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1. A z  esztétika fogalm a

Az esztétika (aesthetica-Ásthetik) mint tudományágat jelölő terminus Alexander 
Gottlieb Baumgarten 1735-ös disszertációja,1 hallei egyetemi előadásai, Georg Fried- 
rich Meier ezen előadások anyagát is felhasználó, 1748-ban kiadott könyve2 és Baum
garten 1750-58-as Aestheticá című munkája3 nyomán kezdett terjedni, hogy az őt 
övező kezdeti heves viták közepette az 1760-as, 1770-es évekre elterjedtté és bevetté 
váljon a német nyelvterületen.4 Az ismertség mindazonáltal nem jelenti automa
tikusan, hogy egységesen a baumgarteni értelemben használták a kifejezést, hiszen 
a Gottschedre és körére jellemző teljes elutasítás5 és a Baumgarten-tanítványok és 
-propagátorok azonosuló álláspontja között egyéb más változatos véleménytípusok is 
éltek az esztétikáról a korban, mint például Moses Mendelssohné, aki kimondot
tan nem ellenezte, de életében megjelent munkáiban nem alkalmazta a terminust,6 
vagy éppen Szerdahely Györgyé. Szerdahely volt az, aki egyetemi előadásaiban Ma
gyarországon valószínűleg elsőként használta a szakszót, de honosító gesztusához 
1778-as latin nyelvű Aestheticájában bizonyos távolságtartó attitűd csatlakozik, mikor

*  A tanulmány az M TA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja támogatásával készült*
1 Alexander Gottlieb B a u m g a r t e n , Meditationes pbilosophicae de nonnullis ad poema pertinentibus, 
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így fogalmaz: „Az »esztétika« elnevezést, melyet látom, hogy már elfogadtak, nem 
utasítom vissza; bár nem minden tekintetben tetszik".7 Lakonikus kijelentéséhez 
nem fűz közvetlen indoklást, így az olvasónak a munka egészét tanulmányozva kell 
rájönnie fenntartásának okaira.

Abból indulok ki, hogy Szerdahely egy sajátos esztétikakoncepció kimunkálásá
ra törekedett, s nem egyszerűen félreértette vagy félreinterpretálta Baumgartent, 
amint azt többen feltételezték. Nézetem szerint a félreértést inkább azok az értel
mezők követték el, akik egy kimunkált esztétikafogalom konzekvens átvételét kér
ték számon Szerdahelyn.8 Ezeken az értelmezéseken finomítva legújabban Balogh 
Piroska a „Baumgarten-modell adaptálását" konstatálta Szerdahelynél, melynek lé
nyege poétika és filozófia egyfajta integrálása, egy „filozófiai minőségűvé avatódott" 
poézisfogalom átvétele és továbbfejlesztése.9 E megállapítás alapján tanulságos rész
leteiben is végigkövetni az esztétikafogalom adaptálásának folyamatát, különös te
kintettel az eredeti egyes elemeinek átformálására.

A Szerdahely-műben az esztétika mint az érzékelés tudománya fogalmának be
vezetése úgy történik, hogy a szó etimologikus magyarázata után egy bekezdésnyi 
szöveg -  az érzéki megismeréssel való foglalkozás apológiája -  parafrázisa az 1750-es 
Baumgarten-kötet Prolegomenája egyik paragrafusának. (A részlet fontosságát ki
emeli, hogy ez az egyetlen szöveghely, ahol Szerdahely explicit módon lábjegyzetben 
hivatkozik Baumgartenre.)

Baumgarten

12. §. Ellenvetés: 10) A z alsóbb ké
pességeket, a testet inkább leküzdeni 
kell, mintsem ingerelni és megerősí
teni. Válasz: a) Az alsóbb képességek 
felett uralomra van szükség, nem pe
dig zsarnokságra, b) Ehhez, ameny- 
nyiben természetes módon lehetsé
ges, az esztétika vezet majd el ben
nünket mintegy kezünknél fogva, 
c) Az alsóbb képességeket, amennyi-

Szerdahely

Fölösleges, hogy attól féljünk, e disz
ciplína alacsonyabb rendű adottsá
gainkat ingerli és felerősíti. A z ér
zékekkel, mint egyfajta ruházattal, 
mindenünnen be vagyunk burkolva; 
nem zsarnokai, hanem urai vagyunk 
nekik. Erre a szelídebb művészetek 
mintegy kézen fogva vezetnek rá min
ket. Ama adottságok nálunk ugyanis 
sosem a rosszban nyernek megerősí-

7 Szerd ah ely  György Alajos, Aestbetica sí ve Doctrína Boni Gustus ex Phílosophía Pulcri deducta ín 
Scientias, etArtes Amaeniores, I—II., TypisRegiae Universitatis, Buda, 1778,1., 58. Itt és a továbbiakban 
Szerdahely művét Balogh Piroska fordításában idézem: Szerd ah ely  György Alajos esztétikai írásai,
I., Aestbetica (1778), ford., jegyz. B alog h  Piroska, Debreceni Egyetemi, Debrecen, 2012, 42. 
(Csokonai Könyvtár. Források, 15.)

8 Benedetto C r o c e , Un estetico ungberese dél Settecento. Giorgio Szerdabely = Uő., Storia deü’estetica per 
saggi, Laterza, Bari, 19672, 166—168.; SzAUDERjózsef, Az esztétikai tanszék betöltésére kiírt pályázat és 
kritikai irányzataink 1791-ben, ItK  1971/1-2., 78-106 . Itt: 8 9 -90 .; H a j n ó c z i  Kristóf, Szerdabely 
György ^íistheticájij és Benedetto Croce tanulmánya = Benedetto Croce 50 anni dopo / Benedetto Croce
50 év után, szerk. F o n t a n i n i  Krisztina — K e l e m e n  János — T a k á c s  József, Aquincum, Budapest, 
2004, 292-307. Itt: 302-303.

9 B a l o g h  Piroska, De gustibus non est disputandum? Közelítések Szerdabely György Alajos Aestheticájiíl.ioz 
=  S z e r d a h e l y  esztétikai írásai, 279-320., itt: 287.
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ben rom lottak, nem ingerelniük és 
megerősíteniük kell az esztétáknak, 
hanem irányítaniuk, nehogy a rossz 
működtetés m iatt még jobban elro
moljanak, és nehogy a restség ürü
gyével, miszerint helyesebb valami
vel nem élni, mintsem visszaélni, el
haljon ez az istentől való tehetség.10

test, hanem felemeltetnek; de nem 
emeltetnek fel, ha nem úgy irányít
já k  őket, hogy nehogy szerencsétlen 
gyakorlatokkal még inkább megro
moljanak, vagy a rosszra való hasz
nálat elkerülésében ellustulva ezen 
isteni tehetség megengedett haszná
latát is eltiltsák.11

A Szerdahely-részlet tartalmazza a baumgarteni esztétikakoncepció főbb elemeit, 
azonban az újrafogalmazás során bizonyos fontos módosulások történnek. Míg 
Baumgartennél az „esztétika" vezet „kézen fogva" az érzéki megismerés képessége 
feletti uralomra, addig Szerdahelynél a „szelídebb művészetek", vagyis nem a teória, 
hanem a praxis kerül fókuszba. Továbbá míg Baumgartennél az esztéta az alsóbb 
képességek „irányítója", addig Szerdahelynél ezen képességek „felemeltetéséről" van 
szó, amely nem a szenvedő szerkezetű mondatból itt kikerült eredeti alanynak (az 
esztétáknak/aestheticis) tulajdonítható, hanem az előző mondat alanyának, azaz köz
vetlenül a „szelídebb művészeteknek" (Artes mansuetiores). Itt tehát Baumgarten 
okfejtésébe beszüremkedik két új elem, egyrészt az elképzelés, hogy a művészetek 
az ember alsóbb/érzéki megismerő képességeire hatva közvetlenül és feltétlenül -  az 
esztétikai elmélet közbeiktatása nélkül -  is fejthetnek ki hatást, másrészt, hogy ez 
a hatás „felemeltetés", miáltal az ember puszta érzékiség állapotából egy minőségi
leg magasabb rendű helyzetbe kerül.

Egy másik pont, ahol a két esztétikakoncepció összemérhető, a logikai és esztéti
kai igazság megítélésnek kérdése. Ismeretes, hogy Baumgarten elkülöníti egymástól 
az esztétikai avagy érzéki úton megismerhető (az alsóbb megismerési képességek szá
mára megmutatkozó) igazságot a logikai, értelem számára megmutatkozó igazságtól.12 
Kevésbé köztudott, hogy művében egyszerre hozza létre a megismerési képességek 
hierarchiáját és tesz kísérletet a hierarchia alsóbb és felsőbb szintjének integrálására 
az esztétiko-logikai igazság (veritas aesthetkologicá) koncepciójának kidolgozásával.13 
Az esztéta az alsóbb megismerési képességek irányítására azáltal képes, hogy jelle
méből fakadóan szép szellem (ingenium venustum), azaz alacsonyabb rangú képességei 
könnyen mozgásba hozhatók,14 ugyanakkor rendelkezik felsőbb megismerő képessé
gekkel is.15 Tevékenységét mindazonáltal az jellemzi, hogy a valamennyi megismerési 
formán túllépő, az ember számára önmagában hozzáférhetetlen metafizikai igazsá

10 B a u m g a r t e n , Aestheticá, 1 2 .  §. (Baumgarten munkáját itt és a továbbiakban Bolonyai Gábor for
dításában idézem.)

11 S z e r d a h e l y  esztétikai írásai, 3 1 - 3 2 .

12 B a u m g a r t e n , Aestheticá, 4 2 4 .  § .

13 B a u m g a r t e n , Aestheticá, 4 4 0 .  §. Az esztétiko-logikai igazság szerepéről Baumgarten koncepciójá
ban lásd: Dagmar M i r b a c h , Einführung. Zűrfragmentarischen Ganzheit von Alexander Baumgartens 
Aestheticá (1750/1758) = B a u m g a r t e n , Ásthetik, I., L -L II.

14 B a u m g a r t e n , Aestheticá, 2 9 .  § .

15 Uo„ 3 8 .  § .



got,16 avagy legfőbb igazságot tartja szem előtt, azt igyekszik felfedni úgy, hogy a le
hető legegyedibb formában szemlélteti.17 A metafizikai igazságot reprezentálni képes 
szemléletmód az „esztétiko-logikai igazságé", mely „két részből álló teljesség": az al
sóbb/érzéki megismerés (Baumgarten leibnizi formulájával: „ésszel analóg gondol
kodás") módozatainak azon feladatát fejezi ki, hogy „a tudományok tökéletességét 
elért, elvont általános fogalmakat [...] az anyagi tökéletesség igazságával egészítsék 
ki, tegyék teljessé".18

Szerdahely szintén bevezeti az esztétikai és logikai igazság fogalmát, majd kifejti, 
hogy miért és miként kell a kettőnek összhangra lépnie egymással. Eközben kap
csolódik Baumgarten fent bemutatott gondolataihoz, de ismét csak említésre méltó 
invencióval:

A kifinomultabb művészetek kötelessége nem annyira az, hogy az igazságot, 
akár morális, akár fizikai igazság légyen az, kikutassák: ezt a filozófia másik 
ága cselekszi. H anem  hogy az igazságot, legyen az akár máshonnan vett, akár 
frissen felfedezett, esztétikailag, azaz az érzékek számára nyilvánvalóvá tegyék, 
alakot, öltözetet, form át adjanak neki, és olyan erőssé alakítsák, hogy erőseb
ben, teljes mértékben a lélekbe vésődjék. A művészetek eme kötelessége és hasz
nálata teljes mértékben hasznos. Vajon a kettő közül melyik szolgálja jobban 
az emberi fajt: a filozófus, aki a csupasz igazságot gondolja el; vagy az esztéta, aki 
az igazságot felékesítve, élénkítve, kifejezetten az érzékek hasznára és gyarapo
dására alkalmazza? Ám bár az igazság szava és formája egyszerű, mégiscsak 
hatásosabban szólal meg, erőteljesebben hat a szívekre akkor, ha valamely mű
vészet által az érzékek számára alkalmasabbá tétetett.19

Itt -  akárcsak az elsőként vizsgált idézetben -  a hatáselvűség irányába változik az 
eredeti baumgarteni elképzelés. Az esztéta működésének Baumgartennél elvi síkon 
tárgyalt problémája Szerdahelynél gyakorlati kérdéssé lesz és az emberek képzésé
nek szempontjából ítéltetik meg. A képzés aspektusának ezen elsőbbségéből fakad, 
hogy az esztéta megismerési módszere Szerdahelynél mind a filozófiai igazsággal 
nem párosult érzéki megismerést, mind a puszta logikai megismerést meghaladó, 
ezeknél átfogóbb és felsőbbrendű eljárásnak minősül. Ez -  mint a fentiekből kitű
nik -  nem mond ellent Baumgarten koncepciójának, inkább egy abban rejlő lehető
ség kibontása, annak egy sajátos nézőpontú olvasata. Eszerint pedig az esztétika nem 
teljesen azonos a baumgarteni kezdő alapvetés szerinti „érzéki megismerés tudomá
nyával":

Bár az esztétika az érzékek filozófiája, azazhogy az kellene legyen, sajátos meg
nevezésként; a mi esetünkben azonban nem tartalm azza az érzéki megismerés

16 Uo„ 424. §.
17 Uo„ 440. §.
18 Uo„ 562. §.
19 S z e r d a h e l y  esztétikai írásai, 106.
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teljes tanát, sem pedig a term észet és a tárgyi világ összes adottságára és saját
ságára nem vonatkozik, hanem egyedül a dolgok tökéletességét és lényegi ter
mészetét, hogy úgy mondjam, a szépséget tünteti ki, vizsgálja meg, azt megha
tározott művészeti ágakra terjeszti ki, alapokat ad, és általános szabályokat: 
ezért e művészeteket szép- vagy gyönyörködtető művészeteknek nevezzük; ha
tásaik szerint pedig humán, nyájas és csiszolt művészeteknek. Következésképp 
pedig maga az esztétika az, mely e művészetek elméletét hagyományozza, és 
azt tanítja, hogy hogyan különböztessük meg, hogy mi a szép, a bájos, és ho
gyan hozzuk azt létre, a legszebb és legfinomabb diszciplína.20

A tudományág elnevezésével kapcsolatos elégedetlenséget tehát Szerdahely eseté
ben vélhetően az esztétikának a görög aio0ávo|j,ai szóból eredő, általában az érzé
kelésre utaló elnevezése és saját szűkebb, a szépségnek az emberre tett humanizáló, 
civilizáló hatását vizsgáló kiindulópontja közötti ellentmondás okozta. Aesthetica 
és humanitas szoros kapcsolata következik a fenti idézethez csatolt lábjegyzetből is, 
melyben a humanitas fogalmát tisztázza, leválasztva az emberek iránti „általános jó  
szándékot, jóindulatot" jelentő cpilav0pcű7na-ról és azonosítva a 7taiöeía-val, azaz 
a műveltségben és a szépművészetekben való jártassággal. Szerinte „ez a tudás utáni 
szomj és tudomány valamennyi élőlény közül egyedül az embernek adatott meg, 
ezért nevezik Humanitásaink".21

Az esztétika eme megváltozott funkcióját Szerdahelynél Balogh Piroska így 
összegzi: „az esztétika nem egyszerűen episztemológiai alap, hanem központi isme
retelméleti bázis, az ember megismerésének lehetséges forrása. Részint ezért nevezi 
Szerdahely az esztétikát a humanitas teóriájának".22 Ezen túlmenően úgy is fogalmaz
hatunk, hogy az esztétika célja Szerdahely művében nemcsak az ember megisme
rése, leírása, hanem egy embereszmény felállítása, sőt megvalósításának ösztönzése 
is. Ennek az eszménynek az összegző ismertetését olvashatjuk az utolsó fejezetben, 
melynek címe: A jóízlés az embert széppé és emberibbé teszi. A szóban forgó eszmény 
mivoltát három alfejezetben, különféle megközelítésekből tárgyalja Szerdahely. Az 
első alfejezetben a szépművészetek hasznosságát övező kétségekről ír, majd ezeket 
eloszlatandó kimondja kötete konklúzióját: „A szépművészetek jóízlése az embert 
széppé és emberibbé teszi."23 A második alfejezet a szép lélek, szép elme és szép 
ember fogalmait járja körül, s kifejlesztendő természeti adottságként definiálja őket: 
„hogy a szellem és a fő esztétikaivá váljon, hogy a lélek és az ember szép legyen: mű
velni, tisztelni kell azt, és több élettel kell eltölteni."24 Ezek után ju t el a harmadik 
részhez, melyben megfogalmazza az eszményt, a képzési célt, „a szép, azaz esztéti
kus ember karakterjegyeit", s majd a Végkövetkeztetéshez. Az alábbiakban e két utóbbi 
fejezetből idézek hosszabban:

20 S z e r d a h e l y  esztétikai írásai, 3 2 .

21 Uo„ 3 2 - 3 3 ,  4 0 .  l j.

22 S z e r d a h e l y  esztétikai írásai, 2 8 1 .

23 Uo„ 2 7 4 - 2 7 5 .

24 Uo„ 2 7 5 .
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A természet és a művészet jóvoltából ilyennek tartjuk a szép elmét és lelkületet, 
a szép szívet és lelket; végül a szép és gyönyörű em bert: aki a Terem tőtől bőke
zűbben kapott tehetségeit az esztétika által úgy kiművelte, hogy finoman érez, 
sebesen gondolkodik, tárgyát, tém áját magának és másoknak élettelien adja 
elő, hű marad önmagához, vágyát és akaratát az értelem szerint irányítja, illőn 
és tisztességesen cselekszik. Ahogy mondtam, az szép és ember egyszerre, aki
ben a szép és jó  érzéke kölcsönösen egyesülve van; aki, amit cselekedni elhatá
rozott, szépen és jó l, tökéletesen véghezviszi. [...] N incs választékosabb, nincs 
emberibb nála. Bárm it tesz, az szép és jó ; azt mondanád, egy jobb  és csiszol
tabb világból való, sőt, az égből szállott alá. Gondolatai és megjegyzései egyedül 
arra vannak tekintettel, ami illő és tisztes; ezért valamennyi cselekedete szép és 
erkölcsös. Szívét, lelkét, nemességét, nagyságát, és az egész, választékosán szép 
em bert minden művében ott látod és szereted: azt mondod, ő a leginkább al
kalmas a közös jó  mércéjéül. És csoda-e, hogy valaki, aki ennyire isteni, egész 
nemzetének becsületére, megbecsülésére és dicsőségére válik?25 [...] A szépmű
vészeteket a legnagyobb joggal neveztem humanióráknak, melyek által az ember 
a szépségre és a humanitásra, emberiességre képezheti magát. Olyan erejük és 
hatalmuk van, hogy bármely természetű, bármely tehetségű embert, aki a ta
nulmányoknak és törekvéseknek ezen igen nyugodt, és igen szép részére adja ma
gát, meglágyítanak és megszelídítenek. Itt  találjuk fel a csiszoltabb emberséget; 
ezek nélkül nem lesz tisztes a közügy, nem lesz szabad és nemes a magánélet. 
Némelyek azt merik mondani: nélkülük alig ember az ember.26

Ezen részletek alapján kijelölhetjük Szerdahely esztétikakoncepciójának egy sor fon
tos kontextusát. Az alfejezet címében szereplő „esztétikus ember" (homo aestheti- 
cus) elnevezés, vagyis az eredetileg az alsóbb megismerő képességekre utaló terminus 
alkalmazása a mindenoldalúan kiképzett (esztétika által kiművelt, de értelem irányí
totta), és így a társadalmi szerepvállalásra megérett emberre valószínűleg Szerdahely 
újítása, a vele értett emberideál előképei azonban már az ókorra visszavezethetők. 
Az egyik ilyen előzmény a kalokagathía-ideál, melyre korábban egy konkrét rövid uta
lást is tett Szerdahely: „A görögök [...] a szépet és a jó t egy elnevezésbe, a Ka^OKa- 
ya0ía-ba vonták össze."27 Tóth Sándor Attila szerint Szerdahely a művét záró Vég
következtetésben „egyértelműen a görög kalokagathia eszményét fogalmazza újra".28 
Ezt annyiban pontosítani kell, hogy bár a kifejezés felbukkan antik görög auktorok
nál, így Platónnál és Xenophónnál, de általános embereszmény megjelölésére jobbára 
csak Christoph Martin Wielandnak egy 1758-as pedagógiai tárgyú írása óta haszná
latos,29 s e visszavetítő jelentéstulajdonítás történetileg helytálló voltát már a kortárs

25 Uo., 276. Balogh Piroska fordítását kis mértékben módosítottam*
26 Uo., 276.
27 Uo., 69.
28 T ó t h  Sándor Attila, A szép-jó hatalma és a jezsuita szellem. Szerdahely György költészetelmélete és poé- 

zise, M ETEM , Budapest, 2009, 42.
29 A fogalomtörténeti áttekintést lásd Mark-Georg D e h r m a n n , Das „Orakel dér Deisten”. Shaftesbury 

und die deutsche Aufklarung, Wallstein, Göttingen, 2008, 297—300*



Lessing és Herder is kétségbe vonta.30 Wieland ábrázolásában a régi görögöknél a ne
velés célja a kalokagathía volt, mely kifejezéssel „mindazon kiválóságokat és tökéle
tességeket értették, melyek a szabad és nemes embert a rabszolgától vagy emberhez 
hasonlatos állattól megkülönböztetik, mindazon tulajdonságokat és készségeket, 
melyek az embert felemelik, megszépítik, és képessé teszik rá, hogy nemes hivatást 
teljesítsen be az életben." A folytatásból kiderül, hogy szerinte a görögök e cél elérése 
érdekében az ifjakat olyan nevelésben részesítették, melyben a bölcsesség átadása és 
a képzelet gyakorlása egyaránt helyet kapott, s melynek eredményeként vallás és tár
sadalom ügyeiben tájékozott, erényes polgárokká váltak.31 (Ugyancsak itt Wieland 
a kalokagathíat tartalmilag azonosítja a Shaftesbury Characteristicks című kötetében 
fellelhető virtuoso fogalommal, egyikeként a német szerző azon gesztusainak, melyek 
hathatósan befolyásolták a németországi Shaftesbury-recepciót.)32

Mint fentebb láttuk, Szerdahely a „homo aestheticus" egyik szinonimájaként hasz
nálja a „szép lélek" (spiritus pulcer) megjelölést. Itt nagy valószínűséggel a „schöne 
Seele" közvetlenül szintén Wielandhoz köthető terminusát latinosítja. A kifejezés 
Wieland Geschichte des Agathon című, 1766-67-ben megjelent, az ókorban játszódó 
allegorikus regénye nyomán terjedt el (és futott be nagy karriert a 18. század végén), 
egy olyan emberi karaktert vagy típust jelölve, akiben érzékiség és értelem konflik
tusa nyugvópontra jutott, az érzéki és morális erők harmonikus, kiegyenlített vi
szonyban állnak egymással.33 A kalokagathía és széplélek-eszmény egymáshoz való 
közelsége a regényen belül is kifejeződik, mégpedig az előbbi megtestesítőjének te
kinthető címszereplő Agathon (az ő eredeti görög nevének jelentése: ’jó ’, de a cselek
mény egy szakaszában Kallias -  szép’ -  néven szerepel) és az explicite „szép lélek"- 
nek nevezett hetéra, Danae kapcsolata révén.

Fontos mozzanatra hívta fel a figyelmet a szép lélek hagyományának legújabb 
monográfusa azzal, hogy rámutatott: a 18. században felkapott „szép lélek" terminus 
a iustum, honestum és decorum fogalmaival jellemezhető antik természetjogi ethosz 
alakzataként is érthető.34 Erre tekintettel aligha mondható véletlennek, hogy a ho
nestum és decorum kifejezések megjelennek Szerdahelynél a szép avagy esztétikus 
ember már idézett definíciójában: „decore, honesteque agat" (illőn és tisztességesen 
cselekszik). Mint láttuk, Szerdahely szerint az „esztétikus ember" egyrészt az illőség

30 Gotthold Ephraim L e s s in g , Briefe, die neueste Literatur betreffend, Zehnter Brief [1759] = Uő,, Ge- 
sammelte Werke, IV,, szerk* Paul R il l a , Aufbau-Verlag, Berlin, 1955, 111—112,; Johann Gottfried 
H e r d e r , Über die neuere deutsche Literatur. Zwote Sammlung von Fragmenten [1767] = Uő,, Frübe 
Schriften (1764—1772), szerk* Ulrich G a ie r , Deutscher Klassiker, Frankfurt am Main, 1985, 318—322*

31 Christoph Martin W ie l a n d , Plán einer Akademie zu Bildung des Verstandes und Herzens junger Leute 
[1758] = Uő s Werke, 40* Theil, Vermischte Schriften, 2, Theil, Gustav Hempel, Berlin, é, n, [1879], 
729-759, Itt: 733—734, Itt és a továbbiakban az idegen nyelvű szövegeket — ha külön nem adom meg 
a fordítót — a saját fordításomban közlöm,

32 Vö, D e h r m a n n , I. m., 306—311, Dehrmann érdekes és továbbgondolandó felvetése, hogy a német 
felvilágosodás Shaftesbury-képét sok tekintetben Wieland recepciója határozta meg, Uo., 274—275,

33 A regény ilyen szempontú elemzését lásd: Róbert E , N o r t o n , The Beautiful Sóul. Aestbetic Morality 
in tbe Eigbteentb Century, CornellUP, Ithaca—London, 1995,150—164,

34 Marié W o k a l ek , Die scböne Seele als Denkfigur. Zűr Semantik von Gewissen und Gescbmack bei Rousseau, 
Wieland, Schiller, Goethe, Wallstein, Göttingen, 2011,168—173,
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(decorum) törvényeihez szabja gesztusait, mozgását, hangját, beszédét, vagyis „egész 
teste magaviseletét", másrészt „gondolatai és megjegyzései egyedül arra vannak tekin
tettel, ami illő és tisztes [Decet, et Honestum est]; ezért valamennyi cselekedete szép 
és erkölcsös." Külső megjelenés és belső tartalom (a kalokagathíára is jellemző) egy
ségét követeli meg tehát Szerdahely az eszmény megvalósítójától, a decorum és honestum 
ideáljának szimultán megvalósítását. Itt az antik hagyományon belül joggal feltételez
hető Cicero hatása, nemcsak azért, mert a római szerző általában véve Szerdahely 
egyik fő kiindulási alapja (ő az egyetlen, akit „mesteréinek nevez),35 hanem elsősor
ban azért, mert a két fogalom nála kerül olyan közel egymáshoz, mint Szerdahelynél, 
mégpedig De ojficiis című művében:

M ost az erkölcsi jónak  [honestum] még egy hátralevő részéről kell szólanom, 
mely a tartózkodást s az életnek mintegy díszére váló önuralmat és mérséklést, 
általában a szenvedélyek lecsillapodását s mindennek helyes mértékét [rerum 
modus] foglalja magában. Ide tartozik az, amit latinul decorumnak (illendőség) 
mondhatni; görögül 7tp£7tOV-nak mondják. Ez lényegére nézve elválaszthatatlan 
az erkölcsi jó tól, [honestum] M ert ami illendő, az erkölcsileg is jó , ami pedig 
erkölcsileg jó , az illendő is. D e hogy mi a különbség az illendőség meg az erköl
csi jó  között, azt könnyebb elgondolni, mint megmagyarázni. M ert akármiben 
áll is az illendőség, csak akkor nyilvánul meg, ha erkölcsi jó  az alapja.36

A Cicero-kontextust erősíti, hogy Szerdahely a decorum (Balogh Piroska fordításában: 
méltóság) fogalmának szentelt fejezetben a fenti Cicero-szöveghelyet idézve mondja 
ki honestum és decorum elválaszthatatlanságát: „Akik az erkölcsfilozófiát tárgyalják, 
úgy vélik, az ő kiváltságuk, hogy a tisztességet a méltóságtól sosem választják el, és 
mindkettővel mint törvénnyel szabnak határt testnek és léleknek. Éspedig igen jól 
teszik: mert ami méltó, az tisztességes; és ami tisztességes, az méltó."37 A decorum, 
illetve a vele félig-meddig szinonim aptum kifejezés38 jelölte eszmény a cicerói tökéle
tes szónok (orator perfectus) elengedhetetlen ismertetőjegyeként39 magasabb státust 
nyert Cicerónál, mint bármely más retorikai kategória,40 és alapvető eleme a szónoki

35 S z e r d a  h e l y  esztétikai írásai, 80*
36 „Sequitur, ut de una reliqua parte honestatis dicendum sit, in qua verecundia et quasi quidam ornatus 

vitae, temperantia et modestia omnisque sedatio perturbationum animi et rerum modus cernitur* 
Hoc loco continetur id, quod dici Latiné decorum potest; Graece enim TtpsTtov dicitur* Huius vis ea 
est, ut ab honesto non queat separari; nam et, quod decet, honestum est et, quod honestum est, decet; 
qualis autem diíFerentia sit honesti et decori, facilius intellegi quam explanari potest* Quicquid est 
enim, quod deceat, id tűm apparet, cum antegressa est honestas*” Marcus Tullius C ic e r o , De ofpciis, 
1* 27* 93—94* (Csengeri János fordítása*)

37 S z e r d a  h e l y  esztétikai írásai, 109*
38 Harald F r ic k e  -  Klaus G r u b m ü l l e r  -  Klaus W e im a r , Aptum, Decorum = Reallexikon dér deutscben 

Literaturwissenschaft, I*, szerk* Klaus W e im a r , de Gruyter, Berlin — New York, 19973, 115—119*
39 A  vonatkozó Cicero-szöveghelyek: De oratore, 2* 4* 17; Orator, 21* 69—70*
40 Zweder von M a r t e l s ,  Popé Pius I I  and the Idea o f the Appropriate Tbematisation o f tbe Self = Princes 

and Princely Culture 1450-1650, II*, szerk* M* G o s m a n  -  A* M a c d o n a ld  -  A* V a n d e r ja g t ,  Brill, 
Leiden, 2005, 5—6*
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jellemre alapozott átfogó embereszmény, a humanitas fogalmának. Nem véletlen tehát 
a humanitas említése az Aestheticá fentebb idézett záró-alfejezetében, valamint az 
sem, hogy a „széptudományokkal" és az „erkölcsök gyarapodásával" egyaránt kap
csolatba hozott, közönséges jelentéséről leválasztott és képzéseszményként értett 
humanitás-fogalmat Szerdahely egy helyen Ciceróra vezeti vissza.41

A „szép és jó  érzékét kölcsönösen egyesítő", érzékiség és lelkiség egyensúlyát je 
lentő embereszmény kapcsán Szerdahely esztétikaelméletének kontextusai között 
mindenképpen megemlítendő Johann Georg Sulzer Allgemeine Theorie dér schönen 
Künste című lexikona. A hatás egyrészt elvontabb fejtegetések hasonlóságában mu
tatható ki, mint például az esztéta meghatározása:

Sulzer

A szép szeretője középütt áll a csak 
anyagi, teljesen érzéki ember, és a 
csak szellemi-értelmi ember között. 
A z utóbbival az a közös benne, hogy 
kedvét leli a képzelőerő elvont okos
kodásaiban, az előbbivel pedig az, 
hogy vágyódik a fantázia finomabb

49ingereire*

Szerdahely

A z esztéta, a szép szeretője és tiszte
lője, középütt áll a lélek és a teljesen 
testi, avagy az érzékeinek minden 
tekintetben alávetett ember között: 
a lélekhez emelkedik fel a gyönyörkö
dés által, mely a fantáziában és a gon
dolatban lakozik; míg a testi ember
rel az közös benne, hogy a szép ere
jé t  az érzékein keresztül is felfogja.43

A Szerdahely-féle változatban a legfontosabb módosítás -  az eredetiben nem sze
replő esztéta (Aestheticus) szó betoldása mellett -  a fantázia szerepének át- illetve 
felértékelése az anyagi embert jellemző képességből a lélekhez való felemelkedés 
eszközévé. Ez is koncepciózus változtatás, s aligha független Francis Bacon tudo
mányelméleti főművének phantasia-fogalmától, melynek Szerdahelynél való megje
lenését Balogh Piroska mutatta ki.44

Szempontomból Szerdahely művének sulzeri kontextusa ezen túl azért különösen 
érdekes, mert a szóban forgó embereszmény konkrétabb vázolásakor Sulzer is nyilván
valóan a cicerói szónokideálhoz nyúl vissza. Az antik példákra hivatkozva a művészek 
között a szónoknak biztosítja az első helyet, és Cicero nyomán kijelenti, hogy az állam
ban a nagy embernek csak két igazi formája létezik: a szónok és a hadvezér.45 A szónok fi

41 „M* Tullius, miután a humanitás és a széptudományok ajánlásaként az általuk az emberekben fakasz
tott gyönyörűséget; és az élet, az erkölcsök általuk való hasznos gyarapodását ünnepelte, hozzátette: 
Habár mi magunk ezeket sem megérinteni, sem megízlelni nem tudjuk, mégis, csodálnunk kell őket, 
akkor is, mikor másokban látjuk” S z e r d a  h el y  esztétikai írásai, 25*

42 „Dér Liebhaber des Schönen steht zwischen dem bloíS Materiellen, ganz sinnlichen Menschen und 
dem, dér bloíS Geist und Ver stand ist, in dér Mitte* An diesen grenzt er wegen des Wohlgefallens, das 
er an Speculationen dér Einbildungskraft hat und an jenen, weil er lüstern ist, nach feinern Reizungen 
dér Phantasie*” Johann Georg S u l z e r ,  Sebön. Scböne Künste = Uő*, Allgemeine Theorie dér Scbönen 
Künste..., I—II*, M* G* Weidmanns Érben und Reich, Leipzig, 1771/1774, II*, 1038*

43 S z e r d a  h e l y  esztétikai írásai, 66*
44 Uo., 291*
45 Johann Georg S u l z e r ,  Redner = Uő*, Allgemeine Theorie dér Scbönen Künste..., II*, 964*
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gurájának biztosított ezen kitüntetett figyelem akkor érthető meg, ha figyelembe vesz- 
szűk, hogy Sulzer a német eklektikus populárfilozófia jeles képviselője volt,46 és ennek 
az irányzatnak az eszményét, a „világi filozófust" (Philosoph für die Welt), az akadé
miai tudósvilágon kívüli, történeti tapasztalattal rendelkező, politikus módon gondol
kodó bölcset a cicerói orator perfectushoz hasonlóan a decorum és honestum ideáljának 
összekötése jellemzi.47 E közös eszmei háttérből is adódhat, hogy Szerdahely esztéti
kailag kiművelt, ám értelem irányította, s a közre hatni tudó homo asstheticus-ához 
olyan közel áll a sulzeri filozófus-szónok figurája:

M inden más művésznél nagyobb szüksége van éles elmére, hogy mindenben, 
ami csak az embereket többnyire érdekli, helyesen ismerje fel az igazat, fontosat 
és nagyot; ne csupán sötét, habár biztos érzékkel érezze, hanem elegendő vilá
gossággal és pontossággal úgy lássa, hogy a kevésbé jó  látásúak számára is ért
hetővé válhasson.48

A filozófusnak a legszigorúbb logika szerint kell mérnie lépéseit; a szónok a kö
zönségesebb dialektika avagy az esztétika szerint já r  el. Ez utóbbi nem egyéb, 
mint a világos képzetek logikája, míg az előbbi a tagolt képzeteké.49 [...] Az 
a szónoklati típus, mely a fogalmakat helyesen és ugyanakkor élénken és hatá
sosan tálalja a képzelőerőnek, a szónok részéről magas fokú értelmet és élénk 
képzelőerőt tételez fel: filozófusnak és költőnek kell lennie egy személyben.
[...] Csak akkor öltheti magára a szónok alakját, ha előbb a legszigorúbb filo
zófiai módszerrel megbizonyosodott fogalmai helyességéről, és ekkor kereshet 
nekik érzéki és népszerű öltözetet.50

A sulzeri populárfilozófia művészetelméletének egy újabb eleme, amelynek ismerete 
érdekes lehet Szerdahely hatáselvű művészetfelfogására nézve, az esztétikai erő teó-

46 Sulzerről mint a német populárfilozófusok első nemzedékének fontos képviselőjéről lásd: Johan van 
dér Z a n d e , Orpheus in Berlin. A Reappraisal ofJohann Georg Sulzer s TI.teory o f the Polite Árts, Central 
European History 1995/2., 175—208. A populárfilozófiáról általában lásd: Johan van dér Z a n d e , In 
the Image o f Cicero. Germán Philosophy between Wolffand Kant, Journal of the History ofldeas 1995/3., 
419—442.; Christoph Bohr, Philosophie fü r die Welt. Die Popularphilosophie dér deutschen Spátauf 
klárung im Zeítalter Kants, Frommann—Holzboog, Stuttgart — Bad Cannstatt, 2003.

47 Lásd Wilhelm S c h m id t -B ig g e m a n n , A német felvilágosodás filozófiai profilja, ford. B o r o s  Gábor -  
S im o n  József, L’Harmattan — Német—Magyar Filozófiai Társaság, Budapest, 2011, 209.

48 Johann Georg S u l z e r , Redner = Uő., Allgemeine Theorie dér S eh önén Künste..., II., 964—965.
49 „Dér Philosoph muss seine Schritte nach dér strengesten Logik abmessen; dér Redner verfáhrt nach 

einer gemeineren Dialektik oder nach dér Asthetik, welche nichts anderes als die Logik dér klaren, 
wie jene die Logik dér deutlichen Vorstellungen ist.” (Johann Georg S u l z e r , Lehrende Rede = Uő., 
Allgemeine Theorie dér Schönen Künste..., II., 684—688., itt: 685.) Sulzer átveszi a baumgarteni (egyéb
ként Leibnizre visszavezethető) „Repraesentationes clarae & distinctae” fogalmakat. B a u m g a r t e n , 
Meditationes..., §.13.

50 „Diese rednerische Art, Begriffe richtig und zugleich lebhaft und wirksam dér Vorstellungskraft gleich- 
sam einzuverleiben, setzt bei dem Redner grófién Verstand und eine höchstlebhafte Einbildungskraft 
voraus; er muss Philosoph und Dichter zugleich sein. [...] Erst denn, wenn er sich selbst durch die 
strengste philosophische Methode von dér Richtigkeit seiner Begriffe versichert hat, kann er die 
Person des Redners annehmen, um eine sinnliche und populare Einkleidung derselben zu suchen.” 
Johann Georg S u l z e r , Lehrende Rede = Uő., Allgemeine Theorie dér Schönen Künste..., II., 6 8 6 .



riája. Sulzer szerint esztétikai erővel, vagyis az emberben érzést kiváltó hatóképesség' 
gél rendelkezik az ízlés minden tárgya, melyeknek három fajtáját különíti el: a tökéle
teseket, a szépeket és jókat. Ezek közül a szépség az „érzéki és zavaros megismerés" 
tárgyaként „közvetlenül és csaknem megmagyarázhatatlan módon" vált ki jó  érzést 
az emberben.51 A szépségnek tulajdonított közvetlen és lényegében feltétlen hatóerő 
központi jelentőségű a sulzeri képzéskoncepcióban, ugyanis ez a hatásmechanizmus 
előfeltétele annak, hogy a jó  kormányzó képes legyen megszelídíteni, civilizálni a vad- 
állati sorban élő embereket: „[a kormányzó], akit kedvelnek a múzsák, mint egy új 
Orpheusz fogja rávenni az embereket -  még akaratuk ellenére is, de kedves erőszak
kal - ,  hogy szorgosan megtegyenek mindent, ami szükséges a saját boldogulásukhoz."52 
De a művészeteknek ez a mégoly fontos szerepe Sulzernél összességében mégis csak 
előkészítő vagy kiegészítő jellegű: „a szépművészeteket az emberek jóllétéről gondos
kodó bölcsesség szükséges segítőinek kell tekintenünk. A bölcsesség tudja mindazt, 
amivé az embernek válnia kell, kijelöli az utat a tökéletességhez és a vele szükség
szerűenjáró boldogsághoz. De nem tud erőt adni ahhoz, hogy felhágjunk ezen a gyak
ran meredek úton. A szépművészetek egyengetik el az utat és szórják be virágokkal, 
melyek a vándort a legkellemesebb illattal csábítják a továbbhaladásra."53

Ezen a ponton tapintható egy, a puszta hangsúlyeltolódásnál erősebb szemléletbeli 
eltérés Szerdahely és populárfilozófus Sulzer között. Míg a populárfilozófia magát 
mindenekelőtt morálfilozófiaként értette,54 és képviselői ennek megfelelően csak a mo
rálról gondolták, hogy magában foglalja az emberi természet minden erőit,55 addig 
Szerdahely az esztétikán belül kívánta újraalkotni a humanitas mindenoldalú ember- 
eszményét. Tehát nála az esztétikum nem csupán előkészíti vagy kiegészíti a bölcses
séget, hanem magában foglalja.

Összefoglalóan tehát Szerdahely egyrészt leszűkíti az esztétika baumgarteni jelen
tését, amennyiben csak a szépségnek (mint a dolgok „lényegi természetének") érzéke
lésére alkalmazza a terminust, másrészt viszont kibővíti, amikor a homo aestheticus 
ideálját az érzés- és értelemvilág magasabb rendű, az érzéki megismerésen messze 
túlmutató egységével azonosítja.
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51 Johann Georg S u l z e r , Kraft (Scböne Künste) = Uő*, Allgemeine Theorie dér Scbönen Künste..., II*, 603*
52 Johann Georg S u l z e r , Künste; Scböne Künste = Uő*, Allgemeine Theorie dér Scbönen Künste..., II*, 

613—614* Vö* Matthew R il e y , Civilizing tbe Savage. Jobann Georg Sulzer and tbe „Aestbetic Force” o f 
Music, Journal of the Royal Musical Association 2002/1*, 1—22*

53 Johann Georg S u l z e r , Künste; Scböne Künste = S u l z e r , Allgemeine Theorie dér Scbönen Künste...,
II., 614.

54 Vö* D oris  B a c h m a n n -M e d ic k , Die ástbetiscbe Ordnung des Handelns. Moralpbilosopbie und Astbetik 
in dér Popularpbilosopbie des 18. Jabrbunderts, M etzler, S tu ttg a rt, 1989; L eonie K o c h - S c h w a r z e r , 
Populare Moralpbilosopbie und Volkskunde. Cbristian Garve (1742—1798). Reflexionen zűrFacbgescbicbte, 
N* G* E lw ert V erlag , M arbu rg, 1998*

55 Lásd pl* [Johann Jákob E n g el], An Herrn Z***. Von dem moraliscben Nutzen dér Dicbtkunst (Acbt- 
zebntes Stück), Dér Philosoph für die Welt, szerk*J* J* E n g el , Zweyter Theil, Leipzig, 1777,72* Engel 
a morál átfogó jellegét szembeállítja a költészet részleges, csak az alsó vagy esztétikai lelki erőkre tekintő 
mivoltával*
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2 . M ódszertan

Szerdahely esztétikájának módszertani eklekticizmusa szakirodalmi közhely, még
pedig a szó negatív értelmében véve az eklekticizmust, vagyis a válogató önállótlan- 
ságát, elvszerűtlenségét, az egybegyűjtött anyag áttekintésére, rendszerezésére való 
képtelenséget értve rajta.56 Az alábbiakban amellett fogok érvelni, hogy egy másmi
lyen, pozitív jelentésű, és éppen az önállóságot és tudatosságot magában foglaló eklek
ticizmussal jellemezhető a munka. Ehhez kiindulásul az Előszó módszertani önref
lexióban gazdag két bekezdéséből fogok hosszabban idézni az alábbiakban. Pedig 
e szövegrész első pillantásra éppen a szerző önállótlanságát demonstrálja: a compilator 
működését figyelhetjük meg, ha észrevesszük, hogy a textus lényegi elemei jórészt 
négy Cicero-műből származnak. Ezeket a Szerdahely által szó szerint és jelöletlenül 
átemelt részleteket félkövér betűtípussal jeleztem:57

N em  fogok eltérni a legjelesebb művészek és mesterek szabályaitól, de azokat 
sajátos módszerrel fejtem ki; és hogy nyilvánvaló legyen, művészi példákkal és 
képekkel fogom megvilágítani. Egyedülálló dicséretre méltók mind, ahányan 
csak a széptudományok tanát saját szorgalmukból igyekeztek gyarapítani. 
A m iért is ha bárkit közülük elutasítóan vagy versengve kezelnék, nemcsak sa
já t ostobaságom at, hanem erkölcseimet és term észetem et is elítélendőnek  
ismerném el.58 Tehát amennyire csak lehet, egy helyre gyűjtöttem ezen írókat, 
m indazt, am it a legalkalmasabb módon látszottak  előadni, ezt megválogat
tam ,59 és saját kútfőből is adtam  valamicskét a közöshöz:60 nem keveset pedig 
a filozófia közegéből kellett merítenem.

Nem gondolom, hogy teljesen tökéletes, abszolút érvényes művet nyújtok. Sőt, 
valójában hihetetlen lelki fájdalom gyötör, mivel látom, mily sok hiányzik szá
momra a tökéletességhez. Sokat kellene mind hallanom, mind látnom, mind 
olvasnom, mind pedig tapasztalnom -  ebből nem kevéstől, be kell vallanom, el

56 „Bár bírál, egyeztet és építeni is törekszik, hiányzik a szilárd alap, a tudományos meggyőződés ereje, 
mely a tarka-barka egyvelegbe rendet, egységet hozna, mélyreható bírálattal tisztázza a sokféle 
vélemény folytán egész bonyolultságukban feltűnő problémákat. [...] Nem szegődött egy rendszer 
vagy felfogás kizárólagos szolgálatába. Tanulni akart mindannyitól, hogy valami újat hozhasson létre. 
Ennyi oldalróljövő hatás közt ő is eklektikussá vált, mint nem egy példányképei közül.” J á n o s i Béla, 
Szerdahely György cesthetikája, MTA, Budapest, 1914, 15. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományi 
Osztály köréből, 23.) Hasonló következtetésre jut: N agy Endre, A magyar esztétika történetéből. 
Felvilágosodás és reformkor, Kossuth, Budapest, 1983, 12—13.

57 Az idézet forrása: S z e r d a h e l y  esztétikai írásai, 19—20. Balogh Piroska Szerdahely-kiadásának 
lektoraként jeleztem az alább feltüntetett szövegegyezéseket a sajtó alá rendezőnek, sajnos azonban 
a korrektúrafordulók során a vonatkozó jegyzet valamilyen okból kimaradt, így itt kell pótolnom 
ezt a hiányosságot.

58 C ic e r o ,  Academica, II., X X , 65. („Ego enim si aut ostentatione aliqua adductus aut stúdió certandi ad 
hanc potissimum philosophiam me applicavi, non modo stultitiam meam, séd etiam mores et naturam 
condemnandam puto.”)

59 C ic e r o ,  De Inventione, II., 4. („in locum coactis scriptoribus, quod quisque commodissime praecipere 
videbatur, excerpsimus”)

60 C ic e r o , De Inventione, II., 8. („et ex nostro quoque nonnihil in commune contulimus”)



vagyok zárva. E m űhöz tehát nem annyira a tökéletes befejezés reményében 
kezdtem hozzá, mint inkább tapasztalni akarásból;61 nem annyira egységes kon
cepciót kialakítani, mint inkább irányvonalakat felvázolni akartam, amelyeket 
tovább kell gyarapítani, kitölteni. A széptudományok és szépművészetek univerzá
lis elméletét egyetlen, teljes és biztos rendszerben levezetni nagy és felette nehéz 
munka -  ki ne látná ezt? Merevebbek voltak Kanakhosz szobrai, semhogy visz- 
szaadhassák a valóságot. Kalamiszéi is durvák, mégis lágyabbak, m int Kanak- 
hoszéi. M ígnem Mürónéi m ár eléggé megközelítették a valóságot, ezeket m ár 
kételkedés nélkül szépnek nevezheted. M ég szebbek Polükleitosz szobrai, 
ezek m ár teljesen tökéletesek, legalábbis Cicerónak annak tűntek. H asonló  
törvényszerűség van a festészetben, amennyiben Z euxisznak, Polügnotosz- 
nak és Tim anthésznek, valam int mindazoknak, akik nem használtak többet 
négy színnél, a form áit és vonalvezetését dicsérjük. De Aetionnál, Nikoma- 
khosznál, Protogenésznél, Apellésznél m ár minden tökéletes; és nem tudom, 
vajon nem minden egyéb dologban ugyanez történik-e. M ert semmi sincs, 
am it am ikor feltaláltak, m ár rögtön el is érte a tökéletességet. 62 E zért semm it 
sem azért mondok, hogy okítsak, hanem inkább úgy járok  el, hogy m int gon
dolkodó, mérlegelő szónok, ne pedig m int tanító tűnjek fel.63

Értelmezésem szerint a Cicerótól átvett idézeteknek ezúttal különös funkciója van: 
Szerdahely a filozófiai eklekticizmus egyik atyamesterének számító64 klasszikus auk
tor önnön módszerére reflektáló passzusainak segítségével építi fel narrátorának 
alakját mint eklektikus filozófusét. Amint a téma monográfusa kiemeli: az eklek
ticizmus jelentése egyszerre foglal magába egy bizonyos lelki alkatot (habitus), gon
dolkodásmódot (ratio) és módszert (methodus) avagy inkább eljárásmódot (modus); 
mégpedig az önállóságot a válogatásban, a többi (a válogatás potenciális tárgyát képező) 
filozófus iránti nyitottságot, és a válogatás kritériumainak ismeretét.65 Az idézett 
részben a beszélő mindhárom vonatkozásban elkötelezi magát az eklekticizmus mel
lett, amennyiben egyrészt azt állítja magáról, hogy összeválogatta a témában koráb
ban „legalkalmasabb/leghelyesebb módon" (commodissime) előadottakat és „saját 
kútfőből" ki is egészítette azokat;66 másrészt kimondja, hogy szakirodalmi elődei 
közül senkit sem kíván teljesen elutasítani, illetve senkivel sem versenyez, miközben 
saját művét tökéletlennek tartja; s harmadrészt a Cicero-passzusok révén olyan kon
textusba helyezi magát, mely az orator perfectus, s közvetetten a humanitas eszményével

61 C ic e r o , Orator, L, 2* („Quod quoniam me saepius rogas, aggrediar non tam perficiendi spe quam 
experiendi voluntate”)

62 C ic e r o , Brutus, 70—71* „Canachi signaiora esse quam ut imitentur veritatem; [***] nihil est enim simul 
et inventum et per fecnim*”)

63 C ic e r o , Orator, X X X L , 112* („nihil nos praecipiendi causa esse dicturos atque ita potius acturos ut 
existimatores videamur loqui, non magistri”)

64 Michael A l b r e c h t , Eklektik. Eine Begrijfsgescbicbte mit Hinweisen auf die Pbilosopbie- und 
Wissenschaftsgeschichte, Frommann—Holzboog, Stuttgart — Bad Cannstatt, 1994, 38—45*

65 Uo., 666*
66 A De inventione Szerdahely által idézett szakaszait az eklekticizmus kontextusában értelmezi: Uo., 44*
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azonosítható, s mely a mindenkori válogatás eszmei alapját biztosítja. Ez utóbbi szem
pontból legfontosabb az Oratorból átvett azon részlet, mely a „tanító" és a „mérle
gelő szónok" szembeállítását tartalmazza. Az idézet ilyetén jelentősége azonban 
csak a szövegrészlet eredeti kontextusát figyelembe véve ismerhető fel. A tökéletes 
szónok mibenlétét vizsgáló Cicero-műben az „okító" (magister) és a „mérlegelő szó
nok" (existimator) kettőse a retorikai decorum szintjén a bölcselkedéshez, illetve 
a mindenfajta személyhez és témához illő megszólalásmód elkülönítésének felel 
meg,67 melyek két ellentétes ismeretelméleti pozíciót implikálnak: az ezoterikus/ 
dogmatikus, és az exoterikus tudományszemléletet. Ahogy azonban a decorum egy 
magasabb szinten68 immár a honestum és az esztétikai decorum integratív meghala
dását jelenti, úgy itt is az ellentétpár egyik tagja, az existimator (vagy ugyanebben 
a Cicero-műben másként: iudex) az átfogóbb szemlélet birtokosa, az ideális szónok, 
aki az elvont eszmék és a köznapi valóság világában egyaránt jártas.

Hogy Szerdahely saját módszertani önmeghatározását Cicero szavaival mondja 
el, az ebben az esetben nem a mesterre való hivatkozásban megnyilvánuló feltétlen 
tekintély tisztelet jele, hiszen amit idéz Cicerótól, az éppen a válogatás és mérlegelés 
szabadságának kimondása, a tanítói habitus elutasítása. Más szóval Szerdahelyről 
megállapítható, hogy ugyan egy mestert követ és egy filozófusi szektához csatlako
zik, de ez a mester azt tanítja, hogy nem kell rá felesküdni, és ez a szekta a semmi
lyen szektához nem tartozók gyülekezete. Mindez azért is hangsúlyozandó, mert 
amit Szerdahely tesz, az formailag mindenképpen Cicero'imitatio, márpedig ennek 
óriási hagyománya volt legalább azóta, hogy Quintilianus a Szónoklattanban  (X . 1. 
105-114.) Cicero feltétlen mintaszerűségét hangoztatta.69 A reneszánsz idején már 
a túlzásba vitt Ciceró-utánzást gúnyolta ki Erasmus Ciceronianus (1528) című dia
lógusában, melynek ciceroniánusnak minősített szereplője a Cicerónál fellelhető 
szavakat és kifejezéseket abból a célból gyűjti, hogy azután csakis ezeket használja 
megnyilatkozásaiban. A barokk korban Magyarországon használatban volt retori
kák, illetve a retorikaoktatás számára Cicero volt az aurea latinitas elsődleges sti
lisztikai tekintélye,70 és az a késő barokk jezsuita poétika, melyből Szerdahely vél
hetően a költészet alaki elemeinek felsorolását átvette,71 olyan bevezetővel kezdődik, 
mely Ciceróra -  és csakis rá -  hivatkozva igyekszik igazolni a költészettel való foglal
kozás szükségességét.72 Ez a fajta tekintélykövető imitatio azonban távol áll a most

67 Vö* Mary A* G r a n t  — George C* F is k e , Cicero1s „Orator” and Horaces „Ars poetica”, Harvard Studies 
in Classical Philology VoL 35 (1924), 52*

68 A decorum-tanról vö* Uo., 11—18*
69 Bán Imre, A z imitatio mint a reneszánsz arisztotelizmus esztétikai kategóriája = Uő*, Költők, eszmék, 

korszakok, váL, szerk* B it s k e y  István, Kossuth Egyetemi, Debrecen, 1997, 23—45* Itt: 2 6 —27*
70 Vö* K e c s k e m é t i  Gábor, „A böcsületre kihaladott ékes és mesterséges szállás, írás”. A magyarországi 

retorikai hagyomány a 16—17. századfordulóján, Universitas, Budapest, 2007, 48 —49*; 109—114*
71 Vö* J á n o s i , I. m„ 37-38*
72 „Poeticám laudare super vacaneum est: quam nem potest ignorare, qui Musas á limine saluta vit; 

colere verő ac per nőssé debet quisquis inter Oratores nomen profitén suum cupit* Est enim, teste 
Tullio, finitima Eloquentias Poesis, imő Eloquentia Superior eonomine, quod honestissima delec- 
tatione id saspé aíFequatur, quod Ars Oratoria pugnaci ÖC molesta severitate íegré vulgo extorquet* [***] 
Artem prasstantissimám non parum commendat finis ipsi príestitutus* Id enim studet, ut proponendis
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vizsgált módszertől, s egyetértek Balogh Piroskának Szerdahely munkájáról egy álta
lánosabb gondolatmenet részeként leírt, de ide is vonatkoztatható szavaival: „a kü
lönféle jezsuita tanintézményekben elsajátított poétika és retorika jelen van e műben, 
de nem diszciplínaként, nem tudományszemléleti keretként, sokkal inkább mint 
hordozóanyag és példatár. A diszciplináris keret, az esztétika tudománya nemcsak 
nevében, de szemléletében és módszertanában, sőt előadásmódjában is más habitust, 
eltérő horizontot jelenít meg."73 Értelmezésemben ez a habitus és horizont elsősor
ban a cicerói hagyomány kevésbé formai-stilisztikai, mint inkább lényegi-tartalmi 
követéséből, az eklekticizmus és a mögötte álló mindenoldalú embereszmény átvéte
léből fakad.

Mint láttuk, a Szerdahely-esztétikában egy, a tanítóval (magister) szembeállított, 
mérlegelve ítélkező beszélő (existimator) szólal meg, aki nem bevégzett tantételeket 
tesz közzé mintegy kinyilatkoztatás-szerűen, hanem tevékenysége nagy vonalakban 
úgy jellemezhető, hogy először „egy helyre gyűjti" mindazt, amit az adott tárgyról 
korábban írtak közül a leghelyesebbnek tart, majd ezt megválogatja avagy kivona
tolja (excerpo), s végül „a közöshöz" hozzáad valamit „saját kútfőből" is. Ez a cicerói 
módszertani leírás olyan előadásmódot ígér, amelyben az olvasó nem csupán az író 
végkövetkeztetéseivel találkozik, hanem elé tárul az oda vezető gondolatmenet, vé
gigkísérheti a válogatás folyamatát, kivonatosan megismerheti a téma különféle 
megközelítéseit, s csak ezek után a szerző saját álláspontját, mely azonban hangsú
lyozottan távol áll attól, hogy tökéletes és „abszolút érvényű" legyen, és voltaképpen 
nem is a maga egyediségében érdekes, hanem mint az elődökkel együtt alkotott 
„közös" produktumhoz való hozzájárulás.

E metodológiai séma működésére lássuk például az Aestheticá második könyvé
nek ötödik fejezetét, melynek címe: „De nem minden, ami tetszik, szép is. Mi külön
bözteti meg a többitől a szép keltette tetszést?" A fejezet II. pontja alatt azt a nézetet 
ismerteti Szerdahely, mely szerint „a szépség a hasznosságra való tekintet nélkül tetszik 
és gyönyörködtet", mégpedig nagyrészt Friedrich Justus Riedel Theorie dér schönen 
Künste und Wissenschaften című munkája nyomán,74 melyből az átvett részleteket azon
ban ezúttal is jelölés nélkül olvasztja szövegébe. Riedel szerint a szép keltette tetszést 
a jóból fakadó tetszéstől három mozzanat különíti el: a tetszés érdek nélkülisége, ér
zéki eredete, valamint az a körülmény, hogy a tetsző tárgyat ez esetben nem birto
koljuk és nem kívánjuk birtokba venni.75 Szerdahely parafrázisában:

actionibus humanis őí exemplis corrigat mortalium mores, ÖC aíFectus purget* Idcircohanc prce cl aram 
emendatricem vitce Tullius vocat* Neque uni tantum generi hominum prodesse conatur; séd omnium 
commodis servit” Adolescentibus poeticce studiosis = Josephus J u v e n c iu s , Institutiones Poeticce. Ad 
Usum Collegiorum Societatis JESU, Colomé Agrippinse, Wilhelm Metternich, 1726♦ o« n«

73 B a lo g h  Piroska, A barokk jezsuita műveltségtől a preromantikus esztétika polifóniájáig. Szerdabely 
György Alajos, az első magyar esztétikaprofesszor tudományszemléletének sajátságai = Tudósok a megis
merés színterein. A romantikus tudományok és a 18—19. századi tudóssztereotípiák, szerk* G u rk a  Dezső, 
Gondolat, Budapest, 2012, 261—262*

74 Erre felhívta a figyelmet: M it r o v ic s  Gyula, A magyar esztétikai irodalom története, Csáthy Ferenc, 
Debrecen—Budapest, 1928, 23>.

75 „Das Gute muí$ von dem Schönen, dér Trieb dér Interesse von dem Triebe des Wohlgefallens sorg- 
fáltig unterschieden werden* Jener willbesitzen; dieser ist mit dem blofóen Anschauen [...] zufrieden,
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Tetszik, ahogy mondtam, a szép, mert szép, a jó , mert jó : azaz tetszik a szép, 
mert gyönyörködtet, a jó , mert hasznunkra van. Ami szép, formája miatt; ami jó , 
anyaga, rendeltetése és haszna miatt tetszik. A jó  tetszik, mert birtokoljuk, vagy 
tetszik, mert birtokolni akarjuk, vagy azért tetszik, mert megkívánjuk birtoklá
sát; a szép pedig akkor is tetszik, mikor sem nem birtokoljuk, sem pedig nem 
vágyunk azt birtokolni. Végezetül a szép a gyönyörködtetésből áll; a jó, habár gyö
nyörködtet, valamely szükséglet kielégítésére, vagy haszonszerzésre szolgál.76

A Riedel munkájának értelmező kivonatolását tartalmazó fejezet azért is figyelem
re méltó, mert központi jelentőséget kapott Margócsy Istvánnak a Szerdahely-élet- 
művet a modernség felől újrafelfedező nagy tanulmányában, amikor innen vett idé
zetekkel támasztotta alá egyik fő tézisét, mely szerint „Szerdahely legnagyobb tette 
nyilván az esztétikai öntörvényűség felismerése, s az esztétikai látásmódnak a logi
kai igazságkeresés metódusától és igazságfogalmától való függetlenítése volt":

Szerdahely ott valóban radikális, ahol kimondja, hogy a szép nem haszonelvű 
(„Pulcritudo sine ratione utilitatis piacet, delectatque”, Ae I: 146.), hogy a szép
-  szemben a jóval, amely tartalm a és irányultsága révén tetszik -  formájával 
kelt tetszést bennünk („Pulcrum quod est, piacet propter formám, Bonum 
propter materiam, et finem ...” Ae I: 147.), s azt is vállalja, hogy a szépet birtokol
ni még csak nem is akarjuk („Pulcrum etiam tűm piacet, cum neque possidetur, 
neque possideri desideratur”, (Ae I: 147.).77

Ha Szerdahely itt idézett megjegyzései végkövetkeztetésként állnának, akkor lehet
nének a haszonelvűséggel szembehelyezett esztétikai öntörvényűség tételmondatai, 
de az existimator vizsgálata nem ér véget ezen a ponton, hanem azzal folytatódik, 
hogy (az általuk keltett tetszés módja közti eltérés ellenére) „a jó  és szép között nagy 
az átfedés, összetartozásuk köteléke igen erős".78 Ráadásul Szerdahely ugyanitt ve
zeti be a szép és jó  közös elnevezéseként definiált kalokagathía fogalmát, azt a fo
galmat, melynek -  mint láttuk -  jelentősége van az egész munka koncepciójára 
nézvést. A továbbiakból pedig az derül ki, hogy a tetszés ténye jelenti az összekötő 
kapcsot a jó , a szép és a tökéletes között, a tetszés módjából eredő különbség tehát 
csak ezen az alapvető összefüggésen belül értendő: „A szép középütt, médiumként 
látszik lenni a jó  és a tökéletes között, mindkettővel van benne közös, nevezetesen 
az, hogy tetszik. De hogy az általuk keltett tetszés különbsége még nyilvánvalóbb 
legyen, még egyszer összefoglalom most."79 Ez az újabb összefoglalás viszont már

die die Empfindung hervorbringt. [.. J  Schön ist [...] was ohne interefóirte Absicht sinnlich gefallen 
und auch dann gefallen kan, wenn wir es nicht besitzen.” Friedrich Justus R ie d e l , Theorie dér schönen 
Künste und Wissenschaften, Christian Henrich Cuno, Wien—Jena, 17742, 11.

76 S z e r d a  h e l y  esztétikai írásai, 6 8 .
77 M a r g ó c s y  István, Szerdahely György művészetelmélete, ItK  1989/1—2., 26.
78 S z e r d a  h e l y  esztétikai írásai, 69.
79 Uo.



nem Riedel, hanem Sulzer alapján történik, s ebben, a német populárfilozófustól 
szinte szó szerint átvett, s a fejezetet lezáró gondolatmenetben szépség, jóság és tö
kéletesség közös metszetének lehetőségét egy hasonlat szemlélteti:

Am i jó , saját anyaga, vagy haszna miatt tetszik, az arra való törekvés számunkra 
előnyös. A szép formája miatt tetszik, amellyel felruháztatott; teljes mértékben 
távol áll a hasznosságtól, mégis gyönyörködtet. A tökéletes is tetszik, nem anya
ga vagy formája m iatt; és nem valamiféle belső összetevője miatt, amely eszköz 
vagy segítség valamely cél eléréséhez: hanem a saját tökéletessége m iatt tetszik.
E három dolgot a gyémánt példáján teszem világossá. A gyémántkő értékes, ra
gyogó és kemény: az értékessége szempontjából a jó  osztályába tartozik; ragyo
gása és színeinek élénk tüze m iatt illik rá a szép elnevezés; keménysége és tör
hetetlen szilárdsága m iatt a tökéletes dolgok közé sorolják.80

A gyémánt az adott szövegösszefüggésben világosan a szép és a jó  közötti átfedés meg
jelenítője, s ezzel, a fejezetet és egyben az eszmefuttatás ezen részét lezáró metaforával 
Szerdahely új értelmezési keretbe helyezi a szép és jó  keltette tetszés különneműségé- 
ről korábban mondottakat. A beszélő tehát láthatólag menet közben megváltoztatta 
a nézőpontját, de vajon ezzel ellentmondásba került-e önmagával ebben az alapvető 
kérdésben?81 Az eklektikus módszertan érvényesülését feltételezve nem erről van szó, 
hanem arról, hogy a válogatástól és kivonatolástól a saját álláspont megfogalmazásáig 
tartó gondolatmenetben előrehaladva a fogalmak más-más szinten nyernek jelentést, 
s ezek a különféle -  esetleg látszólag egymással ellentétes -  meghatározások nem zár
ják ki egymást, hanem egyszerűen különböző kontextusban, különböző belátási szin
teken érvényesek. Szép és jó  az általuk kiváltott tetszés módját tekintve elválaszthatók 
egymástól (hangzik a kiinduló megállapítás), de nem függetlenek egymástól (folytató
dik a gondolatsor), hiszen szerencsés esetben jellemezhetik ugyanazt a tárgyat. Ráadá
sul az Aestheticá fentebb idézett Conclusiójának fényében a fejezet újból átértelmező
dik, amikor explicitté válik a vállalkozás egészének végcélja, amely nem más, mint 
a szép ember, a homo aestheticus eszményének felmutatása, ennek pedig legfontosabb 
tulajdonsága, hogy benne „a szép és jó  érzéke kölcsönösen egyesülve van". A munkán 
belül szép és jó  fogalma itt, az utolsó oldalakon nyerik el végső értelmüket, mégpedig 
egy integratív, magasabb szintű fogalom alkotórészeiként.

Több példát lehetne még hozni arra, hogy Szerdahely menet közben módosítja, 
alakítja fogalmai jelentését, miközben egy részlegestől egy átfogóbb nézőpontra he
lyezkedik. Ilyen a „természet" jelentésének változása A szépség mintája a természet 
című fejezetben. Itt először elkülöníti egymástól a „közönséges természetet" és a mű-

80 U o 69—70* A forrás: Johann Georg S u l z e r , Sebön (Scböne Künste) = Uő*, Allgemeine Theorie dér 
Scbönen Künste***, II*, 1038*

81 Vö* Margócsy István meglátásával: „[Szerdahely] összes ellentmondása visszavezethető arra az egy
szerű tényre, hogy miközben úttörő módon meghirdette a műalkotás autonómiáját, valamint a szép 
érdeknélküliségét, a művészet legáltalánosabban értett hasznosságát, s nevelő funkcióját (a »dulce« 
mellett az »utile«-t, a »delectare« mellett a »,docere«-t) mint végső célt, egy pillanatra sem volt hajlandó 
kétségbe vonni*” M a r g ó c sy , L m„ 26*
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vészeiben létrejövő „szép természetet" mint „két világot", a valós és lehetséges dolgok 
birodalmát, de végül mindkettőt ugyanazon egység részeiként kezeli, kijelentve, 
hogy „ami csak van, vagy lehet, az természet",82 és hogy „mindkét természet mintája 
a művészeteknek".83

A német populárfilozófia a módszertan vonatkozásában is fontos lehetséges kon
textust ad Szerdahely esztétikájához, hiszen a szűkre szabott, tekintélyelvű és dog
matikus megnyilatkozással szemben ők is a gondolatmenet egészét feltáró, az olvasót 
beavató kifejtést részesítették előnyben. A populárfilozófusok második generációjá
hoz tartozó, s legfontosabb önértelmező szövegeiket (részben már Szerdahely Aesthe- 
ticájának megjelenése előtt)84 publikáló Christian Garve a gondolkodás módozata
iról írt tanulmányában a „tanító avagy szisztematikus módszer"-rel a „szókratészi" 
metódust állítja szembe, a kettő között az alapvető eltérést az előbbi ismeretátadásra 
szorítkozó, s az utóbbi önálló gondolkodásra ösztönző jellegében látja.85 Önállósá
gon (Selbstdenken) Garve esetében sem egyedi, az elődöktől független produktum 
létrehozása értendő, hanem az a képesség, hogy az anyag önálló begyűjtése és elren
dezése során önálló meglátásokra jussunk egy, az egyeditől az általános felé haladó 
eszmefuttatás során. Az ilyen értelmű önállósággal bíró szókratészi gondolkodó 
előadása során azt a folyamatot ismételi meg, képezi le, melynek eredményképpen az 
új eszmére bukkant.86 Garve gondolkodás-módszertani tipológiájából a szókratészi 
eljárás egyik alesetének, a „kommentáló módszernek" egy bizonyos fajtája áll legkö
zelebb Szerdahely metódusához. Garve vonatkozó meglátásait azért is érdemes 
idézni, mert közelebb visz a populárfilozófusok és általában az eklektikus filozófia 
eredetiségfelfogásának megértéséhez:

Létezik a kommentálásnak egy negyedik módozata is, mely abból áll, hogy az 
értelmező a szerző helyébe képzeli magát, tüzénél meggyújtja a sajátját, és közö
sen gondolkodik vele. így aztán nem csupán jobban behatol az egyes gondola
tok jelentésébe -  mivel mintegy újból kitalálja őket - ,  hanem jobban átlátja az 
egész összefüggését, lévén ezt, a d o lg ok  természetéből eredő összefüggést legin
kább az az olvasó képes helyesen észrevenni, aki jobban figyel a dolgokra, mint 
a szerző szavaira. [...] Elkerülhetetlen, hogy -  miközben saját tapasztalataink 
segítségével világosabban felismerjük azokat az eseteket, amelyeket a szerző ki
jelentései megtételekor szeme előtt tartott -  [...] olyan tényekre és okokra buk
kanjunk, amelyekre a szerző nem gondolt, és amelyek számunkra valódi újdon
ságot tanítanak.87

82 S z e r d a h e l y  esztétikai írásai, 2 4 7 .

83 Uo„ 249.
84 PL Christian G a r v e , Das Weibnacbtsgescbenk, Dér Philosoph für die Welt, szerk. J. J. E n g e l , Zweyter 

Theil, Leipzig, 1 7 7 7 ,  1 8 —2 3 .  Erről az esszéről lásd: F ó r i z s  Gergely, „Alpeseken Alpesek emelkednek”. 
A képzés eszménye Berzsenyi elméleti szövegeiben, Universitas, Budapest, 2 0 0 9 ,  4 2 —4 3 .

85 Christian G a r v e ,  Einige Beobacbtungen iiber die Kunst zu Denken = Uő., Versucbe iiber verscbiedene 
Gegenstánde aus dér Morál, dér Litteratur und dem gesellscbaftlicben Leben, Zweyter Theil, Wilhelm 
Gottlieb Korn, Breslau, 1 7 9 6 ,  3 3 1 —3 5 0 .

86 Uo„ 3 4 4 .

87 Uo„ 3 9 1 - 3 9 2 .
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Garve leírása több ismeretelméleti jellegű előfeltevést foglal magába: eszerint az ek
lektikus mű feltételez egy hasonló szemléletű olvasót, akiben végső soron megképző- 
dik a mű mint egész. Ez az olvasó nemcsak rekonstruálja a maga számára az olvasott 
gondolatmenetet, hanem felülbírálhatja az írót, szétbonthatja az általa nyelvileg meg
alkotott struktúrákat, mégpedig a mindenki számára egyformán adott tapasztalati 
valóságra támaszkodva, és így juthat el saját felismeréseihez. A mindenkori szerző ál
tal megalkotott fogalmak eszerint eleve csupán ideiglenesnek szánt konstruktumok, 
egy vég nélküli, írók és olvasók által közösen megalkotott gondolatfolyam részei.

Hogy Szerdahely mennyire ehhez hasonlóan fogja fel műve érvényességi körét, 
annak megmutatására újra lehet idézni az Előszó azon passzusát, melyben kijelenti, 
hogy nem nyújt „teljesen tökéletes, abszolút érvényes művet", vagy utalni lehet pél
dául egy későbbi, az olvasóhoz címzett felhívására: „Nem jóslatként mondom, hanem 
teljesen biztosan állítom, hogy vannak és lesznek mások, akik buzgóbb törekvéssel, 
mint amilyen a miénk most vagy korábban, és nagyobb nyugalommal, megismerő ké
pességgel, felsőbbrendű érettséggel, munkával és szorgalommal rendelkezvén, mikor 
majd írásra szánják el magukat, tökéletesebbet fognak alkotni."88 Különösen lényeges 
továbbá az az önreflexiója, amely -  ezúttal lábjegyzetben is megadva a forrást -  a ci
cerói eklektikus filozofálás egyik alapgondolatát ismétli meg: „mindig azt keressük, 
ami az adott dologban a legvalószínűbb".89 Ezek az idézetek is alátámasztják Balogh 
Piroska következtetését, hogy az Aestheticá narrátora „nem tökéletes, dogmatikus 
rendszert kíván alkotni, csupán gondolkodik, töpreng, tapasztal", mely attitűd elmé
leti kereteként joggal mutatható fel a baconi aforisztikus tudománymodell, illetve a 
18. századi angol-skót kritikai hagyomány.90 E sorba azonban véleményem szerint 
oda kell helyezni egyrészt a filozófiai eklekticizmus évezredes hagyományát, másrészt 
az ennek egyik újrafogalmazásaként érthető 18. századi német populárfilozófiát.91

3 . Összegzés

Szerdahely művének esztétikafogalmát a homo aestheticus nevet viselő embereszmény 
határozza meg, vállalkozásának bevallott célja ennek felmutatása, az erre való törek
vés ösztönzése. Ez az eszmény ugyanakkor szorosan egybefügg a Szerdahely által 
követett módszertannal, ugyanis a mű beszélője beszélője -  aki ebben az esetben aligha 
választható el a szerzőtől -  az Előszó bán a cicerói orator perfectus szerepébe helyezke
dik, ez figura pedig ezer szállal kötődik a római humanitas (és a görög kalokagathía) 
ideáljához, melyek közvetlenül és 18. századi újraformálásaikban a homo aestheticus 
előképei. Az Aestheticá narrátora tehát maga is a narrációban megalkotott eszmény 
részese, s ugyanerre az eszményre kívánja ráeszméltetni olvasóját. Módszer és cél 
elválaszthatatlanok egymástól, ez esetben az eszmény felé törekedés azonos az esz

88 S z e r d a h e l y  esztétikai írásai, 4 2 .

89 Uo., 1 9 7 .  Lásd Marcus Tullius C i c e r o ,  Tusculanae Disputationes, IV., X, 2 9 .

90 B a l o g h , A barokk jezsuita műveltségtől..., 2 6 2 - 2 6 4 ;  S z e r d a h e l y  esztétikai írásai, 2 9 1 - 2 9 4 .

91 Eklekticizmus és populárfilozófia kapcsolatáról Friedrich Nicolai példája alapján lásd: S c h m i d t - 

B i g g e m a n n , I. m„ 2 3 5 - 2 5 1 .
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mény megvalósításával: a törekvés helyes módja maga a cél. Ez pedig nem más, mint 
az eklektikus szemlélet átadása, az olvasó bevonása a közös gondolkodásba, s ezáltal 
a képzés folyamatába. Az Aesthetica végső tétje egy világlátás képviselete és terjesz
tése: az eklektikus filozófus szemléletéé, aki érzelmeit és értelmét képes összehan
golni, a világ dolgairól tapasztalattal bír, de a tapasztaltakból általánosítani is tud, 
mintakövetésében önmagához hű marad, mesterek szavára fel nem esküszik, de saját 
magát is folyton felülbírálja, s eszméit a közjót irányzó cselekvéssé alakítja. Szigorúan 
formalizált módszertanról itt nem beszélhetünk, hiszen az eklekticizmus tana éppen 
a mindenkori formalizáltság esetleges, másodlagos jellegét tartalmazza, szemben az 
örök emberi lényeg megtapasztalásának elsődlegességével. Ez a methodus így kevésbé 
szigorú módszer, inkább magatartásminta: modus,92 azaz mértéktartás’, távolságtar
tás a szélsőségektől’, vagyis ez esetben annak az alkalmas mértéknek az ismerete és 
megtartása, amely az egyediségnek az elvontságban (és fordítva) való meglátásához és 
láttatásához szükséges, s amely csak annak adatott meg, aki maga is a testi és szellemi 
meghatározottság helyes arányával él.

92 A kifejezés cicerói használatára lásd a 36. lábjegyzetet!


