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KRITIKA

A NEM-LÁTHATÓ DICSÉRETE
Bacsó Béla: Ön-arc-kép
„S ama körforgás, amely így megértve
olyannak látszott, mint a visszavert fény,
amint sokáig néztem bele kérdve,
magában, s színét színeibe rejtvén
a mi képünknek festődött keretté,
hogy csak azt néztem, minden mást felejtvén.”
(Dante: Isteni színjáték;
Babits Mihály fordítása)

Az Isteni színjáték utolsó énekében, amikor Dante
mindent és mindenkit elhagyva végre megérkezik
Isten színről színre látásáig, úgy tűnik föl előtte,
mintha az Istenben egy, a saját képmásához hasonló
arcot látna. Egy olyan emberi arc válik láthatóvá,
amelyet áthat Isten jelenvalósága. Az ezzel az
arccal való találkozás világítja meg Dante számára saját létezésének súlyát, amennyiben Isten „arcában” felfedezi önmagát; arra a másik arcra tekint,
amelyben emberi és isteni egyesül egymással, és bevonódva ebbe a szemléletbe, felfedezi, hogy ő maga
is ezt a képet hordozza magában („Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére…” — Ter
1,27). Az emberinek és isteninek az egymásban való
tükröződése azonban egy másfajta látást követel.
A Purgatórium és Paradicsom énekei során Dante addigi homályos látása folyamatosan megtisztul, és képessé válik az égi fény befogadására
(„…egyre jobban / tekintetem a végtelen Erővel /
összekapcsolni bírva bátorodtam” — Paradicsom,
33. 79skk.). Az a vakító ragyogás, amely a Paradicsomot beragyogja, képtelenné teszi Dantét a látásra:
„Megkettőzött a nappal fénye, s oly vad / láng áradt,
mintha Az, ki megtehette / egét két nappal díszitette
volna” (Paradicsom, 1. 61skk.). Az Isteni színjáték paradoxona, hogy Dante akkor válik képessé a színről színre látásra, amikor fizikai értelemben vakká
válik; ebből a szempontból mondhatjuk azt, hogy
a legnagyobb fényesség a legmélyebb sötétségben
születik meg. Az arc megpillantása Dante utazásának végén az érzékektől eloldott szellemi-lelki látáson keresztül válik valósággá.1
Bacsó Bélának a Kijárat Kiadónál 2012-ben megjelent tanulmánykötete, amely a portré különböző
korokban megvalósult ábrázolásmódjainak esztétikai dimenzióit tárja fel, meglátásom szerint a Dante kapcsán röviden összefoglalt láthatás/láttatás
problémáját árnyalja. Az antikvitástól kezdődően
a reneszánsz, barokk, klasszicista, majd a 19. századi művészet egy-egy alkotásán keresztül érzékelteti azt a folyamatot, amely egy személy hasonlóságon alapuló megjelenítésétől (mimézis) vezet az
éppen bemutatott szubjektum képi minőségek
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általi megteremtéséig, ahol már nem a valóság hű
utánzása, a megfeleltetés adja az ábrázolás lényegét. Amint arra a kötet szerzője is felhívja figyelmünket, „valami alapvető kérdéssel szembesül a
portré státuszával foglalkozó szemlélő”.2 Miképpen ábrázolható, illetve mutatható be egy adott személy; miként fejeződik ki a láthatatlan karakter az
emberi arcon; a tárgyszerűségen és hasonlóságon
túl hogyan árnyalja az emberi tekintet a megjelenő arcot, úgy, hogy az (Cicero megfogalmazásával
élve) a lelki rezdüléseket juttatja kifejezésre?3 Mikortól tekinthetünk úgy egy képen ábrázolt arcra,
mint ami a kép által van és jelenik meg a befogadó számára az adott pillanatban?
Bacsó kötetének elején a fenti kérdések mentén
irányítja az olvasó figyelmét arra a portréelméleti
vitára, amelyben egyfelől Burckhardt nyomán a
portréművészet eredetét a hasonlóság elvéből vezették le; másfelől pedig Jean-Luc Nancy A portré
tekintete című munkájához kapcsolódva emeli ki azt
a gondolatot, mely szerint „minden portré abban
az egyszeriségben létezik, ahol a kép el- vagy kitakarja a modellt és a mű, a portré ellenáll annak
a tendenciának, amivel a képet megfosztják képi minőségétől, és pusztán az ábrázolt embert akarják felismerni rajta. A mű azáltal marad mű, hogy folyamatosan megrendíti a személlyel és életszituációval való megfeleltetés és hasonlóság elvárásait.”4
A „portré előtti portréművészet” fogalmának bevezetésével5 egy olyan alkotásmódot lehet megkülönböztetni a holland portréfestéssel kezdődő
korszakkal szemben, amelyben az arc ábrázolása
erősen kapcsolódott a konkrét személy megjelenítéséhez, amely egy meghatározott vallási funkcióval
(is) ötvöződött. A királyportrék, halotti maszkok helyettesítésen, re-prezentáción alapuló arc-ábrázolásainak kultikus szerepével ellentétben Nancy felhívja a figyelmet a portré azon sajátosságára, mely
a bemutatott személy távolságában (in absentia) nyilvánul meg.6 A portré lényege Nancy szerint, és a
vele egyetértésben őt idéző Bacsó felfogásában is
egy olyan hiány, amelyben a bemutatott személy
valóságos alakja leválik a képen megjelenő személyről, és ezáltal eloldódik a vallási rituálétól is.
Így a portré „viszonyban állás”, amely csak a
műben tárulhat fel: viszony a valós és a megjelenő személy tekintetében, aki mint másikat szemléli önmagát a portréban, aki e szemlélet által egy,
a pillantásnak kitett szubjektummá válik.7 A portré tehát, még akkor is, ha magán viseli egy valós
személy arcvonásait, azáltal lép túl a puszta valóság- és hasonlóság-referencia adta kereteken,
amennyiben a szemlélő pillantásának kiszolgáltatott. Ez a kívülről eredő tekintet mint teremtő elv
lép fel. Ezért írhatja továbbra is Nancy, hogy a port-
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réba foglalt személy „olyan módon bemutatott,
hogy benne a személy, mint valami egyszeri és
egyedi, mintegy a pillanat műveként elő-áll”.8
S akkor, amikor Cicero műveit olvassuk, az válik világossá számunkra, hogy az antik portréábrázolások sem kizárólagosan egy személy hű másának utánzására törekedtek, ahogyan arra Bacsó
Béla az Előzetes gondolatokban hívja fel figyelmünket. A De oratore lapjain Cicero az arcra mint a lélek
rezdüléseinek jelére tekint, és mint ilyen ezáltal valamit jelenlevővé tesz, amely előbb van, mint az arc
maga.9
Ez a jelenlevővé tétel a portretírozott személy tekintetén keresztül lehetséges. A szem, amely az arc
mögött megbújó lélek működéséről árul el valamit,
olyan tér-közt teremt az ábrázolásban, amely egyfelől a befogadót is elbizonytalanítja, amennyiben
kihátrál a valóságosan látott mezejéről,10 másfelől
pedig abba a viszonyba ránt bennünket, amelyben tekintetünket a portrén ábrázolt személy pillantására kell vetnünk. Ezért beszélhetünk a portré kapcsán a „látás látásáról”, a nem-látható megnyilvánulásáról, illetve a nem-láthatóval való
szembesülésről. Bacsó Białostockit, a reneszánsz és
barokk művészettörténet orosz kutatóját idézve (aki
Lengyelországban Tatarkiewicz tanítványa volt) állapítja meg, hogy a portré „megengedi, hogy
olyasminek akadjunk a nyomára, amire nincsenek
közvetlen indiciumok, ami valami olyasmit tesz láthatóvá, ami ön-arc-kép-szerű”.11 Ez az ön-arckép-szerűség egy addig nem tapasztalt idegenséget tesz láthatóvá az arcon; valami olyasmire utal,
ami a portrét megelőzi. Nem véletlenül tér ki tehát
Bacsó a szentnek és a profánnak a tárgyalására,
amelyben röviden utal arra a reszakralizálódási folyamatra, amely az utóbbi időben játszódik le a művészeteken belül. Gadamer és Heidegger gondolatiságába ágyazódva mutat rá arra, hogy a művészetet nem lehet elválasztani a szenttől, illetve
hogy a művészet az „áhítatos tisztelet” esztétikai
tapasztalatán keresztül próbál meg annak közelében maradni, ami a legtávolabbinak tűnik.12
Az emberi arc megjelenítésén, illetve a művész
önmagáról készített portréján keresztül tehát kézzelfoghatóvá válik (a későbbiek értelmében a szó
legteljesebb értelmében) a nem-látottnak a jelenvalósága. Ebből a szempontból idézi Bacsó Béla
Belting A hiteles kép című munkáját, amelyben Dürer 1500-ban készült Önarcképének ikonikusságát
elemzi. Belting, Panofsky, valamint Theodor Hetzer
perspektíváján keresztül értelmezi Dürer képét,
amely áttűnni engedi Krisztus képmását. „Az arc
nem reánk tekint, hanem — Cusanusszal szólva —
Teremtője tekintetét vonja magára.”13
A kötet további fejezeteiben Bacsó talán ennek
a nem-láthatónak a megjelenési módjait tematizálja.
A nem-látható azonban nem szűkül le valamilyen
homályosan értett lélek-fogalomra: az antik szob-
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rok mozgalmassága, amelyekre utalva Burkchardt
kiemelte a test fontosságát, annak a karakternek az
ábrázolására törekedett, amely pont a mozgássorban megtalált egyensúly által (mérték) fejeződik ki.
A kép/szobor testének szépsége a test tartása, gesztusai, környezete által nyilvánul meg, amelyben
a mozgásban-lét beállt pillanata lesz a legfontosabb.14 A tartásban fejeződik ki ugyanis az ábrázolt
ember jelleme, amely az adott pillanatban bizonyos
döntésre és cselekvésre enged következtetni. Ennek a döntésben megnyilvánuló éthosznak az
elemzéséről ír Bacsó a Herkules választása kapcsán,
amely az antikvitástól egészen a barokk művészetig
áthagyományozódott toposza a művészettörténetnek.15
Tovább árnyalja azonban a problémát a Portré
és karakter, illetve a Karakter és szöveg című fejezetekben annak kérdésessége, hogy vajon a döntésben nyilvánul-e meg az ábrázolt személy karaktere,
vagy pedig a karakter, az előre meghatározott jellem világít rá a döntésre, amely így a karakterből
fakad. Úgy tűnik, az ember (s ily módon a portréban már nemcsak egy adott individuummal szembesülünk) végső jelentésességében és önmaga számára is kérdéses mivoltában áll előttünk, amenynyiben Bacsó Ricoeurre hivatkozva írja, hogy a
karakter vonásokat rajzol ugyan ki, amelyben felismerhető adott esetben egy konkrét személy, ám
ezek a vonások sem rögzítik a szubjektumot magát. Nem beszélhetünk tehát végleges portréról; „az
így képződő vonások újra és újra azonosíthatók, de
mégsem állítható, hogy az ember, akire azt mondjuk, azonos magával, mindig is azonos lenne azzal,
aki mint ez-maga áll előttünk”.16 Így tehát egy köztes mező nyílik meg, és ebben a hasadásban az ember, a mindenkori szemlélő azzal a kérdéssel
szembesül, hogy mikor lehet egészen önmaga. Azzal a kimondhatatlansággal találkozunk tehát,
amelyre Bacsó mutat rá Dürer portréit elemezve:
annak kérdése ez, hogy az arc megjelenítésével kifejezhető-e egyáltalán az emberi lélek, vagy jellem;
a rögzített külső kifejezheti-e a karaktert. Ekkor már
annak az elrejtőzésnek a tapasztalatába ütközünk,
amely a megfestett portré maszk-jellegére irányítja figyelmünket.17
Bacsó kötetének talán legizgalmasabb fejezete
a címében is a kötet egészére utaló Ön-arc-kép. A képen megjelenő szöveg, az emberi érzelmeket magán viselő és megjelenítő test kérdései is, amelyeket a köztes részek tárgyalnak, jelen fejezet vonatkozásában válnak érthetővé; a kötet mintha az
Ön-arc-kép című fejezet látásmódját tükrözné. E fejezetben, illetve önálló tanulmányként is olvasható írásban Bacsó a Derrida által 1990 októbere és
1991 januárja között a Louvre-ban rendezett kiállítást veszi alapul, amelynek tematikája a vakság
és látásvesztés köré csoportosította a bemutatott
műveket.
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Az ezt követő Manet-tanulmányban Bacsó a portré által kiismerhetetlenné tett emberi arcról ír, amely
szintén abba a Derrida által feltett kérdésbe ágyazódik, hogy képes-e az ember önmagát látni?18 A kép
tárgya, a képi szubjektum és a szubjektum képe egymásra vetülnek, így a portré alkotója voltaképpen
önmaga bemutatásától vakul el. A portré tehát ebben az értelmezésben nem hogy megmutatja a valós személyt, hanem eltakarja saját maga elől is, és
egyedül azt a viszonyt engedi láttatni, amelyben a
bemutatott személy viszonyul a „valóshoz”. Ebben
a viszonyban mutatkozik meg magának a bemutatásnak a játéka, hiszen a bemutatott személy karakterének lezárhatatlansága a pillantásban mindig
új értelem-lehetőségeket tár a befogadó elé.
Ezért a látás megváltozott lehetőségével találkozunk: a művön keresztül olyasmi válik láthatóvá
számunkra, ami önmagában elrejtezik a tekintet
elől. Bacsó itt a „láthatón túli láthatóság” fogalmával
él, amelyet a lélek benső látásaként lehet értelmezni;
olyan látásként tehát, amelyet az érzéki értelemben
vett vakság tesz lehetővé. Ezen a helyen azonban,
ahol Plótinosznak A szépről és a jóról című munkájára hivatkozik,19 Bacsó talán nem fejti ki részletesen azt, hogy mit kell pontosan értenünk a plótinoszi belső látáson, amely a lélekbe való visszavonultság folyamatában képes felismerni az ember
rútságát vagy szépségét. „Vonulj vissza önmagadba,
s ott láss — vagy hogyha magadat még nem látnád
szépnek, tégy úgy, mint a szobrászművész, aki ha
azt akarja, hogy szép legyen a szobra, mindaddig
elvesz és lecsiszol belőle (…) amíg csak szép arcot
nem hozott ki belőle.”20 Bacsó Béla értelmezésében
a mű az ember helyén áll, amely megteremti annak
folyamatát, hogy a befogadó érzéki látása átalakuljon szellemivé. Tanulmányában azonban mindvégig kérdéses marad magának a portrénak a helyzete, amelyet egyfelől úgy mutat be, mint amelyben a nem-láthatóra nyílik meg a tekintetünk, illetve
Derrida nyomán arra utal, hogy önmagunk szoborszerű portréja soha nem válik rögzíthetővé.21
Azonban a plótinoszi sorok szövegbeli helyén elgondolkodva talán megállapítható, hogy Bacsó tanulmányában mintha két irány ütközne egymásba. Amint arra Cseke Ákos rámutat egy korábbi írásában, a lélek önmagába való tekintése a mindent
átható Egy fényén keresztül válik lehetségessé,
amely ahhoz a megtisztulási folyamathoz hasonlít, amelyen Dante is keresztülmegy. A fizikai, külsődleges világ nehézkedését legyőzve a lélek
maga válik fénnyé és istenivé.22 Éppen ezért az a
szemlélő, aki önmagára tekint a portrén keresztül,
amelyben Bacsó meglátása szerint magát mint
„mást” tapasztalja,23 a mű jelenvalósága (prezencia) révén egyszerre szembesül mindazzal, ami önmagában homályos, eltakart, tisztátalan,24 és ugyanakkor érzékeli saját létét úgy, mint ami a másik tekintetének kitett. Az (ön)portré esetében tehát
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azzal találkozunk, hogy a műről a festőre visszatekintő arc megnyitja a teret egy olyan viszony számára, amely Lévinasszal szólva a „transzcendencia dimenzióját nyitja meg”.25
Bacsó Béla írásai ehhez a nyitottsághoz vezetnek bennünket közelebb, mégis állandó nyugtalanságot hagyva az olvasóban a tekintetben, hogy
vajon a portré okozta vakságunkban megpillanthatjuk-e lényünk legteljesebb valóságát, és lehetővé válik-e egy olyan kapcsolat, amelyben a látó és
a látott már nem különül el egymástól. Ahogy arról Cseke Ákos ír Plótinosz kapcsán: „Az isteni tisztaság lényünk legigazibb lényege, énünk mélysége, saját isteni tudatunk: »szemlélésébe merülve
egyre több minden válik láthatóvá, s miközben
megértjük, hogy éppoly határtalanok vagyunk,
mint az, amit szemlélünk, átadjuk magunkat tulajdon lényegünknek«.”26
VÁRKONYI BOGLÁRKA
1

A szellemi érzékekről lásd Hans Urs von Balthasar:
A dicsőség felfénylése. Teológiai esztétika, I. Az alak szemlélése. (Ford. Görföl Tibor.) Sík Sándor Kiadó, Budapest,
345skk.
2
Bacsó Béla: Ön-arc-kép. Szempontok a portréhoz. Kijárat, Budapest, 2012, 10.
3
4
Uo. 11.
Uo. 13.
5
Uo. 12. Bacsó itt Paul Zanker, Luca Giuliani, Martin Büchsel művészettörténeti kutatásaira utal.
6
Uo. 16.
7
Vö. Jean-Luc Nancy: A portré tekintete, idézi Bacsó:
i. m. 14.
8
Vö. uo. 14.
9
Vö. Cicero: De oratore, idézi Bacsó: i. m. 17.
10
Vö. uo. 19.
11
Vö. Jan Białostocki: Begegnung mit dem Ich in der
Kunst, idézi Bacsó: i. m. 18.
12
Vö. Martin Heidegger: Beiträge zur Philosophie, idézi Bacsó: i. m. 24.
13
Hans Belting: A hiteles kép, idézi Bacsó: i. m. 32.
14
Bacsó: i. m. 56–58.
15
Vö. Bacsó: i. m. 63. Herkules alakja azt a töprengő,
döntés előtt álló embert jeleníti meg, aki a Boldogság
és Erény között kell, hogy válasszon.
16
Bacsó: i. m. 93–94.
17
18
Vö. uo. 116.
Vö. uo. 248.
19
Vö. Bacsó: i. m. 250.
20
Plotinos: A szépről és a jóról, idézi Bacsó: i. m. 250.
21
Vö. Bacsó: i. m. 253.
22
Vö. Cseke Ákos: Plótinosz a tisztaságról. Vigilia, 2009.
március, 221–229.
23
Vö. Bacsó: i. m. 253.
24
Erre lehet jó példa a Bacsó Béla által hivatkozott
Fantin-Latour kép, lásd 254. oldal.
25
Vö. Emannuel Lévinas: Teljesség és végtelen. (Ford.
Tarnay László.) Jelenkor, Pécs, 1999, 160.
26
Plotinos: A szépről és a jóról (Enneades V. 8.4), idézi
Cseke Ákos: i. m. 225.

