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véleményük, illetve az ikonizmusfelfogásuk kapcsán. Kazinczy leveleiben alig talál-
kozunk Szerdahely nevével; kettejük kapcsolata a korábbi szakirodalomban ritkán 
került szóba, legfeljebb annak hiányát emelték ki. Szerdahely kultúrpolitikai szem-
pontból Kazinczy számára óvatosan került, kímélt ellenfél volt. Az utókor számára 
jelentős különbség van a két szerző kritikatörténeti súlya között: Kazinczy elméleti 
munkát nem adott ki, de levelei és önéletrajzi írásai mindig kéznél lévő kincsestár-
ként funkcionálnak a kor kutatói számára – vele szemben Szerdahely munkái idővel 
elvesztették korábbi jelentőségüket. E megbillent egyensúlyra hívja fel a tanulmány 
a fi gyelmet, és a példákon keresztül nemcsak arra kíván rámutatni, hogy a két szerző 
különbözőségük ellenére több dologról hasonlóan vélekedett, hanem hogy itt felté-
telezhetően Szerdahely művei voltak hatással a „széphalmi mester”-re.

A kísérőtanulmány utolsó tematikus egységében Pálóczi Horváth Ádám csilla-
gászati tankölteménye adja a vizsgálódás apropóját, mely talán Szerdahely hasonló 
költeményeiből vette át néhány jellemző vonását, és azt sem lehet kizárni, hogy annak 
ösztönzésére született, hiszen Szerdahely verseskötete abban az évben jelent meg 
(1788), amelyben a Pálóczi-vers született. Balogh Piroska kétféle olvasatot vázol a 
költeményekhez. Az első értelmezés a baconi tudásátadás elvén alapul, mely szerint 
a (jelen esetben csillagászati) ismeretek terjesztésének hatékony módozata az, ha 
már ismert, például bibliai vagy ókori kozmogóniai narratívát használunk hordozó-
közegként. A másik olvasat szerint, melyet Szerdahely Silva Parnassi Pannonii című 
kötetének két költeményén mutat be és Pálóczi szövegére is kiterjeszt a tanulmány, 
a költészet mint teremtés nyilvánul meg, s a versbéli beszélő-„tsillagvizsgáló” a koz-
mosz leírásának aktusában felemeltetik, eljutván a kozmikus rendet, egyszersmind 
a saját költői elbeszélését irányító Teremtő Erő képéig.

A 18. század végén kialakuló esztétikai gondolkodás alapvetően átalakította a 
literatúra fogalmát, a kor ez irányú elméleti munkái tehát kiemelt fontosságúak le-
hetnek az irodalomtudomány számára. Az irodalomról való gondolkodásnak máig 
meghatározó változása következett be ekkor, s e változást megismerni csakis az azt 
implikáló vagy megerősítő kortárs szövegek ismeretében lehetséges. Balogh Piroska 
fordításkötete tehát mind témája szerint, mind forrásokat felfedő aprólékossága mi-
att jelentős és termékeny kötet lehet. 

(Debreceni Egyetemi, Debrecen, 2012.)
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Berki Tímea: Magyar–román kulturális 
kapcsolatok a 19. század második felében

Ha egy bíráló olyan tudományos munka megítélésére vállalkozik, amellyel kapcso-
latban ismerete jóval csekélyebb, mint a vizsgálandó munka szerzőjéé, hozzáértésének 
hiányát azzal igyekszik ellensúlyozni (vagy hozzá nem értését azzal igyekszik leplez-
ni), hogy refl exióit nagyrészt tárgyának ismertetésére korlátozza. Mivel jelen sorok 
írója sem mentes az említett hiányosságtól, kritikusi szerepét felettébb csekély her-
meneutikai mozgástérben gyakorolhatja. Az ilyen vagy az ehhez hasonló esetekben 
a produktivitás illúziójának megteremtése céljából a legautentikusabb módon talán 
olyan kérdések vagy szempontok felvetésével lehetne próbálkozni, amelyek nem lépik 
át a bírálat tárgyát képező gondolatmenet diszkurzív határait. Vagyis: azzal érdemes 
számot vetni, hogy a könyv milyen módszertani előfeltevésekkel fordul tárgyához, 
milyen argumentációs technikákat alkalmaz tárgyának kifejtésében, továbbá azzal, 
hogy e két összetevő ismeretében mennyiben sikerült a szerzőnek célját megvalósíta-
nia. A terv és cél összhangjának keresését azonban az előbb érintett és valamelyest 
leplezhető hiányosságon túl egy másik nehézség is korlátozza. Ez abból a szükségsze-
rűnek mondható elfogultságból vagy részrehajlásból származtatható, amely a kötet 
olvasásának hermeneutikai szituációját jellemzi, s amely alól nemcsak a bíráló, de a 
szerző sem vonhatta ki magát. Berki Tímea ezzel kapcsolatban könyvének Konklúziók 
című zárófejezetében így vall: „A kötet magyar nyelve eleve kontextualizálja és kije-
löli a megközelítés irányát, ilyenformán, a magyar és román kulturális kapcsolatokat. 
A magyar kultúrát anyanyelviként ismerő, a románt a szocializációban, oktatásban 
elsajátító és vizsgáló kutatóként kulturálisan meghatározott tudásom prekoncepcióit 
akaratlanul működtetem, annak ellenére, hogy törekedtem a refl ektált értelmezésre.” 
(215.) A román–magyar kulturális kapcsolatok történetének egy szakaszát tárgyaló 
munka Berki Tímea szerint – ha jól értem – nem beszélhető el, nem értelmezhető 
kellő tárgyilagossággal, ha a beszéd alanyának identifi kációs rétegei a kultúraköziség 
szempontjából maguk sem képviselnek valamifajta egyensúlyi helyzetet. A bíráló e 
tekintetben végletszerűen egyoldalú perspektíva foglya, hiszen anyanyelve és szocia-
lizációja csupán az egyik kultúrához köti. Persze, az ilyesféle korlátok hangoztatása 
Berki könyvének esetében feleslegesnek is tűnhet, hiszen nemcsak a 19. századi ro-
mán–magyar kulturális kapcsolatok világában elmerülő (magyar) irodalom- vagy kul-
túrtörténész és kritikus nem mentesülhet a viszonylagos egyoldalúság veszélyétől, 
de maga a vizsgált téma sem vonzza az objektív nézőpontokat, hiszen – és ezt nem-
csak Berki Tímea előbb idézett mondatai sugallják, de a román–magyar kapcsolatok-
nak a könyv által dokumentált világa is – a kérdéses időszak maga sem képes egy 
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olyasfajta interkulturális egyensúlyt felmutatni, amely lehetőséget kínálna egy ma-
gát bármelyik közösséghez tartozónak valló kutató számára az elfogulatlan(abb) 
elemzésre.

Az előbbi megjegyzéssel el is érkeztünk vizsgálódásaink egyik legfontosabb kér-
déséhez: miként reprezentálja, miként mutatja fel Berki Tímea könyve a román–ma-
gyar kulturális kapcsolatok valószínűleg első (és bizonyos tekintetben lehet, hogy az 
utolsó) komoly fejezetét, amely a 19. század második felét és a 20. század első két-há-
rom évtizedét foglalja magában. A kérdésbe foglalt és a témára vonatkozó kronológiai 
kereteket azért is jelölöm, mert fel szeretném hívni a fi gyelmet arra, hogy a könyv 
címében található fél évszázadnyi idő helyett az „esettanulmányok”-ban valamivel 
tágabb időhatárok jelennek meg. Ezen több szempontból sem csodálkozhatunk. Egy-
részről azért, mert a román–magyar kulturális kapcsolatok hátterében olyan nem-
zet- és/vagy nemzetiség- és/vagy gazdaság- és/vagy intézménytörténeti folyamatok 
húzódnak meg, amelyek a két század határán átnyúlnak. Úgy is fogalmazhatnék, 
hogy szinte kivétel nélkül minden, a kötetben kiemelésre kerülő kapcsolattörténeti 
esemény vagy tendencia vagy törekvés 19. századi kiindulópontokhoz kötődik, de 
(lehetséges) narratív lezárása túlnyomórészt átkerül a 20. század elejére. Már Berki 
Tímea kötetének Mihai Eminescu a magyarországi (román) irodalomban címet viselő 
első fejezete is ide sorolható, hiszen az értelmezés egyik kiemelt témájának (a ma-
gyar nyelvű Eminescu-fordítások jelentősége a kultúraköziség szempontjából) időke-
retei az 1930-as évek végéig tolódnak ki, az első esztétikailag és fordításelméletileg 
is mérvadó Eminescu-átültetések megjelenéséig. A témák időkezelése szempontjából 
ehhez némileg hasonló módon szerveződnek a kötet Kolozsvári értelmiségiek. Egyete-
mi oktatók és identitásaik a 19. század utolsó évtizedeiben című szakaszában található 
értelmiségi életrajzok, hiszen az azokban tárgyalt tudósok között vannak olyanok, 
akiknek munkássága átnyúlik a 20. századra is. Másrészről azért sem tekinthető a 
könyvben tárgyalt korszak zárlatának a századforduló, mert a magyar–román kul-
turális kapcsolatok alakulására igazán komoly hatással a Monarchia összeomlása, 
illetve a közép-kelet-európai nemzetállamok létrejötte volt. Vagyis, ha van igazán 
meghatározó befejezése a Berki Tímea munkájában kibontakozó történetnek, akkor 
az nem a századfordulóhoz mint természetes határponthoz kötődik, hanem inkább 
azokhoz a történelmi-politikai és kulturális változásokhoz, amelyek az Osztrák–
Magyar Monarchia felbomlásával indultak meg. Bár hol nyíltan, hol hallgatólagosan 
a „századforduló” meghatározza a kötet periodizációs gyakorlatát, a könyv szinte 
mindegyik fejezetében kimutatható a korszakhatár áttolódása a 20. századra. A Kul-
túrák találkozása: románok a kolozsvári egyetemen (1872–1918) című fejezetben egyrészt 
abban tükröződik, hogy az intézménytörténeti narratíva 1918-cal zárul, másrészt pe-
dig abban, hogy a szerző jelzi, a helyi román értelmiség identitásának alakulásában, 
a román vagy a magyar kultúrában vállalt szerepében kimutatható változások dön-
tően ehhez az időponthoz kötődnek. Ha már a korabeli szellemi elit identifi kációs 
problematikája előkerült, érdemes hivatkozni Berki Tímea könyvének arra a fejeze-
tére, amely ezt a kérdést egyetlen értelmiségi életrajz vizsgálatában, mintegy „testkö-
zelből” tárgyalja. Az előbbiekben már hivatkozott Kolozsvári értelmiségiek. Egyetemi 

oktatók és identitásaik a 19. század utolsó évtizedeiben című szakasz egyik szereplője 
Grigore Moldován/Moldován Gergely, akire aszerint, hogy a Monarchia korának 
fi atal tudósaként, vagy egy első világháború utáni Romániában élő értelmiségiként, 
illetve fordítóként vagy irodalomtörténészként vagy esetleg etnográfusként tekin-
tünk, hol a román, hol a magyar nemzetiséghez és kultúrához közel állóként tűnik 
fel a szemünk előtt. Az identitásváltozatok közti választást nemcsak az nehezíti, hogy 
Moldován életútján többször vannak olyan periódusok, amelyekben mindkét alter-
natívának egyforma jelentősége van, de az is, hogy munkásságában olyan törekvések 
is megjelennek, amelyek egy kozmopolita szemléletet valló személyiségre utal(hat)-
nak. A róla szóló életrajzi fejezetben az önazonosság e zavarba ejtő problematikájá-
ról Berki Tímea kijelenti: „Moldován életpályája alakulása mutatja, hogy esetenként 
a nemzetiségi identitás és egyéb identifi kációs lehetőségek (nemzeti, szupra- vagy 
transznacionális stb.), illetve a hibrid vagy köztes identitások, valamint a kettős kötő-
dés mennyire bonyolult formáira találhatunk a magyarországi, ezen belül az erdélyi 
(multikulturális, multikonfesszionális, multietnikus) közösségben.” (198.) Grigore 
Moldován/Moldován Gergely szakmai pályafutása nemcsak a 19. század végi és 20. 
század elejének erdélyi értelmiségére jellemző identifi kációs problémák példázata, 
de a magyar–román kulturális kapcsolatok korabeli természetét is szimbolizáló tör-
ténet. Erre hívja fel a fi gyelmet a kötet szerzője, amikor megjegyzi: „Egyetlen életmű 
vizsgálatakor egyidejűségükben láthatjuk két kultúra interakcióját ugyanazon sze-
mély értelmezésében, hiszen a kultúraközi kapcsolatok kétoldalúsága, egymásra való 
hatásának összjátéka jellemzi Moldován megszólalásait akkor, amikor magyar ál-
lampolgársága mellett románsága megtartásával érvel. E hibriditás nem csupán ezt 
az életművet magyarázza, hanem e személy csoportkötődéseit is, sőt továbbmenve, 
arra az erdélyi értelmiségi közegre is érvényes, amely többnyelvűsége révén külön-
böző életvilágok részese lehetett a 19. században.” (204.)

Ha azt a kérdést tesszük fel, hogy a 19. század második felének román–magyar 
kulturális kapcsolatait tárgyaló könyv megrajzol-e egy egységes képet, akkor határo-
zott és egyértelmű igennel nem felelhetünk. Ennek okai részben a szerző szándékai-
ban, részben a feldolgozott anyag, illetve a tárgy természetében, részben pedig a fel-
dolgozás módszertanában keresendők. E három jelenség eléggé szoros kapcsolatban 
áll egymással, ezért külön-külön nem érdemes foglalkozni velük. Ezekről és az egysé-
ges összkép megteremtésének korlátairól Berki Tímea tanulságos gondolatokat oszt 
meg olvasójával a könyv végén található Konklúziókban. Felhívja a fi gyelmet arra, hogy 
az „esettanulmányok láncolataként tekinthető kötet azért nem kíván monografi ku-
san szerveződni, mert azt a vizsgált kérdés, vagyis a kapcsolattörténet maga lehetetle-
níti el. A 19. század végén, a 20. század elején megélénkülő irodalmi közvetítések az 
intézményesülés előzményeinek tekinthetőek csupán […], az első kötetbe szervezett, 
román költészetet tolmácsoló fordításgyűjteményekre a 20. század első évtizedéig 
kell várni”, majd hozzáteszi, hogy a „fordítástörténeti kiindulópont eleve két kultúra 
metszéspontján helyezi el a dolgozatot, ezáltal sokkal rétegzettebbé teszi azt például 
az egyetlen irodalmat vizsgáló kutatásokhoz képest. Következésképp, jóval nehezebb 
dolga van a kapcsolattörténet kutatójának, hiszen fi gyelmét megosztva, egyszerre 
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kell összpontosítania a vizsgálandó kultúrákra, ebből következően pedig arra is kell 
vigyáznia, hogy lehetőségei szerint megőrizze pártatlanságát.” (215.) Az idézetben 
a szerző több érvet sorol fel abból a szempontból, miért nem lehetséges a román–ma-
gyar kulturális kapcsolatok 19. századi fejezetének egységes elbeszélése. Az első és 
Berki Tímea által valószínűleg csak a téma kutatásának köztes fázisaiban tudatosí-
tott indok az, hogy a kötetben kibontott történetszálak egyes darabjai nem érnek vé-
get a tárgyalt időszak végén, sőt lényegében akkor veszik igazán kezdetüket. A ro-
mán–magyar kulturális kapcsolatok alakulásának egyik fontos elemeként kezelt 
fordítástörténeti folyamat például igazán csak a 20. század elején teljesedik ki, ugyan-
ezen kapcsolatok intézményesülésének összefüggésben pedig a könyvben vizsgált 
időszak csak előtörténeti funkcióval bír. Vagyis a történetszerűség vagy az argumen-
táció teljességének illúziójához hozzá tartozó lezárás bizonyos szempontból nem 
alkotható meg. Ez a látszólagos hiányosság egyáltalán nem tekinthető valódi fogya-
tékosságnak. Még akkor sem, ha Berki Tímea kötetzáró megjegyzései burkoltan a 
kutatás geneziséhez kötődő és a teljesség hitét még magában hordozó szerzői szán-
dékról való lemondás históriájáról is szólnak. A könyv narrációs és argumentációs 
struktúrájának nyitottsága ugyanis éppen azt igazolja, hogy a gondolatmenet nem 
tév utakon jár, hanem nagyon is célirányosan halad a téma 20. századi fejleményei-
nek irányába. Emellett az is valószínű, hogy Berki Tímea „kapcsolattörténet”-i vizsgá-
latának módszertani kiindulópontjai termékenyen alkalmazhatók a román–magyar 
kulturális viszony későbbi fejezeteinek jövőbeli vizsgálataiban. A Konklúziókból idé-
zettek második fele olyan problémát érint, amely – az előbbiekhez hasonlóan – első-
sorban a téma, az anyag természetében lelhető fel, s kevésbé köthetők az argumen-
táció hiányosságaihoz. Arról van szó, hogy a kötetben nem igazán nyílik lehetőség 
a kultúraköziség vizsgálatában a kultúrák valóságos párbeszédének felmutatására. 
Az idézetben szereplő és az interpretáció gyakorlatát jellemző megosztott fi gyelem 
véleményem szerint éppen arra céloz, hogy a vizsgált jelenségekre nem tekinthetünk 
úgy, mint a román és a magyar kultúra között zajló egészséges dialógus példáira, 
mert szinte mindegyiket olyan alá-fölérendeltségi viszony szabályozza, amely részben 
a Monarchia korabeli nemzet-, nemzetiség- és kultúrpolitikájából, részben pedig a 
két kultúra közti fáziseltolódásból származtatható. Sőt. Vannak olyan extrém esetek 
is a „kapcsolattörténet”-ben, amelyeknek hátterében az előbbi, döntően az egykorú 
(állam)hatalmi politikához kötődő hierarchikus viszonyból származtatható közös-
ségi konfl iktusok állnak, komolyan hátráltatva és késleltetve a román–magyar kul-
turális párbeszéd kialakulását. Berki Tímea könyvében ez utóbbi jelenséget példázza 
többek között a magyar országgyűlésben 1870-ben kibontakozó vita a román (nem-
zeti) színház kérdéséről. A két kultúra közti fáziseltolódásnak köszönhető párbe-
széd-képtelenségre a kötet fordítástörténeti szakaszaiban több utalást is találunk a 
szerzőtől. Az alá-fölérendeltségi viszonyt reprezentáló magyarázatok közül egyet 
emelnék ki. Az 1870–80-as évekre vonatkozóan olvassuk: „Időben eltérnek az iro-
dalom-képzetek, a környezetek, korántsem szimmetrikus a két irodalom hivatásoso-
dása. A fordítások tehát nem azonos paradigmák találkozásából jönnek létre. Amíg 
a magyar irodalom túl van a népiesség/kelmeiség-vitán, amíg itt a saját népköltészet 

iránti érdeklődésről áttevődik a hangsúly a más népek ilyen típusú költészetére, ad-
dig a román irodalom berkeiben nem lelhető fel hasonló érdeklődés a magyar folklór 
iránt, s ha létezik is, az erdélyi indíttatású.” (56.)

Véleményem szerint Berki Tímea könyve nagyon jó mű. Nemcsak azért, mert 
bizonyítja, hogy a szerző kiváló szakértője műve témájának, hanem azért is, mert ma-
gán viseli mindazon problémának, nehézségnek a nyomait, amelyekkel a kötet elké-
szültét megelőző évtizedes kutatómunka során a szerzőnek szembesülnie kellett. 
Vagyis egyszerre tudományos munka és szellemi önéletrajz.

(Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2012.)


