátor az 
elbeszéléshez képest a  múltban találkozott, időben 
és térben is távoli. A másolatnak tehát egy elmúlt él-
mény emlékét kell konzerválnia, és lehetőleg ugyan-
azt a hatást keltenie a befogadóban, amelyet az eredeti 
festmény gyakorolt rá. Ugyanakkor ezek a jellemzők 
az ekphrasist is megidézhetik, hiszen a szövegtechni-
kának a célkitűzése szintén az idő- és térbeli távolság 
legyőzése az enargeia segítségével, úgy, hogy a mediá-
lis különbségeket elfedje, és hogy ezt elérje, sok eset-
ben az emlékezethez kell fordulnia. Akárcsak a má-
solat, az ekphrasis is újraalkotja tárgyát a saját médi-
uma nyújtotta lehetőségeknek megfelelően, az „ere-
deti” tárgy vagy látvány bizonyos elemeit kihagyva, 
másokat kiemelve. Így felmerülhet az az értelmezési 
lehetőség is, hogy a médiumok különböző egymás-
ba fonódása során az ekphrasztikus nyelv is beleíró-
dik a másolat képzetkörébe, s a referenciálisan meg-
ragadható tárgy határait kitágítja vagy összeolvaszt-
ja az ekphrasztikus szöveg hatására létrejövő mentális 
képpel. Az utóbbi föltételezést az is igazolhatja, hogy 
a másolatot Thoenissen a „jegyzete[i] közé csúsztatva” 
őrizte, ami a „képnek” az íráshoz vagy nyelvhez való 
közelségéről is tanúskodik. A falikép minőségi rom-
lása, az egyik nimfa lekopott arca pedig az emlékek-
ben őrzött mentális kép kifakulását is jelezheti, ame-
lyet a  fantázia pótol az enargeia segítségével, az arc-
adás gesztusával.
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A másolatoknak az egymásba ágyazottsága69 azt is 
sugallhatja, hogy minden egyes reprodukcióval távo-
labb kerülünk az eredeti tárgy autenticitásától, Walter 
Benjamin fogalmával élve aurájának két posztulátu-
mától : az idő- és térbeli jelenléttől,70 amely Thonissen 
esetében a kép eredeti jelentéséhez való hozzáférést te-
szi lehetetlenné. A technikai reprodukciókkal kapcso-
latban felmerülő auravesztés a tárgyat aktualizálhatóvá, 
sőt Benjamin elemzése szerint birtokolhatóvá teszi.71 
Az antik falikép aktualizációja, az értelmezés azonban 
többszörösen kudarcba fullad, mivel Thoenissen kép-
telen saját életére vonatkoztatni a falikép enigamtikus 
jelenetét. Amennyiben az „ügyes másolatot” fotográfi-
ának tekintjük, éppen e birtokbavehetetlenség felől is 
meg lehet közelíteni. A fénykép az idő folyamatossá-
gából egyetlen pillanatot kimetszve befejezetlen, s ez-
által megfejthetetlen marad.72 Az objektív, amely a va-
lóságból kimetszett pillanatot képpé komponálja, lát-
hatóvá tesz olyan dolgokat, amelyeknek érzékelésére 
szabad szemmel nem vagyunk képesek73, feltár, egy-
úttal ki is rekeszti a szemlélőt a fotóban megörökített 
kép dimenziójából. A fotós Kracauer szerint részt vesz 
a  látvány megkomponálásában, ugyanakkor a kame-
ra segítségével belső érzelmeit nem tudja külsővé ten-
ni, így éppen az olvasóhoz hasonlít. Az olvasó, akár-
csak a fotós, belemerül az ábrázolt világba, igyekszik 
a szöveg értelmét megfejteni, ugyanakkor képtelen arra, 
hogy az olvasás folyamatában önmagát fejezze ki, sze-
mélyisége beleoldódik az olvasott világba, folyamatos 
elidegenedésen megy keresztül.74 Thoenissen narráci-
ója is az én elbeszélésének, az írásnak és értelmező ol-
vasásnak a lehetősége után kutat. Ám nem sikerül a sa-
ját életét kifejeznie, az elbeszélését megalkotnia a kép 
segítségével – mintha ő is ki lenne zárva először a fali-
kép-jelenetből és a láthatatlan erdőből, másodszor pe-
dig a vágóhídi munkások játékából. Az én az önértel-
mezés és önreprezentáció korlátozottága folytán szépen 
lassan teret enged egy személytelen, második személyű 
elbeszélői módnak, amely a képbe való belemerülés so-
rán éppen az én meghatározottságainak elvesztéséről 
ad számot. A fejezetzárlatban ez az énelvesztés pedig 
az értelmezésre való kényszer elhagyásával függ össze.

A fotó a technika segítségével tehát feltárja a sza-
bad szem számára láthatatlan részleteket, ez teszi pél-
dául lehetővé azt, hogy Thoenissennek a képről va-
ló értekezése újabb és újabb megfigyelésekkel gazda-
godjon. Ugyanakor el is rejt számos dolgot, a fényké-
pen a valóságból kimetszett pillanat ellenszegül mind 
a birtoklásnak, mind a megfejtésnek. A feltárulás és 
megfejtés e dialektikája hozza létre a képpel való ta-
lálkozásnak azt a  rituális eseményét, amely egyrészt 
Thoenissennek a kép és az utcai jelenet hatására rend-
szeressé váló önkielégítésében valósul meg, másrészt 
az önkielégítésen keresztül a  fejezet zárlatában meg-
valósuló önfeladásában.75

A fotó problémája egybefonódik a másolat kérdés-
körével a  regény Titkos örömünk éjszakái című feje-
zetében leírt fotográfiában.76 A fejezet felütését már-
már ironikus metapoétikai önreflexióként is olvashat-
juk, amely összekötheti a hasonló motívumokkal és 
problematikával dolgozó két fejezetet :

Nem és nem, s harmadszorra is nemet kellett volna mon-
danom, ha valaki ama pillanatban az antik bölcselő ne-
vezetes szavaival szólva, tovahömpölygő folyamnak ne-
vezve az életet, azt állítja, hogy semmi nem ismétlődhe-
tik, mindig más a víz, ugyanazon folyóba kétszer nem 
merítheted kezed, ami volt, már el is futott, s minden 
régi nyomában itt az új, mely ugyanakkor rögvest régi 
lesz és ismét csak új.77 (II. 271.)

A fejezetben szereplő fotográfia szinte kopírozza a fa-
liképet, „valamilyen mélyen bölcs antik esztétika pa-
rancsának engedelmeskedve”. Az egész fotó mester-
kélt megrendezettsége, a  tógába bújtatott Stollberg 
kisasszony és a lemeztelenített, az antik festmény fér-
fialakjának pózát és tekintetének irányát lekövető szo-
bainas78 a paródiáját készítik el a faliképnek. A fotó 
mintha „egy lehetségesen teljes kép esetlegesen kisza-
kított részlete” volna, tehát ismét egy, a térből és idő-
ből kimetszett pillanat rögzítése, amelynek egyes rész-
letei a faliképhez hasonlóan takarásban vannak, nem 
hozzáférhetőek. Csakhogy a festmény erdejével ellen-
tétben a fényképnek nem része az, ami a néző számá-
ra hozzáférhetetlen. A fénykép drapériája – bár a test 
bizonyos elemeit elfedi – a test „tökéletlennek, hibás-
nak, szégyellni valónak gondolt emberi adottság[ai]t” 
mégis megmutatja. A grófkisasszony pataujja – amely 
egy kegyetlen és szinte mitikus torzalakká változtatja 
a nőt a fényképen – felsebzi a tekintetet,79 s mintha 
éppen arra mutatna, ami hiányzik a képről, azaz magá-
ra Thoenissenre, aki Gyllenborg, a fotós szándéka sze-
rint eredetileg a fotográfia központi figurája lett volna :

[…] a kép minden szépelgő arányosságokból és alatto-
mosan érzékies összefüggésekből kimesterkedett részlete 
sátáni paródiává vált, de közel sem e két személyt kacagta 
ki ördögi gúnnyal, hanem a kulcslukon leskelődőt, engem, 
téged, bárkit, aki a képet nézte, vagy akár azt a személyt, 
aki a képet csinálta ! (II. 281. Kiemelés tőlem – M. A.)

A kép tehát a nézőt szemléli, sőt tekintetét Stollberg 
kisasszony fallikus pataujja fel is sebzi.80 A néző azon-
ban a fényképből ki van zárva, csak leselkedő a kulcs-
lyukon keresztül. A faliképpel ellentétben itt az elbe-
szélő sohasem oldódhat fel a képben, mindig is ki lesz 
belőle zárva, a fotón szereplő két személy gúnyos ne-
vetésének tárgyává válik.

* * *
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Az ekphrasisnak, a médiumok reflexivitásának és a mi-
tikus kontextusnak a beemelése az Egy antik faliképre 
értelmezésének szempontjai közé olyan diskurzust kí-
vánt megnyitni, amely az Emlékiratok könyvén túl Ná-
das Péter más írásaihoz is kapcsolódhat. Az ekphrasis 
nem egy antik tradíciót megidéző szövegtechnikaként 
lehet releváns az értelmezés számára, hanem egy olyan 
jelenségként, amely a befogadót igyekszik minél tö-
kéletesebben bevonni a megidézett világba, ugyanak-
kor az olvasó figyelmét újra és újra az értelmezés és 
referencialitás ellentmondásaira, határaira és a határok 
között rejlő játék lehetőségére hívja fel. Az ekphrasis, 
amely már az antik retorikai gyakorlatban is a szöve-

geknek a hasonló képességeket kikísérletező terepe volt 
– egyfajta nyelvi laboratóriumként szolgált –, Nádas 
írásaiban radikalizált önreflexivitással képes műkö-
désbe lépni. A különböző médiumok vizsgálatakor – 
amelynek a szempontjai a Nádas-szövegek képi médi-
umokhoz fűződő vonzalmának tárgyalása során mind-
untalan előkerülnek81 – egy olyan koncepciót jelent-
het a továbbiakban, amely dinamikussá teszi a külön-
böző reprezentációs módok kapcsolatát. A „kinetikus 
tükörképek” címbe emelt fogalma ezt a dinamizmust 
nemcsak a játékba hívott médiumok kapcsán, hanem 
az értelmezést és olvasást önmagából folyamatosan ki-
zökkentő gyakorlatában szeretné üdvözölni.   
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