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Szerdahely György Alajos esztétikai 
írásai, I., Aesthetica (1778), kiad. 
Balogh Piroska

A Csokonai Könyvtár sorozat Források alsorozatában 2012-ben látott napvilágot 
Balogh Piroska fordításában és gondozásában Szerdahely György Alajos Aestehtica 
(1778) című munkája. Balogh Piroskának már korábban is jelent meg e sorozat-
ban kötete: 2005-ben Schedius Lajos János széptani írásai címmel, s minden bizonnyal 
nem ez az utolsó darab e sorozatban, hiszen – mint a kötet alcímében szereplő ró-
mai egyes szám sejteti – számíthatunk Szerdahely többi esztétikai írásának megje-
lenésére is.

Szerdahely Aesthetica című könyvéről joggal gondolhatjuk, hogy alapvető fon-
tossággal bírhat a kor művészetével, irodalmával foglalkozó kutatók számára, az iroda-
lomtudomány mégis a mai napig adós maradt a szerző esztétikai műveinek alaposabb 
vizsgálatával, a kritikatörténeti diskurzusba való bevonásával. Balogh Piroska meta-
foraláncával élve: a 2009-ben megjelent, Tóth Sándor Attila által készített első, mono-
grafi kus Szerdahely-kötettel még nem érkeztünk el az adósságlevél szétszaggatásának 
üdítő pillanatához, ezzel csupán a kamatfi zetés periódusa zárult le – a tőketörlesztés 
alapfeltétele a Szerdahely-szövegek magyar fordításban, kommentárokkal kísért új-
bóli kiadása.

A Források sorozat céljának tekinti, hogy a kutatás és oktatás számára hozzáfér-
hetővé tegyen olyan szövegeket, melyek ma már alig elérhetők. E Szerdahely-kötet 
esetében is indokolt az újrakiadás, hiszen bár ötven évig egyetemi tankönyv volt (egy 
ideig kötelező, később Schedius fent említett írásai mellett ajánlott), mégis csupán 
egyetlen kiadást élt meg. Balogh Piroska ráadásul hatalmas terhet vállalt át a kuta-
tóktól azzal, hogy latinról magyarra fordította a szöveget. E teher mértékét, tehát 
a fordítás nehézségét jobban megítélhetjük, ha ismerjük a Források sorozat néhány 
korábbi, retorikával foglalkozó kiadványát. Köteteik bevezetéseiben már Bitskey 
István és Imre Mihály is felhívta a fi gyelmet arra, hogy a reformáció és a barokk kor 
szövegeinél milyen erős a retorikai hagyomány. Ennek mai magyar nyelvre való át-
ültetése eleve nehéz feladat. Szerdahely itt tárgyalt művét mint ebből a hagyomány-
ból való kilépés kísérletét láthatjuk. A fordító azzal is segíti a Szerdahely által be-
szélt nyelv pontosabb megértését, hogy a kötet végén több oldalas szószedetet közöl 
a fordítás koncepciójának és fogalmi hátterének átláthatósága érdekében. A kötet 
nem tartalmazza az eredeti latin szöveget, de mint olvashatjuk, hamarosan hálózati 
kiadás formájában az is hozzáférhető lesz.

Balogh Piroska könyve kritikai igényű forrásközlés és fordítás. Szerdahely közel 
kétszázhetven oldalnyi szövegéhez kétféle lábjegyzet kapcsolódik: a szerzői jegyzet 

és félkövér betűtípussal a sajtó alá rendezőé. Rengeteg fordítói jegyzet a szerző által 
sehogyan sem vagy hiányosan megadott, antik művekre való hivatkozást pontosít 
vagy fed fel. Napjainkban már egyre kevesebb a latin nyelvet jól ismerők, s jelentő-
sebb latin olvasottsággal rendelkezők száma; Balogh Piroska ezen forrásfeltárásai 
nélkül a kötet használóinak többsége számára alighanem rejtve maradtak volna 
ezek az utalások.

A kötet végén egy több részből álló, ötven oldalas tanulmány olvasható, mely 
Szerdahelynek nem csupán az itt közreadott szövegével foglalkozik. Első megneve-
zett célja, hogy az 1770-es évekbeli korszakváltás-paradigmaváltás tudománytörté-
neti vitájához újabb adalékként a Szerdahely-életművet ismertesse, melyben jól ki-
mutatható a több szinten bekövetkezett változás. A tanulmány két fő kérdése, hogy 
miben ragadható meg e változás; s milyen ösztönzésre, milyen forrásokból és mi-
lyen célzattal vállalta azt Szerdahely.

Az első kérdésre a tanulmány három pontban foglalja össze a választ, s később 
ezeket részletezi. Az első pontban rámutat, hogy a Baumgarten-féle esztétika fel-
fogást követi Szerdahely szövege, mely a korábbi, tematikus kategorizálás helyett a 
megismerést teszi a rendszerezés alapjává. Másodikként arra hívja fel a fi gyelmet, 
hogy Szerdahely szövegének alappillére az angolszász élményesztétika, melynek di-
namikussága hatás és indulat interakciójaként nyilvánul meg, s mely alapján értelmet 
nyer az ízlés fogalma, még ha ez kívül is esik a tudományos diskurzus terén. Harma-
dikként pedig arról beszél, hogy a Bacon-féle aforisztikusság fi gyelhető meg a szöve-
gen: dogmák helyett példákat állít, hangsúlyozza a tapasztalati alapot, s nem személy-
telenül szólal meg, hanem egy nem-mindentudó elbeszélői hang szólamaként.

A második kérdésre is (milyen ösztönzésre jött létre és milyen forrásokból táplál-
kozik ez a rendhagyó szöveg) összetett választ ad a tanulmány. A tudományos dis-
kurzus megváltozásának jele a korban kialakuló felekezet felettiség, mely az Aesthetica 
szövegén is jól kimutatható – a jezsuita Szerdahely a források tekintetében nem 
tesz vallásbeli különbséget, sőt többségében protestáns szerzők tudományos mun-
káit használja föl. A tanulmány megkísérel egyfajta hatástörténeti vizsgálatot is vé-
gezni, bár hangsúlyozza, hogy az irányok megállapítása csupán feltevés lehet, ezért 
leginkább csak a hatás szempontjából összekapcsolható csoportok felkutatása lehet-
séges. Burke esztétikaelméleti munkájának nyomait keresi Szerdahely szövegében, 
de nem a szerző által jelzett, hivatkozott kapcsolatokat vizsgálja – részben, mert 
ezt már korábban elvégezték mások, részben, mert (mint erre fölhívja a fi gyelmet) 
a kor jegyzetelési szokásai eltérnek a ma megszokottól, s egy szerzői név említésé-
nek hiánya nem feltétlenül jelenti, hogy az nem szolgált forrásként. Burke neve alig 
szerepel Szerdahely szövegeiben, holott a fenségfogalom rendszerbe illesztésének, 
a narrátori diszpozíciónak, a metaforizált gendervonatkozásoknak és az esztétikum 
társadalomelméleti kivetülésének vizsgálata egyértelművé teszi a két szerző munkái 
közötti kapcsolatot.

Szerdahely szövege hatástörténeti szempontból nem csak tényező, de eredő is 
lehet – ezt próbálja bemutatni a tanulmány utolsó nagyobb egysége, két példán át. Az 
elsőben Szerdahely és Kazinczy kapcsolatát vizsgálja a szerző a regényekről alkotott 
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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.)

TÖRÖK LAJOS

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 


