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Cseke Ákos – Tverdota György: A tisztaság könyve 
Universitas Kiadó, Budapest, 2009, 466 l. 

 

A tisztaság könyve – ezzel a címmel jelent meg 2009-ben Cseke Ákos és Tverdota 
György közösen írt műve az Universitas Kiadó gondozásában. A terjedelmes köte-
tet kézbe vevő olvasó úgy érezheti, mintha teológiai szakkönyvet tartana kezében. 
Valóban: a borítón a kereszténység szimbólumvilága elevenedik meg. A fehér szín, 
az árnyékolt betűk „fénye”, vagy épp Boticelli Angyali üdvözlete mind ezt idézik. A 
művészetekben jártas olvasó azonban egyéb, értékes tartalomkifejező információk 
birtokába kerülhet. Eszébe juthat mindenek előtt Kassák 1926-ban megjelent majd 
azonos című munkája: Tisztaság könyve. És persze a fehér alapra írt fehér betűk fel-
kelthetnek valami titkos, ekphrasztikus összefüggést Malevics művével, alkotástech-
nikájával, a „tiszta érzékenység szupremáciájá”-val kapcsolatban is. Igaz, ahol fény 
van, ott általában árnyék is. A tisztaság képzetei a tisztátalanság fogalmát is idézik: a 
betűk árnyékot vetnek. A képen térdelő angyal alakja a szeplőtelen fogantatás Má-
riájának felmagasztalását hirdeti, a kitüntetett pozíciót mégis Évához, az eredendő 
bűn okozójához és megtestesítőjéhez viszonyítjuk. – A találó megjelentetés a könyv 
tartalmához igazodik.  

A szerzők a tisztaság fogalmának egy-egy problémáját járják körül. A könyv első 
felében Cseke Ákos az „ember egzisztenciális tisztaság-vágyá”-t mutatja be, majd 
értelmezi József Attila életművén keresztül. Tverdota György tolla nyomán pedig a 
„tiszta költészet” problémájáról alkothatunk hiánypótló képet – illusztrációul József 
Attila Medáliák-ciklusát állítva középpontba. Bár úgy tűnhet, a két rész egy kötetben 
szerepeltetését mi sem indokolja – mondván az egyik inkább filozófiai-esztétikai 
perspektívában láttatja tárgyát, másikuk ellenben költészetelméleti-költészettörténeti 
munka – meggyőző érvek hozhatók fel amellett is, hogy az emberi tisztaság-vágy és 
a tisztaság költészetben megvalósuló elve szorosan együvé tartozik. 

Amikor Cseke Ákos a tisztaságról mint vágyról, mint választható emberi maga-
tartásideálról gondolkozik, érzékelteti azt is: a probléma háttere mögött fölsejlik 
korunk emberének dilemmája. Valami, ami legalább olyan elementáris tapasztalata a 
felvilágosodás utáni, szekularizált- liberalizálódott világképű embernek, mint a ta-
nulmányban kifejtett tiszta akarása. Hisz nem könnyebb elmerülni a testiség, az 
anyag, az érzéki világában? Vajon nem édesebb a tiltott fa gyümölcse az ártatlanság 
megőrzésénél? Mi garantálhatja a tisztaság létmódként való elfogadását vagy az arra 
törekvés értékét, amennyiben az szigorú aszkézissel, áldozattal, önmegtartóztatással 
jár? – Etikai, metafizikai, episztemológiai kérdések sora vetődik fel a tanulmány 
kapcsán. A tisztaság akarása – írja Cseke Ákos – az igaz én és az igaz valóság felku-
tatásának vagy megalkotásának ígéretét rejti magában, mely egy szakrális, szimboli-
kus világrend létét és elsődlegességét tételezi. – Vagyis életértelem.  
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A szerző bepillantást nyújt az ókori egyiptomi, görög, zsidó purifikációs rítusok 
mindig szakrális jelentőségű világába, majd számba veszi a hagyomány krisztusi 
átértelmezését. A vallásos tisztaságfogalom mellett és azzal párhuzamban a filozófia, 
a teológia képviselőinek tisztaságképe rajzolódik ki. A téma egy-egy aspektusát vil-
lantva fel a gondolkodás történetének legnagyobb alakjai szólalnak meg Cseke Ákos 
interpretációjában. Az ókori püthagóreusok, Platón és Arisztotelész mellett helyet 
kap Plótinosz, az egyházatyák, Bonaventúra, Tamás és Ágoston. De megismerjük 
Descartes, Kant, Schopenhauer, Freud, Battaile, Weil és Husserl elképzeléseit is, utal-
va egyben a tisztaságról bemutatott hagyomány modern kori megkérdőjelezésére. Ez 
utóbbi ellenében hitet téve összegzi fejezetét a szerző: „A cél […] egy probléma látta-
tása volt, a létezés azon kulcsfontosságú mozzanatának bemutatása, amely a tisztaság 
már-már embertelen vágya az emberben, és amely nemcsak a múltban volt meghatá-
rozó, de a jövőben is az emberi egzisztencia egyik felejthetetlen lehetősége marad”. 

A bemutatott vallási-, filozófiai hagyomány kontextusában a tisztaság akarásának 
sajátos dokumentuma József Attila életműve. Cseke Ákos a verseken, leveleken és 
tanulmányokon keresztül nyújt megközelítési módot a költőhöz. A szociális- és egyé-
ni-egzisztenciális tisztaságvágy mellett számba veszi a szerelmes-, majd azon keresztül 
a halálban történő végső megtisztulás lehetőségének kérdéseit is, új megvilágításba 
helyezve egyúttal a költő korábbi értelmezését. A tisztaság vágyának pontosabb meg-
ismerése ugyanis lehetőséget nyújt arra a szakirodalomban is kísértő értelmezői gya-
korlatnak átgondolására, mely a költői műben valamely pszichés betegség tüneteit véli 
felfedezni. Az önelvesztés, a skizofrénia vagy éppen a túlzottnak érzett szerelemvágy 
jelei ebben a perspektívában inkább a tisztaság ígéreteként tűnnek fel. 

A tematikus-, vagy motívumelemzés mellett a tisztaság vágya nem pusztán etikai, 
vagy vallásos értelmében jelentkezik, hanem ezzel szoros összefüggésben egy olyan 
nyelv, poétika keresésének igényével, mely alkalmas lehet az etikai parancs, az egye-
temes rend kifejezésére. A fiatalkori művek népdalszerű hangján Kassák és a Ma 
körének elméleti megfontolásai látszanak tükröződni, az Óda szerkezete a tiszta 
valósággal kialakított viszonyban értelmezhető, míg a kései versekben a húszas évek 
objektívebb kifejezésmódja helyett a vallomásos hangvétel válik jelentőssé.  

Tverdota György kutatását, bevallása szerint, a József Attiláról fellelhető szakiroda-
lommal való elégedetlensége ihlette. A költő húszas évek végi versei ugyanis a szürrea-
lizmussal ellentétben inkább kapcsolatba hozhatók azzal a franciaországi kritikatörténeti 
vitával, mely épp József Attila párizsi tartózkodása idején bontogatta szárnyait a tiszta 
költészet kapcsán. Paul Valéry megfogalmazásában a kifejezés arra a Poe, Baudelaire, 
Mallarmé fémjelezte költészettörténeti tendenciára utal, melynek lényege, hogy „a Poé-
zist végképp elválassza minden tőle idegen anyagtól”. Hasonló bejegyzést tartalmaz, 
csaknem egy időben, Eduárd naplója Gide Pénzhamisítókjában: „Lemezteleníteni a re-
gényt minden olyan elemtől, mely nem tartozik sajátlagosan hozzá”. – A költészet, a 
próza (vagy akár a festészet) specifikus sajátosságának és kapcsolatának kérdése – Valéry 
nyomán – élénk vitára serkentette a korabeli francia kritikát. 

A vitában megszólaló irodalomtudósok, kritikusok, költők a poésie pure, vagyis 
a tiszta költészet mibenlétének meghatározása kapcsán olyan kérdéseket feszegettek, 
melyek többé-kevésbé a formalista iskola, vagy éppen az amerikai új kritika kérdés-
irányaival rokoníthatók. Mi a költői beszéd lényege? Honnan a varázs, ami a költe-
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ményből árad? Mi a szerepe a tartalomnak? Szabad-e, és ha igen, hogyan, gondolati, 
eszmei, politikai elemeket a vers tárgyául tenni? Van-e létjogosultsága a művön 
kívüli valóság megjelenítésének? Az irodalmi mű megközelítésében játszhat-e egyál-
talán szerepet az írói életrajz, az eszmetörténet vagy a lélektan vizsgálata?  

Tverdota György az alkotástechnikai-, befogadás-történeti jellegű kérdésekre 
adott válaszokat három típusba rendezi. Azok, akik a tisztaságot erkölcsi, lelki vagy 
teológiai úton vélték megragadhatónak, a költő tisztaságát állították követelményül, 
a verset pedig egy nem hétköznapi szubjektum misztikus állítmányaként fogták fel. 
Ők Henri Bremondra hivatkozhattak. Mások úgy vélték, a tisztaság módszertani, 
technikai kérdés, mely a prózaiság, a nyelvi „faragatlanságok” kiszűrésével, eliminá-
ciójával érhető el. E törekvés elsősorban Valéry, Mallarmé és követőik nevéhez 
köthető. Azok ellenben, akik kételyeket fogalmaztak meg a purizmus túlzott szigo-
rúságával szemben, esetleg annak túllépését követelték, egy harmadik modellhez, 
Baudelaire életművéhez nyúlhattak vissza, aki a szublimáció műveletében nem szám-
űzte, inkább átlényegítette a költeménybe emelt valóságot, a gondolati tartalmakat.  

József Attila tanulmányai, az 1927–1929 között írott versei arról tanúskodnak, 
hogy a költő nem csak ismerte, de számot is vetett a tiszta költészet elméleti és gya-
korlati kérdéseivel. Azok a versek, amelyekben az egyszerű, zárt forma, ugyanakkor a 
nyelv – szürrealista ábrázolásmódra emlékeztető – szabad, merész képhasználatának 
kontaminációja figyelhető meg, a tiszta költészet jegyeit viselik magukon. Mintapéldá-
nak tekinthető a Medáliák ciklus, melynek jelentőségére és a poésie pure törekvéseivel 
való rokoníthatóságára korábban már Németh Andor is felhívta a figyelmet.  

A Medáliákból hiányzik minden olyan elem, melyeknek a tiszta költészet szabá-
lyai szerint nincs helye a műalkotásban: vallomásosság, tanító jelleg, meggyőzés, 
politizálás, vagy valamely jól kiemelhető téma. A mű ehelyett a József Attila gondol-
kodásában fontos szerepet betöltő világegész megtestesítője, tiszta érzékelés, ellipti-
kus szerkesztésű mágikus-mítoszi hatású, a közvetlen jelentésképzés számára 
nehezen megragadható költemény. Tverdota György elemzése azt bizonyítja, hogy a 
ciklus a poésie pure Valéry–Mallarmé-féle, gondolati tartalmakat elimináló ágához 
köthető. A politikai-közösségi megszólalás igénye azonban a tiszta költészetnek 
ettől a modelljétől eltávolította a költőt. A harmincas évek elején a cselekvő költé-
szetet – a baudelaire-i modell felé közelítve – a poésie pure követelményével úgy 
egyeztette össze, hogy alkotótechnikájában nem feledte annak korábbi tapasztalata-
it. Ebben a megközelítésben az életmű tagolható úgy is, mint ami a tiszta költészet 
három modelljét valósítja meg. A Cseke Ákos feltárta alanyi tisztaság-vágyat meg-
szólaltató versek, a Tverdota György által elemzett Medáliák, vagy a későbbi Eszmé-
let a poésie pure egy-egy variánsának feleltethetők meg. 

Valéry azt írja: „A tiszta poézis […] csak kivételes csodákkal tartható fenn; az így 
létrehozott művek, az irodalmak meg nem érthető kincsei közt, a legritkábbakat s 
legvalószínűtlenebbeket alkotják.” – Az érdeklődő olvasó a két szerző kutatásának 
eredményeképpen – úgy hiszem – közelebb kerülhet a tisztaság, a tiszta költészet 
fogalmához, József Attila költészetének varázsához. 

 
Kurucz István 
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Kováts Dániel: „Fény s nagyvilág énnékem Széphalom”. A Kazinczy Ferenc emlékhely 
története és hatása 

Kazinczy Ferenc Társaság, Sátoraljaújhely, 2009, 272 l. 
 

2009-ben Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulóját számos eseménnyel és 
kiadvánnyal ünnepelte mind a szűkebb irodalomtörténészi szakma, mind az érdek-
lődő, művelt nagyközönség. Kováts Dánielnek az évfordulóra megjelent könyve 
egyszerre szól a Kazinczyról megemlékezők teljes köréhez, hiszen éppúgy találhat 
benne értékes információkat az egyetemi oktató, mint egy középiskolai diák. Kazin-
czy nevét egyébként ma már sokkal inkább nyelvművelő és irodalomszervező tevé-
kenységéről ismerik az olvasók, mintsem – egyébként sok esetben kiváló – irodalmi 
művei alapján. Nyelvművelő tevékenységének pedig a leginkább ma is élő hagyo-
mánya a nevét viselő szépkiejtési verseny, valamint az egykori lakhelyén létesült 
emlékhely és az ahhoz kapcsolódó rendezvények, társaságok működése, az anya-
nyelvi mozgalom kultuszhelye. 

Kováts Dániel, a kiváló főiskolai tanár és helytörténész, igen magas szakmai 
színvonalon állította össze a széphalmi emlékhely történetéről szóló, újabb kutatási 
eredményeit is közlő könyvét. Nincs is erre a feladatra érdemesebb szerző, mint a 
Kazinczy Társaság egykori elnöke, aki értő és érzékeny ismerője Kazinczy életmű-
vének, valamint a tájnak, a vidéknek, ahol Kazinczy élete nagy része is telt. 

A kötet három fő részre tagolódik, és mindhárom rész további öt alfejezetből 
áll. Az első nagy egység középpontjában a Kazinczy-család és maga Kazinczy Fe-
renc áll. Mindenekelőtt alapos áttekintést kapunk a Kazinczy-család történetéről, 
valamint magáról Kazinczy Ferencről is születésétől kezdve Széphalmon való lete-
lepedéséig. Ez még a fogsága előtti időszak: házának alapkövét 1791 májusában 
helyezik el. Részletes leírást olvashatunk a birtok elnevezéséről, majd magáról a 
házról. Kováts Dániel kötetének egyik legfontosabb erénye, hogy minden állítást, 
témát képekkel illusztrál. Ebben az esetben is a ház alaprajzától kezdve, térképészeti 
fotókon át a szobák beosztásáig, minden szemléletesen tárul az olvasó elé. A ház 
belső terei után következik a szépséges táj, Kazinczy szűkebb élettere. Először a 
kert, az udvar, majd a környező dombok, falvak. A széphalmi kúria nevezetes fáiról 
is történik említés, hiszen Kazinczy szenvedélyes faültető és gyűjtő volt, aki a kor 
divatos angolkertjeinek hatására alakította az őt körülvevő tájat, természeti környe-
zetet. A kert jelenleg természetvédelmi terület, ahol igyekeznek a Kazinczy-korabeli 
állapotot rekonstruálni.  

A könyv következő nagyobb egysége a birtok gazdaságával foglalkozik. Gazdál-
kodni tulajdonképpen csak a börtönből kiszabadulva, 1801 után kezdhetett Kazin-
czy. A gazdálkodás mindennapi küzdelmei nem kímélték, a természeti csapások 
szüntelenül nehezítették életét. Megtudhatjuk ebből a részből, hogyan termesztett 
gabonát, szőlőt, milyen állatokat tartott, s hogy megpróbált méhészkedni is. Mind-
ezt ismét gazdag képanyag kíséretében. Majd Kazinczy hétköznapi életének jóval 
kellemesebb oldaláról is olvashatunk, nevezetesen feleségéről, Török Sophie-ról és 
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gyermekeiről. Kazinczy – különösen a kor szokásaihoz képest – későn alapít csalá-
dot: majdnem 43 éves, amikor megnősül, első gyermeke születésekor 45, az utolsó-
nál pedig 61 éves. Összesen nyolc gyermekük született, az első kislány azonban alig 
egyéves korában meghalt, amiről Kazinczy mélységes fájdalommal beszélt még évek 
múltával is. Három lányát és négy fiát azonban sikeresen és gondosan fölnevelte. 
Meg kell jegyezni, a korszakban igen ritka, hogy nyolc gyermekből hét életben ma-
radt és megérte a felnőttkort. A gyermekhalandóság jóval magasabb volt, mindez 
nagyfokú szerencsére és főként gondos szülőkre vallott. 

A könyv Kazinczy irodalmi műhelyének bemutatásával folytatódik, amelyben 
összefoglalását olvashatjuk szerzőnk szerteágazó irodalmi tevékenységének. Kováts 
Dániel bemutatja Kazinczy eredeti művei mellett irodalomszervező tevékenységét 
is. Különösen azt a heroikus vállalkozást, amelynek során egy vidéki birtokról – 
pusztán levelezés útján – megteremtette a rendszeres magyar irodalmat. Ebben a 
részben természetesen nem lehet említés nélkül hagyni a nyelvújítás folyamatát, 
állomásait, továbbá Kazinczynak a legalább ennyire lényeges irodalmi-nyelvészeti 
„pörök”-ben való szerepét sem, hiszen mindennel foglalkozott, aminek köze volt az 
irodalomhoz. A kötet első részének zárlataként a kortárs költők véleményét olvas-
hatjuk Széphalomról s a mesterről. Tíz különböző szerző verse van itt csokorba 
szedve szemléltetésül. 

A második nagy fejezet a széphalmi emlékhely kiépítésének történetét mutatja 
be. Szintén öt rövidebb fejezetben kronologikusan haladunk előre először a birtok 
és a ház Kazinczy halála utáni történetéről olvasva. 1831-ben a családfő halálával 
nehéz helyzetbe került a család, nagy adósság maradt a nyakukon, s a gyermekek 
közül a legkisebb még tizenegy éves se volt. Az özvegy nemsokára kénytelen volt 
elhagyni otthonát a gyerekekkel. A 38 évvel Kazinczy halála után készült népszámlá-
lás adataiból az derül ki, hogy ekkor már az Akadémia gazdálkodott a Kazinczy-
birtokon, bérbe adta éves földbérlőknek. 

A kötet ezután számba veszi a széphalmi sírokat, emlékműveket, valamint a csa-
ládtagok jelenleg is ott található szobrait. Mindezt gazdag képanyaggal illusztrálva. 
Itt kaptak helyet az utódok megemlékezései, a 19. század második felének írói-
költői által készült leírások, versek, amelyek fő apropóját Kazinczy születésének 
százéves jubileuma szolgáltatta. Ezt az emlékcsarnok története követi, amelynek 
építését szintén a jubileum kapcsán határozták el. Az Akadémia felhívására gyűjtés-
be kezdtek, s 1863-ban már készen is voltak Ybl Miklós tervei. A munkálatok csak 
nagy nehézségek árán indultak meg, majd folytak 1868 és 1873 között. A csarnok a 
vendégkönyv bejegyzései szerint 1876-tól fogadott látogatókat. Újabb tíz év telt el, 
mire a berendezés elkészült. Eközben a birtok melletti falucska hivatalosan is fölvet-
te a Széphalom nevet, s ettől kezdve (1886) hivatalosan is megtalálható lett minden 
térképen. 

Ahogy a könyvből megtudjuk, az emlékcsarnok hasznosításával kapcsolatban 
több elképzelés született, kezdetben nem volt ugyanis egyértelmű, hogy az a Kazin-
czy-ereklyék múzeuma lesz. Első lépésben összeállították a lehetőleg teljes Kazin-
czy-relikviák jegyzékét, majd 1897-től helyeztek el itt emléktárgyakat az Akadémia 
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és a család jóvoltából. A relikviák között egyébként találunk haj- és vérmintát, sze-
mélyes tárgyakat, valamint kéziratokat, könyveket, de képeket és szobrokat is. Ko-
váts Dániel fotóval illusztrált, részletes katalógusát és leírását adja a jelenleg itt 
található valamennyi emléktárgynak. 

Végül a legújabb épület, a magyar nyelv múzeumának történetével zárul ez a 
rész. Az alapötletet a Kazinczy Ferenc Társaság fogalmazta meg 1994-ben, neveze-
tesen hogy a Kazinczy-emlékkertben létesüljön magyar nyelvtörténeti múzeum. A 
megvalósítás több nehézségbe is ütközött, de a kitartó munka végül eredményt 
hozott: 2008 áprilisa óta fogadja látogatóit ez az egyedülálló intézmény. Az épület 
több egységből áll: az állandó kiállítás részére három szint áll rendelkezésre, amelyek 
jól oszthatók, szeparálhatók. Van itt előadóterem hangversenyek, irodalmi estek 
rendezésére, de tudományos konferenciáknak is otthont adhat az intézmény. A 
földszinten látványos állandó kiállítás várja a látogatókat: a magyar nyelv szókészlet-
ének izgalmas világa, de természetesen a nyelvújításról is nyílt kiállítás, valamint a 
magyar beszédművelő mozgalom történetéről is. Részletes leírását olvashatjuk a 
különböző, érdekesebbnél érdekesebb kiállításoknak, a nyelvművelés fontosságát, a 
nyelvtörténetet bemutató ötletes megoldásoknak. 

A kötet utolsó nagy egysége a Kazinczy-kultusz helyi hatásait mutatja be. Ez a 
rész főként Zemplén megyével foglalkozik, az iskolákkal és a Kazinczy-kultusz 
megyei vonatkozásaival. Széphalmon kívül ez elsősorban Sátoraljaújhelyt érinti: itt 
működik a Kazinczy Kör, amely a környék kulturális életének egyik legfontosabb 
szervezője és már több mint százéves múltra tekinthet vissza. Szintén a városhoz 
kapcsolódik a zempléni levéltár, amelyben Kazinczy is dolgozott, de Sátoraljaúj-
helynek saját Kazinczy-múzeuma is van. Ezen kívül a városban számos Kazinczy-
emlék és emlékhely van, a nagy mester emlékét híven ápolja a helyi közösség, a 
város. Az utolsó két fejezetben a Kazinczy Ferenc Társaság megalakulásáról és 
szerepéről olvashatunk, valamint az anyanyelvi versenymozgalom történetéről. A 
Társaság 1985-ben alakult, jelen kötet szerzőjének elnökletével. Fő feladatául a Ka-
zinczy-kultusz ápolását, emlékhelyeinek gondozását, Kazinczy életművének feltárá-
sát és ismertetését tűzte ki. 

A kötetet Kováts Dániel rövid kitekintéssel zárja, amelynek a Széphalom fénye és a 
nagyvilág címet adta. Az irodalmi kultuszhelyekről szól, innét kanyarodik vissza 
Széphalom szerepéhez és jelentőségéhez. A könyv végén névmutató található. Ösz-
szességében az egész kötetről elmondható, hogy kiváló segédanyag mind a Kazin-
czy-kutatóknak, mind az érdeklődőknek, amely tudományos igénnyel, komoly 
jegyzetapparátussal íródott, mégis olvasmányos, érdekes munka. Külön ki kell 
emelni a kötet érdemeként a rendkívül gazdag illusztráló képanyagot, amely eleve-
nen és színesen tárja az olvasó elé a korabeli dokumentumokat és a mai állapotokat. 
A kötet mind külsejében, mind tartalmában igényes, szép munka, amelyet örömmel 
forgathat minden érdeklődő. 

 
Ajkay Alinka 
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Alakzatlexikon. A retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve 
szerk. Szathmári István, Budapest, Tinta Kiadó, 2008. 594 l. 

 

A stilisztika nyelvünk tanulmányozásának egyik mostohagyermeke – s nem az 
elismerés hiánya miatt vagy marginális helyzeténél fogva az: éppen multidiszciplináris 
jellegéből (jelentőségéből) következhet, hogy a kommunikációelmélet, pragmatika, 
szociolingvisztika, szemiotika, hermeneutika, szöveg- és beszédtett-elmélet bábái 
között el-elvész – egyetemi oktatásunkban legalábbis csupán jelképes szerepet kap. 
Tudományos publikációk, tanulmánykötetek sora jelzi központi szerepét, 
ugyanakkor eredményei a legritkább esetben jutnak el a nagy-, vagy akár csak a 
szűkebb, nem egészen avatatlan közönséghez, így a tanártársadalomhoz – amelynek 
problémáit és igényeit magam is közvetlenül tapasztalom. Örömmel vettem tehát 
hírül, hogy a Tinta Kiadó gondozásában olyan Alakzatlexikon jelent meg, amely 
magát alcímében kézikönyvként aposztrofálja. 

A szócikkek felépítését didaktikusan példázó borítóbelső finom humorral oldja 
az akadémikus külső komolyságát – nem lehet véletlen, hogy az obszekráció címszó 
reprezentálja a szócikkek szakaszolását: „a közönséghez fordulás olyan alakzata, 
amellyel a megnyilatkozó oly módon ad hangsúlyt kérésének, hogy valamely 
istenségre vagy megszentelt, de legalábbis számára nagy értéket képviselő dologra 
hivatkozik, mert annak segítségére számít” – szól a kötet első mondata. Az 
allegorikus olvasat lehetőségével élve a példa-szócikk egyes szakaszai a lexikonra 
vonatkoztatva mintegy első előszóként is értelmezhetők: „[az obszekrációk] olyan 
nyelvi lehetőségekhez […] kapcsolódnak, melyek ráirányítják a figyelmet a 
résztvevők között létrejövő és folyó interakció személyes jellegére”, illetve „[a] 
kérés, könyörgés célja az is, hogy rávegye a befogadót, viselkedését a propozíciós 
tartalomnak megfelelően alakítsa.” 

Ez a tartalom (nyelvi lehetőség), az alakzat, „a klasszikus retorika egyik 
legáltalánosabb és legvitatottabb alapfogalma. Az alakzatok az elokúciónak, vagyis a 
gondolatok nyelvi megformálásának lehetséges módozatai, az ornátus eszközei. […] 
a retorikában ma is díszítőelemként értelmeződnek, a beszéd vagy írásmű stílusának 
kifejezőbbé, ékesebbé, hatásosabbá tételét szolgálják.” Érthető tehát az alcímben is 
jelölt multidiszciplináris közelítés: a retorika alapfogalmaként számontartott 
alakzatokat nem lehet a stilisztika nézőpontját mellőzve tárgyalni. „Az alakzatok 
átfogják szinte a teljes kommunikációt, a költői stílustól a hagyományos és 
médianyelven át a mindennapos beszédig”, így erről az oldalról szemlélve 
teljességgel motivált egy ilyen jellegű szaklexikon összeállítása. Kérdés, milyen céllal 
és milyen reményekkel született a terjedelmes munka. A fülként funkcionáló hátlap 
tanúsága szerint a kiadó elsősorban tanároknak, egyetemi, főiskolai és középiskolás 
diákoknak s minden irodalombarátnak ajánlja a kötetet. Ehhez a főszerkesztő 
előszava hozzáteszi, hogy céljuk az volt, „hogy a mának megfelelő tudományos 
megalapozottságú, ugyanakkor gyakorlati igényeket is kielégítő, rendszeres 
alakzatlexikont” adjanak az olvasó kezébe.  
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A tudományos igény a hátlap és az előszó információi alapján messzemenően 
kielégítettnek tűnik: az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszéke mellett működő, 
harmincnál több tagú Stíluskutató csoport 6–7 éves munkájának gyümölcse az a 
„viszonylagos teljességre” törekvő 196 alakzat-címszó (s hozzá 129 utaló-címszó), 
melyek egybeszerkesztését havi tanácskozások, két konferencia s a kutatások 
eredményeit folyamatukban bemutató kiadványok sora előzte meg. A tudományos 
hitelt a szerzők impozáns névsora mellett a lektorok (Bencze Lóránt és Gáspári 
László), a szakma elismert mesterei garantálják – a szócikkek nívója pedig igazolja. 
A szerzők munkájuk során nem az ókori retorika örökségét hordozó hagyományos, 
taxonomikus, statikus-mechanikus attitűdöt követték, hanem a modern retorika 
funkcionális nézőpontját vették alapul. Ez a szemléletmód egybecseng azzal a 
didaktikus szándékkal, mely egy „felhasználóbarát” kézikönyv megalkotására 
törekszik, s bár egyes esetekben megenged olyan tisztázatlanságokat, mint például 
az ismétlés és az epanalépszis függőben maradt viszonya (mindkettő külön szócikket 
kap, s utóbbit az előbbi egy fajtájaként említik, ugyanakkor az ismétlés különféle 
változatainak felsorolásakor nem esik róla szó, s a szócikk végi utalások közül is 
hiányzik), melyet tovább bonyolít az epanalépszissel szinonimként említett, de külön 
címszóban megjelentetett gemináció szerepeltetése. Mindezek a kérdések a funkció 
hangsúlyozása mellett lényegüket vesztik, legföljebb reflektálatlanságukat kérheti 
számon az olvasó (s nem – sejthetően kivitelezhetetlen – megoldásukat). A 
főszerkesztő a terminológiát tekintve óvatosan fogalmaz, utal rá, hogy csak hosszas 
töprengés után döntöttek úgy, hogy Fónagy Iván Világirodalmi lexikonbeli eljárását 
követik a gyakoribb magyar, illetve magyarosra átírt latin elnevezések használatában 
– mindemellett az Alakzatlexikon várhatóan végre viszonylagos rendet teremt a 
terminus technikusok bábeli zűrzavarában, s hozzájárul egy egységes magyar 
terminológia megszilárdulásához. A kötet, úgy tűnik, tudományos célkitűzéseinek 
tökéletesen megfelel.  

A szerkesztői Előszó ugyanakkor hangsúlyozza a didaktikus, „felhasználóbarát” 
jelleget is, sőt mint már idéztem, a kiemelt célközönségnek része a gimnazista 
korosztály is (arról nem is beszélve, hogy a borítóbelső „allegorikus előszava” 
egyenesen az „interakció személyes jellegére” hivatkozik). Kérdés, mennyiben tud 
megfelelni ennek egy szaktudományos lexikon. A didaktikus funkció legfontosabb 
és legeredetibb eszköze a szakszócikkek kibővítése az alakzatok elméleti hátterét 
megvilágító szócikkekkel (pl. alakzat és retorika, alakzat és norma, ill. adjekció, 
gondolatalakzat stb.), valamint az – eltérő műveletek során, de azonos funkció 
érdekében használatos – trópusok (pl. metafora, metonímia stb.) felvétele. Ezek a 
szócikkek sok esetben eltérnek a lexikon-jellegtől, inkább a tanulmány műfajához 
válnak hasonlatossá, s így valóban kézikönyv-jelleget kölcsönöznek a lexikonnak. 
Az elméleti szócikkek vezérfonalát követve az utalások mátrixa igazi kalandozást 
nyújt az alakzatok (s a lexikon) világában, miközben nemcsak a mechanikus 
információszerzésnek, de a módszeres önképzésnek is tápláló talaját adhatják. 
Ugyanakkor néhány helyen csorbát szenved az utalások precizitása, helyenként 
teljesen elmarad annak jelzése, hogy egy-egy fogalom szócikként is szerepel, máshol 
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csak a második, harmadik előfordulásnál jelölik – holott az első volna a 
legfontosabb, a rövid meghatározásban. (Például: „Szinizézis […]: [→]detrakciós 
[→]hangalakzat, [→]metaplazmus.”; „Hiperbaton […]:[→]adjekciós és 
[→]transzmutációs [→]szóalakzat, [→]közbevetés. A neoretorika szerint 
[→]permutációs [→]metataxis.”) Ez nem is volna különösebben baj, ha rövid 
magyarázat kísérné az ismeretlen fogalmakat, ahogy ezt egy-egy szerző bizonyos 
esetekben meg is teszi (pl. „Hiperbola: olyan retorikai-stilisztikai alakzat, amely a 
helyettesítésen, azaz →immutáción alapul”) – ugyanakkor a didaxis stílusbeli 
alkalmazása láthatóan nem volt célja a lexikon szerkesztőinek (az olyan típusú 
meghatározások értelmezhetetlenek egy gimnazista számára, mint például az, hogy a 
kólonban a „szemantikai viszonyok szintaktikai formája válik […] jelölő 
összetevővé”) – az Előszóban erről mindössze annyi áll, hogy a közlő, leíró jellegű 
stílust próbálták követni.  

Talán nem is lehetséges a tudományos igényű munka és a középiskolás igények 
kompromisszuma. Hogy a szerzők mégis hittek ennek potenciájában, az minden 
valószínűség szerint széles példaanyagukba vetett bizalmukkal magyarázható – s 
kétségtelenül igen gazdag úgynevezett prototipikus gyűjteménnyel bír a kötet. A 
szépirodalom valamennyi műnemétől kezdve a médián keresztül az internetes 
naplóig és a közbeszédig, a szlengig mindenhonnan származnak idézetek, Bashō -
haikutól a Vitézi rend esküjén át Magyar Narancs-cikkig mindenféle szöveggel 
találkozhat az olvasó. Az impozáns sokszínűség messze feledteti a szerkesztés egy-
egy pontatlanságát (így pl. a biblikus idézetek esetében a különböző fordítások 
használatát (227., 280., 307.) vagy éppen a fordítás megnevezésének hiányát (202.), 
esetleg a pontos szöveghely megjelölésének elmaradását (226.)). Ha ahhoz talán 
nem is elég a példaanyag, hogy egy középiskolás számára önálló szövegfeldolgozás 
során megvilágítsa a fogalmak jelentését, arra mindenképpen alkalmas, hogy a tanárt 
segítse pedagógiai munkája során. Diákjaimnak továbbra is a „jó öreg” Alföldyt 
fogom ajánlani segédkönyv gyanánt – de az Alakzatlexikon minden magyartanárnak 
nagy hasznára válik majd az órákra való felkészülés során, ahogy az egyetemi 
tanulmányoknak és a tudományos munkának is elengedhetetlen segédlete lesz. 

 
Benyhe Bernát 
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Tettjelek, avagy a test filozófiája 

P. Müller Péter: Test és teatralitás 
Balassi Kiadó, Budapest, 2009, 280 l. 

 

A Lélek és test, Kertésztől Mapplethorne-ig című kiállítás az első fotókiállítás volt a Szépmű-
vészeti Múzeumban (2008 nyarán), mely egyértelműen hívta fel a figyelmet az 1990-es 
évek testi fordulatára. Ken és Barbie meztelenül milyen kiábrándító fotódarabja volt az 
Ádám és Évák Dürertől kezdődő sorozatának. A kiállítás mellett a dokumentumfotók 
valami homlokegyenest ellenkező valóságot mutattak, mint Maplethorn idealizált feke-
te-fehér bőrű, fekete-fehér, fej nélküli testképei. Ugyanekkor jelent meg Hans Belting 
könyve, a Képantropológia1 folytatása, melyet továbbgondolva tanulmányban a testről való 
gondolatokkal egészített ki Belting, miszerint a test a mentális képek élő médiuma. Az ő 
tollából származott a kép történeti kialakulásáról szóló könyv,2 melynek lényege, hogy 
valamit csinált a testtel a fotográfia és nyomában a mozgókép, pontosabban a videó, a 
mindenki által használt mozgóképmédium. Problematikussá vált a test, nem egyszerű 
tárgy többé, a valóság eleme, és nem is tartozik reflektálatlanul az emberhez többé.  

A Test és teatralitás cím megadja a módszert és a célt. A test a szempont, a téma. A te-
atralitás a cél, a tét, a kérdés, ahova mindig kilyukad a gondolatmenet. A két fogalom 
háromszögének csúcsába mindig másik kerül harmadikként: ilyen (nem sorrendben) a 
tekintet, a szubjektum, a vizualitás, a performativitás, gender – avagy társadalmi nem, a 
tér, a város a zárlatban. A könyv felépítése, gondolatmenete nagyon tiszta, amit a beve-
zető ígér, annak meg is felel. Talán az összegző, átvezető zárlatokat is lehetett volna 
külön jelölni nyomdai jellel, mint ahogyan a IV. 11. fejezet gondolatmenete tagolódik a 
koponya-talnulmány eltérő elemzési témáinál. Az öt fejezet úgy épül föl, hogy az első 
filozófiai szempontból vizsgálja a test történetileg alakuló fogalmát, a második rész a 
társadalomtudományi vetületét vizsgálja, a harmadik a színész testi jelenlétén alapuló 
színházelméletekkel foglalkozik, eljutva a performanszelméletig, a negyedik a halott, 
illetve a meztelen test speciális státuszát tanulmányozza, az ötödik rész pedig olyan 
kortárs drámaszövegeket elemez, amelyek a test sajátos helyzetére reflektálnak. A proló-
gusok és az epilógusok kijelölik a témaköröket: drámatörténet, fenomenológia, 
intermedialitás, modernség, illetve a testtel és a teatralitással kapcsolatos tézissor, mely 
egymástól el-elcsúszó megállapítások inkoherensek a bevezető szerint. „A test a maga 
komplexitásában ellenáll a szisztematikus, átfogó leírásnak, a szimbolikus megragadha-
tóságnak.” (13.) Ezért „a testre vonatkozó különféle tudományágak, megközelítésmó-
dok nem szintetizálhatók, nem építhetők össze egy nagy rendszerbe.” (17.) Mivel a test 
változóban lévő, keletkező, ahogy a teatralitás is történő, egy performatív cselekvésben a 
test megnyilvánulása, avagy – olvasatunkban – funkcionálási módja. 

                                                 
1 Hans BELTING, Kép-antropológia: képtudományi vázlatok, ford. KELEMEN Pál, Bp., Kijárat, 2003.  
2 Hans BELTING, Kép, médium, test: az ikonológia új megközelítésben, ford. MATUSKA Ágnes, Apertura = 
http://apertura.hu/2008/osz/belting [2011. 01. 31.]; UŐ., Kép és kultusz: a kép története a művészet kor-
szaka előtt, Bp., Balassi, 2000. 
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Összefüggő tézis-sor valóban nem alakult ki. Pár nagyon fontos állítást jár újra és új-
ra körül a könyv, olyan módszerességgel, tudatossággal, hogy teljességgel meggyőz 
helytálló voltáról. Nevezetesen az az egyszerűségében egyértelmű alaptézis, hogy a teat-
ralitásnak, úgyis mint színházi, de úgyis mint hétköznapi életbeli performatív aktusnak, a 
test a médiuma, anyagi közege. Színházi előadás lehetséges díszlet, akár szöveg nélkül, 
de nélkülözhetetlen a színész testi jelenléte,3 ahogyan azt a drámaelemzések is bizonyít-
ják az utolsó fejezetben. A posztmodern, dráma utáni dráma, mely az irodalmon túllép-
ve újra visszanyeri performativitását, visszatérve keletkezésének gyökereihez, valóban 
erre a problémára reflektál, amelyről meggyőzőek Müller Péter elemzései.  

Másrészt a dráma- és színháztörténet emelkedik ki fontos, visszatérő tematikus szál-
ként, melyből az is nyilvánvalóvá vált, legalábbis e sorok írója számára, hogy miért szo-
rult háttérbe a drámaoktatás a modern oktatásban, illetve mi a jelentősége a 
posztmodern középszintű oktatásban a dráma érettséginek. Az a kulturális tendencia áll 
a háttérben, hogy eredetileg a színházművészet magában foglalta a szöveget, ebből vo-
nódott ki a drámairodalom a polgári színház kialakulásával, mintegy gyarmatosítva azt. 
A dráma irodalomként a magas elitművészet részévé válva mintegy nem vesz tudomást 
a színházi műfajok gazdagságáról. Ez áll vissza a posztmodern, dráma utáni színházmű-
vészetben. Már a dráma is szinte elsikkadt a középiskolai irodalomoktatásban, a szín-
házművészetről pláne csak műveltségi háttéranyagként volt szó a nyolcvanas, 
kilencvenes évek oktatásában. E mögött a drámának és a színielőadásoknak az 
epizálódás tendenciája miatti válsága állhatott, melyet azóta a neoavantgárdot szintetizá-
ló posztmodern előadó művészet lépett túl. Ezt ellensúlyozza véleményünk szerint ma 
már a drámapedagógia, visszaadva az irodalom rituális, performatív aktusának közös-
ségteremtő szerepét az iskolában, illetve a drámaérettségi. Ennek belátása érdekében 
ajánlott olvasmány ez a szakirodalmi összefoglaló minden tanár, drámával, filmmel, 
testtel, képpel, médiával foglalkozó értelmiségi számára.  

A teatralitást a modernség lényegi sajátosságaként értelmezi P. Müller Péter testmo-
nográfiája. A gesztusértékű performatív tett jelként utal önmagán kívül valami más je-
lentésre, így értve a tett(jel)ek a testek egyik fajta működése, megnyilvánulása a többi 
kommunikációs funkció között. A test pedig médiuma ezeknek a tetteknek.  

A filozófiai-antropológia pozitív és tudományos hozzáállást prezentál az újmédiá-
hoz, melyet Nyíri Kristóf elidegenedés-visszavételi diskurzusnak nevez.4 Ezt ajánlom 
kontextusul P. Müller könyvének olvasásához, illetve a további testkutatásokhoz: „Csak 
a digitális fényképezés és a számítógépes grafika eszközeivel válik mindenki számára 
lehetővé vizuális alkotások létrehozása, s kezdődik meg a képek világának 
rehumanizálása.” Funkcionalizmus, médiaoptimizmus a kulcsszavai ennek a posztmo-
dern tudományos paradigmának. A funkcionalizmus adott P. Müller könyvének szemlé-
letmódjában, vagyis maga a performativitás a kommunikáció, az élet minden területén. 

                                                 
3 Ez Bécsy Tamás ötlete. KISS Attila Atilla, Test és színház házassága = http://apertura.hu/2010/nyar/ 
kiss [2010. 09.] Ami Bécsy Tamás kritikáját illeti, minden bizonnyal helytálló a logikai ellentmondás 
felfejtése az életműben, de azt se felejtsük el, hogy Bécsy Tamás egy nemzetközi szinten is jelentős 
strukturalista dráma/színház-koncepciót dolgozott ki, amely szükségszerűen előtte volt a 
posztstrukturalista test-fogalmak, problémák megjelenésének.  
4 NYÍRI Kristóf, Szavak és képek, Világosság, 2007/9, 3–4. 
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Módszertanilag posztmodern jellegzetesség, hogy szerzőnk nem kísérli meg a ho-
mogenizálást, meghagyva a test és teatralitás fogalmát meghatározatlanságában 300 
oldalon keresztül, ami bátorságra és következetességre vall. Ugyanakkor a határátlépés, 
határsértés általa is tárgyalt eljárása szintén posztmodern szabadságra vall: összehasonlí-
tó elemzése nemhogy festményt drámával, de kirakati berendezéssel vet össze a kopo-
nyatanulmányban – teljesen meggyőzően. Hogy az interdiszciplináris apparátus 
mértéktartó és pontos kezelését ne is említsük, melynek szubjektív határát szintén nyíl-
tan vállalja a szerző, ami a szelfpszichológia mellőzését illeti. Az a lényege az ilyen inter-
kulturális nézőpontnak, hogy a mai jelenségeket történeti kontextusba helyezve 
értelmezhessük. Ha tudjuk, értjük, elfogadjuk a 17. századi anatómiaszínház jelenségét, 
akkor értően, nem pedig elítélően tudjuk interpretálni a Von Hagens féle preparátum-
kiállítást emberi testekből. A későmodern értelmiségi attitűd ressentiment-ja a tömeg-
kultúrával szemben nem koherens a tudományos módszertan posztmodern voltával. 

Modernség és teatralitás összefüggése megvilágosító erejű felfedezése a munkának. 
Amit alátámaszt Kovács András Bálint, A modern film irányzatai Az európai művészfilm 
1950–1980, Bp., Palatinus, 2008, 216: „A hangsúlyozott stilisztikai műviség [Resnais, 
Fellini, Fassbinder], mely egy magas színpadi hagyományra hivatkozik, sajátosan mo-
dern jelenség” Nem derül ki P. Müller könyvéből konkrétan, a filmművészetben milyen 
teátrális jelenségekről van szó, vagy az irodalomban, illetve más művészeti ágakban, de 
ez nem róható fel hiányosságául, hiszen a konkrét elemzések nyilván nem ölelhetik fel a 
kultúra egész területét, viszont az egyes szaktudományi területek ellenőrizhetik, igazol-
hatják állításai helytálló voltát. Az utolsó fejezet drámaelemzései pedig a teatralitás új, 
posztmodern formáit teszik szövegelemzés tárgyává, vállaltan és jogosan megmaradva 
irodalom és színház célterületén. 

A drámaelemzések három szerző neve köré rendeződnek: Beckett, Stoppard és Mac 
Dounagh. Beckett alkotói gondolatmenetét a színész testi jelenlétéről sok szövegen 
követi végig a szerző. Stoppard drámáit a halott test színrevitele kapcsán a posztmodern 
szereplő státusza felől elemzi. A harmadik téma pedig a diktatúrák testpolitikája: Mac 
Dounagh a Párnaember című drámája mellett szerepel Mrozek Rendőrség és Eörsi István 
A kihallgatás című drámája mintegy ellentételezve a korabeli társadalom reprezentációjá-
val a posztmodern ábrázolást. Ha P. Müller Péter munkásságát egy gondolatfolyamatba 
akarjuk illeszteni, akkor azt mondhatjuk, hogy alapvetően drámairodalommal és szín-
háztörténettel foglalkozott eddig, méghozzá a magyar felől indítva a világirodalom felé, 
a hetvenes-nyolcvanas évektől a kortárs jelenségek felé mozdulva el. Elemzései elméleti 
hátterét Bécsy szituációfogalma és Peter Szondi jelenidejű interperszonális történése5 
képezi. A színházi előadást meghatározó politikai, társadalmi nyilvánosság szerkezeté-
nek hatásvizsgálata az írott dráma poétikájára vonatkozóan olyan bátor, elfogulatlan 
tudományosságú, ami példaértékű. Ezt az antropológiai irányultságot tágította ki most 
Test és teatralitás című könyvével, mintegy továbbmenve az addig lezártnak tételezett 
úton. 
 

Korda Eszter 

                                                 
5 P. MÜLLER Péter, Drámaforma és nyilvánosság. A magyar dráma alakulása Örkény Istvántól Nádas Péterig, 
Bp., Argumentum, 1997, 15. 


