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Szólni, látni, tenni
Szavak, képek és gesztusok meggyőzőképessége 

az eszmetörténetben*

Mester 
Béla

Az eszmetörténész dolga általában az, hogy a kutatási területébe tartozó korszakok közösségeinek nyilvános-
ságában felbukkanó szavak magyarázatát nyújtsa. Az ugyanazon közösségek felmutatta képek magyará-
zata már korántsem ilyen nyilvánvaló elvárás az e területen dolgozó kutatóval szemben, a vizsgált közösség 
gesztusainak mint cselekvésnek az értelmezése pedig végképp ritka megközelítés az eszmetörténetben. Az 
utóbbi megközelítések ritkasága nem véletlen; az írott szövegre való összpontosítás az európai eszmetörténet 
fontos eleme, amelyben azonban számos módszertani probléma rejlik.

Látszólag a(z írott) szavak magyarázata okozza a legkevesebb problémát. Az eszmetörténetben legutóbb a cambridge-i 
iskola mutatta meg, hogyan kell a „textusokat kontextusukban” szemlélni, legalábbis a cambridge-iek által vizsgált 
kora modern brit eszmetörténetben.1 Az egyes könyveknek, vitairatoknak a cambridge-iek történeti elemzésében a 
nyelvfi lozófi ai beszédaktus fogalmát továbbgondoló „írásaktus” terminusa segítségével sikerült megtalálni a szöveg-
összefüggését. Az iskola másik eredménye a retorika tekintélyének a visszaállítása a politikafi lozófi ában, legalábbis 
történeti értelemben, egy időben, de függetlenül az újretorika megjelenésével a fi lológiai tudományokban.2

A képek magyarázatához is van néhány művészettörténeti módszerünk; a képi fordulat szerzői megalkották 
a képi (beszéd-) aktus fogalmát mind a világi, mind az egyházi művészet történetében és elméletében, ugyanarra a 
nyelvfi lozófi ai fogalmi hálóra alapozva, mint a cambridge-iek a maguk területén. Bár az írásaktus és a képi (beszéd-) 
aktus egyébként igen hasznos fogalmai a maguk területén sem mentesek az elméleti problémáktól, az igazi gondok 
a két terület közötti váltáskor következnek be, amikor önkéntelenül áttévedünk a gesztusok tartományába. Világos 
ugyanis, hogy e fogalmak elkülönített használata elégtelen, és nem ad választ arra a komolyabb kérdésre, amely 
akkor merül föl, amikor a kép megmozdul, illetve a beszélő személy taglejtéseket tesz. Az eszmetörténész előbb 
azt föltételezi, hogy az értelmezési nehézség írott forrásaink szerzőinek vagy saját magunknak a nézőpontjában 
gyökerezik, végül azonban belátja, hogy itt jórészt maguk a kép és a szó viszonyáról a fi lozófi atörténetben eddig 
ismert elméletek használhatatlanok a számunkra. A megoldás a gesztusoknak még ezután, a képekétől és a nyelvétől 
függetlenül kidolgozandó elméletében rejlik. Jelen írásomban kora modern és szentírási példákat hozok a vallás-
történet és a politikai eszmetörténet területéről, a szavakkal, képekkel és gesztusokkal való párhuzamos érvelés 
elemzését nyújtva a kora újkor és a művészettörténet történeti helyzeteiben, azért, hogy megmutassam a gesztusok 
fi lozófi ájának szükségességét az eszmetörténet jelenségeinek magyarázatában.

 * Jelen írásom a ploieşti egyetemen 2012. október 18-án angolul elhangzott konferencia-előadásomon alapul.
 1 Szomorú alkalom a magyar kapcsolatokról való megemlékezésre, hogy az irányzathoz tartozó egyetlen magyar szerzőt, a hazai 
kutatókkal és a magyarországi szellemi élettel cambridge-i évtizedei alatt mindvégig kapcsolatot tartó Hont Istvánt idén temettük.
 2 Erre vonatkozóan lásd Quentin Skinner azóta elhíresült monográfi áját: Skinner 1996.
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Milton és Locke ambivalenciája a gesztusokkal, képekkel és szavakkal kapcsolatban

A problémába először John Milton Areopagitica és John Locke Levél a vallási türelemről című műveivel foglalkozván 
ütköztem.3 Milton, korának cenzúrája ellen szólván, egyfelől a szentírásolvasás protestáns hagyományára, másrészt a 
kép és a szó, valamint az élőszó és az írás közötti viszony platóni magyarázatára épít. Gondolatmenetének újdonsága, 
hogy először fedezi föl a modern cenzúra mediális összefüggéseit. Jóllehet korának embere csupán a nyomtatott 
könyvek szabadságáért vagy a másik oldalon a fölöttük való uralomért küzd, Milton véleménye szerint a társadalmi 
szempontból jelentős emberi vélekedések kívül állnak a nyomtatott könyveknek a műveltek számára fönntartott 
világán, inkább élőszóban, illetve képies ábrázolásban jelennek meg. A társadalmi kommunikáció elemzését költői 
képekben tárja elénk: „És gondolni kell az ablakokra és az erkélyekre is, hiszen ezek eladásra szánt, gonosz könyvek, 
veszélyes címlapokkal: ki tiltja el őket, húsz cenzor?” (Milton 1975, 76. o.) Milton itt nyilván e „könyvhomlokzatú” 
házak tulajdonosainak beszédére gondol. Később provokatívan összeköti a nyilvános megszólalás falusias formáit 
az elitkultúra műfajaival: „A falvakba is ellenőröket kell küldeni, hogy kipuhatolják, milyen előadást tart a duda, 
miről beszél a háromhúros hegedű, sőt minden községi hegedűs balladaköltészetét és hangskáláját is ellenőrizni 
kell.” (uo.) A magyar fordításban is érthető, az angol szövegben még inkább egyértelmű, hogy az angol vidék jel-
legzetes, önmagukban is falusias fogadói hangulatot felidéző hangszerei, a duda és a háromhúros hegedű Milton 
művében rendes egyetemi előadást tartanak (szó szerint: olvasnak, „read lectures”), mint a korabeli professzorok. 
A falusi fogadó és az egyetemi előadóterem kommunikációs elemeinek az egymásba csúsztatása Milton iróniájá-
nak alapja. A szöveg üzenete a cenzoroknak: a nyomtatott könyvekbe foglalt, világosan megformulázott elméleti 
tételek betiltása hatástalan, hiszen a közvéleményt mélyebben befolyásoló, szinte megfoghatatlan élőszóbeli és képi 
kommunikációval szemben a tiltás gyakorlatilag lehetetlen.

John Locke, részben a Milton megalapozta modellt követve, egy helyen már közvetlenül a gesztusok szabadsága 
mellett érvel, az egyetemi előadásokban vagy nyomtatott könyvekben megtestesült elitkultúrával való összehason-
lításra nem térve ki. A tét nem kicsi; maga a vallásszabadság: „Ne legyen hát tiltott a templomban kenyeret enni, 
bort inni és vízzel tisztálkodni.” (Locke 1973, 243. o.) Mind Milton, mind Locke példája az emberek identitá-
sának nyilvános, legalábbis részben nonverbális kifejezését írja le, a kommunikáció új modelljét megfogalmazva 
a nyilvánosság terében, szemben a korábbi sémával, amely pusztán jól formált elméleti tételek szabadságával vagy 
betiltásával foglalkozott. E korábbi séma kora modern eseteként elég itt emlékeztetnünk az állami cenzúra Hobbes 
által fölhozott példáira a Leviatánban. Számára e kérdések úgy merültek föl, mint a mértani axiómák, illetve a 
vallási tantételek szabadságának vagy betiltásának a kérdése; míg Locke és Milton számára a nyilvánosság általuk 
föltárt új, az írásbeliségtől távoli típusa úgy tűnt föl számukra, mint a műveletlenek megnyilatkozásainak lényeg-
telen, a nekik kedves elit kultúrától távoli összevisszasága. E jórészt gesztusokban megnyilvánuló, gyakran vallási 
tekintetben érzékeny területeken jelentkező önkifejezéseket szerintük jórészt éppen azért kell és lehet szabadjára 
hagyni, mert érdektelenek.

 3 Legutóbbi írásomat a témában lásd: Mester 2010. Milton írásának részleteit magyarul lásd: Szenczi 1975. Locke munkája 
magyarul: Locke 1973.
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A szó és a kép dichotómiájának egyik szentírási gyökere: Jeremiás „happeningjei”

Vegyük észre, hogy Milton és Locke önkéntelenül vizuálisan letapogatható térként, képek együtteseként írja le a 
nyilvánosság terét. Jóllehet élő emberek cselekedeteiről beszélnek, nézőpontjuk az „érdektelen (tudós) megfi gyelőé”, 
és innen tekintve minden cselekedet könnyen ironikus állóképpé merevedhet. Az egyetemi professzorok szerepé-
ben föllépő falusi zenészek, illetve az istentiszteletük részeként értelmetlen gesztusokat tevő hívők mindnyájan 
hasonlók a Jonathan Swift  által festett képekhez Lilliput és Blefuscu polgárainak udvari és vallási szokásairól a 
Gulliver utazásaiban. Itt minden nonverbális elem képpé válik, majd a képekhez elméleti magyarázat járul. Ko-
rábban Milton és Locke elemzését értelmiségi előítéletük jeleként értékeltem, amelyben a jól formulázott elméleti 
gondolkodás szféráján kívüli jelenségeknek valójában nincs jelentőségük. Ugyanakkor úgy gondoltam, hogy ezek 
a kora újkori példák a homo typographicus dilemmáit is mutatják a nyomtatás aranykorának hajnalán. Mindkettő 
igaz, de együttesen sem elegendőek a szó és a kép dichotómiájának kulturálisan mélyen beágyazott interpretációs 
csapdájából való kiszabaduláshoz.

Problémánk gyökereit megláthatjuk egy olyan szentírási helyen is, amelyet mások mellett a kora újkori angol 
politikai diskurzusban is sokat idéztek. Jeremiás próféta „politikai happeningjeinek” történetéről és ezek szentírási, 
értelemszerűen verbális megfogalmazásáról van szó (Jer 13,1–11; 13,18–19; 27,2; 28,10–13). Annak elemzése során, 
hogy Jeremiás cselekedetei hogyan jelennek meg kora nyilvánosságterében, az ókori Közel-Kelet történetének és 
a hebraisztikának hazai tekintélyét, Komoróczy Gézát követem, beleértve a „happening” kifejezés alkalmazását 
Jeremiás szimbolikus, nyilvános cselekedeteire (lásd Komoróczy 1992). (Az általa interpretált történet belehelye-
zése a verbális és képi gondolkodás kettősségébe az én felelősségem.) A Jeremiás által használt jól ismert szimbólu-
mok, az elrothadt lenvászon öv, a törött korsó, végül a kötél és a járom a próféta nyakán egyre hatásosabban utalnak 
Jeruzsálem hanyatlására bűnei miatt. Az állóképszerű összevetést az elrothadt öv és az ország sötét jövője között 
aktívabb szimbólum váltja föl, amikor a próféta maga töri össze a korsót, végül Jeremiás teste válik a „happening” 
elválaszthatatlan részévé, amikor magára veszi az igát. E politikai gesztusok kifejezése nem könnyű a Szentírás 
szóhasználatával. A próféta fogalmából eredően az Úr szavának közvetítője, néha pedig az Úr jelenéseinek nyelvi 
magyarázója, vagyis Isten képeinek lefordítója az emberek nyelvére. A próféták írásainak szokásos, a fejezetek elején 
álló bevezető formulái – „Jeremiásnak […] beszédei”; „Az a beszéd, amelyet az Úr beszélt Jeremiásnak” stb. – itt 
gyakran nem illenek a helyzethez. A döntő helyeken a szöveg megkettőződik: előbb külső szemlélőként leírja 
Jeremiás soron következő szimbolikus cselekedetét, majd megmagyarázza az értelmét. A szokatlan eljárás mutatja 
az ismeretlen ókori fogalmazó dilemmáját; néha még az sem világos, hogy éppen magának a prófétának vagy a nar-
rátornak a szavait olvassuk. A próféta néma gesztusai mint az Úr szavának magyarázatai, amelyeket később mégis 
emberi szavakkal írnak körül – ez minden korábbi prófétához képest gyökeresen más értelmezői helyzet. Pusztán 
ezen egyetlen szentírási példából is világossá válik, hogy a gesztusok magyarázatának a szó és kép dichotómiájából 
eredő nehézségei mélyebben gyökereznek, mint a kora modern vagy a platóni tradíció, amelyekben korábban Milton 
és Locke nyomán kerestük a probléma okát.
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Beszédaktusok és írásaktusok a cambridge-i módszerben

Első pillantásra úgy tűnik, hogy a magyarázati keret elégtelensége a múlté, és a beszédaktus-elméletre építő újabb 
trendek, mint a cambridge-i iskola, már megoldották a problémát. Jóllehet a cambridge-ieknek vitathatatlan érdemeik 
vannak az eszmetörténet új fogalmi hálójának megalkotásában, valamint a beszédaktus-elméletnek az írott kom-
munikációra való alkalmazásában, vaskos köteteik mégis nyitva hagynak néhány kérdést. E pillanatban a politikai 
eszmetörténet olyan, főként a kora újkorra alkalmazott megközelítésével rendelkezünk, amely nem korlátozódik sem 
a múltbeli elméletek, sem a puszta történeti tények rekonstrukciójára, és közel áll a múlt emberei cselekedeteinek a 
magyarázatához. (Ez tükröződik a retorika jelentőssé vált súlyában a korabeli művek interpretációjában, és magában 
az írásaktus terminusban is.) A cambridge-i interpretációkban azonban néha nem világos, hogy mi is a beszédaktus 
(vagy írásaktus) az elemzett diskurzuson belül, és hogy miként értelmezhetők azok a cselekedetek, amelyek mégsem 
beszédaktusok. A jól ismert cambridge-i metodológiai eszközök célja mindenekelőtt az, hogy segítsenek kiválasztani 
a releváns szövegeket és magyarázni azokat. A kora modern politika gazdag képi környezetének csupán segédszerepe 
van az eszmetörténeti elemzésekben, legföljebb a híres címlapok szimbólumainak, egyes képeknek tulajdonítanak 
jelentőséget, azokat is a szöveg értelmezésének rendelik alá. A legjobb példa erre Hobbes Leviatánja címlapképének a 
gazdag irodalma. Bár ezek szinte mindegyike számot vet a korabeli alkalmazott grafi ka történetével, mégis a művé-
szettörténeti összefüggésből kiragadva, a szöveg interpretációjának szükségletei alá rendelve tárgyalják csupán a rajzot.

Ha a művészettörténet és a képzőművészeti esztétika valóban autonóm kutatásait vesszük szemügyre, azt kell 
látnunk, hogy az itt megfi gyelhető megközelítéseknek alig van párhuzamuk az eszmetörténetben. A képi fordulat 
és a képi (beszéd-) aktus fő témái alig bukkannak föl az eszmetörténetben, ezért meg kell vizsgálnunk legalább ez 
utóbbi alkalmazhatóságát metodológiai megoldásként.

A képi fordulat szerzőinek hozzájárulása: a képi (beszéd-) aktus fogalma

A képfi lozófi a modern klasszikusai új lehetőséget nyújtanak a magyarázatra. Korunk műalkotásainak elmosódó 
körvonalai, a művészeknek a körvonalazott műtárgyak létrehozásától egyre inkább eltávolodó gyakorlata megmutatta 
az interpretáció új eszközei iránti igényt. Első pillantásra a képfi lozófi ának ez a fordulata, amely a jelentéses emberi 
mozgásokra és gesztusokra összpontosít, és a képek megalkotását és bemutatását is elsősorban kommunikációs 
aktusként fogja föl, a segítségünkre lehet problémánkban. A szóbeli kommunikáció beszédaktusainak tudatos 
párhuzamáról van szó. William J. Th omas Mitchell klasszikus tanulmánya a köszönést elemzi mint elemi szociális 
esetet, cselekvést és ennek megjelenését a szavakban és a képekben (Mitchell 2010). Látszólag ez a gyökere a mi 
problémánknak is, a szavak, a képek és az emberi cselekedetek közötti összefüggés. A képi fordulat másik klasszikusa 
világosan megfogalmazza ezt az összefüggést, mondván, hogy minden kijelentés cselekedet, és csak emberek, szemé-
lyek képesek cselekedetekre, mondatok és képek azonban nem (Kjørup 2003). Ez világos megfogalmazása annak, 
hogy a szavak és képek mögött a társadalmi beágyazottság is interpretációra szorul; azonban a kijelentés megmarad 
a művészet szféráján belül, valójában a művész gesztusainak társas jelentésére utal. Az elméleti szakember számára 
ma a napi rutin része olyan cselekedetek értelmezése, mint egy kép felakasztása a múzeumban, a galériában vagy 
a nappaliban. A legáttételesebb keresztutalás a kortárs művészet és a kortárs művészetelmélet között annak az új 
intézményes helyzetnek a feldolgozása, amelyben a (gyakran már nem ifj ú) művész DLA-hallgatóként, művész-
doktoranduszként jelenik meg, hogy megfeleljen a felsőoktatási oktatókkal szemben támasztott követelményeknek 
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(legutóbb az elismert kolozsvári kortárs képzőművész, Antik Sándor dokumentálta saját doktorálási folyamatát 
művészi módon feldolgozó performanszát) (Antik 2006). Ezekre a szinkronkutatásokra alapozva, Søren Kjørup 
emblematikus kifejezésével élve, azt szeretnénk megtudni, hogy „hogyan csináljuk képpel”, azonban a „csinálni”, 
az emberi tett jelentése még mindig homályban marad. Az eszmetörténetben még alig alkalmazzuk ezeket a 
megközelítéseket; a művészi gyakorlat értelmezése elemi jelentőségű a képi fi lozófi a számára, ám marginális az 
eszmetörténetben. Talán a keresztény művészet történetének kutatásában kellene új megközelítéseket keresnünk, 
ahol nem lehet megkerülni a képek kultikus használatának mindenkori értelmét és ennek történeti változásait.

A képi fordulat a keresztény művészet történetírásában

E terület modern klasszikusa, Hans Belting kép és szó dichotómiájára összpontosított kutatásaiban, a látható és beszélő 
személlyel a háttérben (Belting 2000). Értelmezése szerint a kérdés történeti magja Platón logocentrikus képkritikája, 
amelyet vallási keretben értelmez. Platón „néma képei és szobrai” itt szentségüktől elméleti eszközökkel megfosztott 
bálványok, párhuzamban az ószövetségi történetek valóban le-
döntött idoljaival. Platón rejtett kérdése a képek és szavak mögött 
álló ember potenciális kommunikatív ereje. Belting magyarázata 
szerint a szentségüktől megfosztott képek esete ismétlődik meg a 
reformáció idején. Ezen a téren Belting óvatosabb, a kép és a szó, il-
letve a bálvány és az ige dichotómiájára összpontosít, míg a cselekvő 
(hívő) ember a háttérben marad. A művészettörténet szempont-
jából ez a megoldás kielégítő, hiszen a magyarázat a modernitás 
világi művészetének megjelenésére fut ki: az Úr szavának győzelme 
a templomban a kép fölött a profán nyilvános és magánterekbe 
helyezi át a műalkotásokat. Azonban, ha a reformáció emberé-
nek gondolkodását kívánjuk rekonstruálni, a megoldás elégtelen 
lesz, hiszen nem maguk a képek érdekelnek itt bennünket, hanem 
használatuk a templomban és azon kívül.

A döntő pont természetesen az úrvacsoráról szóló tanítás ma-
gyarázata. Belting először kijelenti, hogy minden protestáns feleke-
zet hívei a cselekedet, a közös rítus és nem a „kíváncsi tekintet” által 
kívánták érezni Jézus Krisztus jelenlétét a gyülekezetben. Később 
azonban szinte teljesen megfeledkezik az élő hívekről, és ismét 
a protestáns „logocentrizmus” és a katolikus „bálványozás” jól 
ismert ellentétére redukálja a kérdést. Részletes értelmezésében 
hol az úrvacsora értelmezéseinek képi, hol pedig verbális kódjaira 
összpontosít, a személyes részvétel és ebben a személyes identitás 
kinyilvánítása pedig a háttérben marad. Ez az „érdektelen (tudós) 
megfi gyelőnek” pontosan ugyanolyan pozíciója, mint amilyet 
korábban Milton és Locke esetében megfi gyeltünk. Számukra a 
cselekvő hívők csupán egy élőkép részei, e tekintetben egyformák Rembrandt: Krisztus Emmausban
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a templomban lévő műalkotásokkal, hiszen mindketten csupán elméleti tételeket illusztrálnak. Csakhogy ezúttal 
inkább az élő embereknek a nyilvános térben végrehajtott testi cselekedetei érdekelnek bennünket, mint szakértő 
módon megfogalmazott elméleti téziseik, amelyeket ezek a testi mozgások állítólag illusztrálnak.

Az úrvacsora mint a szó és a kép világának érzékeny ütközőpontja

A szó és kép dichotómiájára alapozott értelmezési keret elégtelenségét mutatja az egyik jól dokumentált, protestánsok 
között zajló kora újkori vita az úrvacsoráról, amelyből hiányoznak a jelentős szóbeli és képi elemek, szinte kizárólag 
az emberi gesztusokra, illetve a cselekvő személyre összpontosít. Az esetnek a vallástörténeten túl eszmetörténeti 
és kultúrtörténeti tanulságai is vannak. A 17. század közepének protestáns Európájában Angliától Erdélyig zajló, 
gyakran az istentiszteletet tartó lelkész szimbolikus testmozdulatait a középpontba állító vitáról van szó, amelyet a pu-
ritánok kezdeményeztek. (A vita a mából visszatekintve a magyar reformátusok belügyének tűnhet. A közbeszédben 
való megjelenése és a különböző szerzőjű vitairatok, valamint kötődése Erdély fejedelmi családjához azonban a kor 
embere számára ennél jóval nagyobb jelentőséget tulajdonítottak neki.) Az európai puritánok közötti összeköttetés 
gyakran nagyon szoros; beszédes példája ennek a magyar puritánok legbefolyásosabb értelmiségi csoportjának az 
elnevezése: Londoni Liga (alapításának helye után), illetve legfőbb ellenlábasuk, Isacus Basirius életútja (Londonból 
Gyulafehérvárra, majd vissza Angliába). Az elmélet szintjén nem sok újdonság merül fel Luther és Zwingli egykori 
vitájához képest. A felekezetté válás folyamatának kiteljesedésével az egyházi írók már az istentisztelet részleteit 
igyekeztek szabályozni, ami azelőtt jórészt a helyi gyülekezet keresztény szabadsága alá tartozó közömbös dolognak4 
számított. Az ilyen kérdéseket megcélzó puritán törekvések java, mint a templom vizuális középpontjába állított 
úrasztala vagy akár az énekszó tilalma úrvacsoraosztáskor, még magyarázható a szó és kép dichotómiáján alapuló 
fogalmi keretben, a fő kérdés azonban a lelkész egyetlen mozdulata, a kenyér és a bor úgynevezett második felemelése 
volt, aminek tiltásával a bálványimádást kívánták elkerülni: nehogy valaki a jelet imádja az élő Jézus helyett. Közös 
hitük ellenére mind a művelt, mind az iskolázatlan hívek határozottan reagáltak a puritán reformra, reagálásuk 
módja pedig, bármely oldalon történt is, jó példát nyújt a személyes identitás kifejezésének módjára. A történtekből 
világos, hogy itt közös cselekvésen alapuló gesztusokkal való önkifejezésről van szó, nem annyira vallási tételekben 
való megegyezésről vagy azokat illető nézetkülönbségről. Érdekes megfi gyelni, hogy ennek ellenére mind a korabeli 
leírások, mind a modern történeti magyarázatok vagy képi, vagy verbális fogalmi keretben igyekeznek értelmezni az 
eseményeket.5 Egy kora újkori puritán lelkész így fejezi ki magát: „ez szent Ceremoniák vagy Cselekedetek, éloeven 
ábrázzák-ki néked egész idvességedet: és hogy ezekben, Christus eloetted meg-feszéttetik.” (Fekete 2003, 34. o.) 
A korszakkal foglalkozó elismert történész pedig így fogalmaz: „Az bizonyos, hogy amikor Lorántff y Zsuzsanna 

 4 Adiaphoron: az üdvösség, üdvözülés szempontjából lényegtelen dolog. – A szerk.
 5 A magyar vita teoretikus részének fő forrásai: Lima dissertationis Patakianæ a Samuele Lippai Puritano malleatæ De 
prima elevatione Panis & Vini in Coena Domini, Poliente Illam Sacerdote Catholico. [Cassoviae]: Gevers, 1654. RMK II. 806; 
RMNy 2523. [Lippai Sámuel] 1654 Brevis dissertatio de questione An prior elevatio Panis et Vini in Sacra Cœna in qvibusdam 
ecclesiis usitata legitime observetur? Patakini: [typ. principis] Georgius Renius. RMK II. 811; RMNy 2548. [Lippai Sámuel] 
1655 Desperata causa Prioris elevationis Panis et Vini in Sacra Cœna, in qvibusdam ecclesiis usitatae & à qvodam Anonymo 
Pontifi cio fr ustra defensae. Patakini: Typis Illus. Princ. Georgius Renius. RMK II. 836; RMNy 2605.



27TANÚK ÉS TANULSÁGOK Szólni, látni, tenni

[…] úrvacsoravétel nélkül kiment a templomból, azért tette, mert a lelkész az úrvacsorához hívó szavakat nem a 
puritánus bibliaértelmezés szellemében mondta.” (Péter 2000, 62. o. Kiemelés tőlem.)

Utolsó történeti példám az utóbb idézett templombeli botrányos eset. Először lássuk röviden a történetet, majd 
a szokásos értelmezéseket. A fontosabb körülmények a következők: Lorántff y Zsuzsanna „öreg fejedelemasszony”, 
a magyar puritán mozgalom fő patrónája megüzeni a sárospataki templom nem puritán elveket valló lelkészének, 
hogy húsvétkor ott tartózkodván részt vesz az istentiszteleten, és úrvacsorát is kíván venni, mégpedig puritán módon, 
a „második felemelés” mellőzésével. A lelkész ennek ellenére az istentiszteleten másodszor is fölemelte a kenyeret 
és a bort, az öreg fejedelemasszony ezt látva úrvacsora nélkül távozott, mire a lelkész még ugyanezen alkalommal 
kiprédikálta. A botrányos jelenet szokásos magyarázatai a lelkész feltételezett szavaira vagy az istentiszteleten 
feltételezhetően feltáruló látványra összpontosítanak. Az első esetben valamilyen puritánellenes teológiai tézist 
kellett volna kijelentenie, ilyenről azonban nem tudunk a ránk maradt jelentős iratanyagban. A feltételezett vizuális 
hatás esetében a feltáruló látványnak kellett volna valami hasonló teológiai tézist kódolnia. Szempontunkból egyik 
magyarázat sem kielégítő, hiszen így a botrányt puszta teoretikus nézeteltérésre redukálnánk. A harmadik megol-
dás szerint az öreg fejedelemasszony annak lehetőségén botránkozott meg, hogy ottlétével nem pusztán illusztrál, 
kiábrázol valamit, amivel nem ért egyet, hanem részt vesz 
valami olyasmiben, amiben hite szerint semmiképpen nem 
volna szabad, tudniillik bálványimádásban.6

Konklúzió helyett: a gesztusok elmélete felé az 
eszmetörténetben

Vizsgálatom rejtett hipotézise az volt, hogy a logocentrikus és 
ikonocentrikus megközelítések nem írják le kielégítő módon 
a nyilvánosság terében megvalósuló cselekedetek értelmét és 
lényegét az eszmetörténész számára. Azért, hogy megmutassam 
az emberi gesztusokkal kifejezett politikai cselekedetek interpre-
tációs problémáit, egy sor történeti példát mutattam be Jeremiás 
„happeningjeitől” kezdve Milton és Locke esetén keresztül a 

 6 A példában említett mozdulat, „gesztus”, a második felemelés (elevatio) problémája csak másodsorban liturgiai természetű, 
elsősorban teológiai értelmezés kérdése. A liturgiai cselekvéssorban minden egyes mozdulatnak és cselekménynek teológiai értelme 
van, a tanulmány értelmezési kerete alapján tehát minden egyes liturgiai gesztus a képi megjelenítésen keresztül egy verbális fogalmi 
keret összefüggésrendszeréből – ez esetben az úrvacsora teológiai tanításából – nyeri értelmét, és a szerint hordozza és közvetíti az 
eseményen részt vevők számára a hitbeli üzenetet. A teológiai háttéren való tájékozódás nélkül a liturgiai gesztusok önmagunkban 
értelmezhetetlenek. Jó példa erre az, hogy a lutheri reformáció felfogásában az elevatio mozdulata eleve nem kaphat bálványimádáshoz 
közelítő értelmet, mivel az, hogy a lelkész felemeli-e a kenyeret és a bort, helyi szokások kérdése, s mint ilyen, lényegtelen a szentség helyes 
kiszolgáltatása szempontjából (adiaphoron). Nem véletlen, hogy ennek a „gesztusnak” az értelmezése a zwingliánus (helvét) reformáción 
belül jelent meg, hiszen Luther és Zwingli vitájának sarkalatos pontja éppen az volt, hogy a kenyérben és a borban benne van-e Krisztus 
testének és vérének lényege, vagy az úrvacsora két színe csak szimbólumként utal a testre és a vérre. Így aztán az istentisztelet minden 
mozzanatát szabályozni kívánó szigorú református puritán szemlélet számára nem mindegy, hogy valójában mit is emel fel a lelkész, és 
azt egyáltalán fel szabad-e emelni, azt sugallván a híveknek, hogy a felemelés hordozza az imádat tárgyát. – A szerk.
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puritán úrvacsoravitáig, valamint áttekintettem a legfontosabb módszertani eszközöket a cambridge-iektől a képi fordulat 
szerzőin át a keresztény művészet történetéig. Minden esetben kiderült az egyoldalúan szóra, illetve képre összpontosító 
módszertanok elégtelensége. Következtetésem szerint minden fönt említett megközelítés ugyanazt a tévedést tartalmazza 
a gesztusokban megtestesülő emberi cselekvés magyarázatával kapcsolatban, legalábbis a nyilvánosság terében. Ha az 
emberi cselekedeteket írott művekként vagy festett képekként, egyszóval műalkotásokként szemléljük a cselekvők aka-
ratának tekintetbe vétele nélkül, ez nem lesz elég a megértésükhöz. Az interpretáció szakembereiként nem tekinthetünk 
el attól a ténytől, hogy nem művészekkel állunk szemben, akik nekünk akarnak valamit mutatni vagy elmondani, mint 
alkotásaik kritikusainak, hanem saját közösségeik aktív tagjaival. Cselekedeteik helyes értékelése föltételezi a nyilvános 
térben bemutatott emberi gesztusok új elméletét, annak minden rejtett fi lozófi ai antropológiai következményével együtt.
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