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A háromszáz éves Diderot személyében a 
legmodernebb XVIII. századi filozófust ün-
nepelhetjük: regényei az Apácától a Fatalista 
Jakabig máig is izgalmas olvasmányok, filo-
zófiai dialógusai a Rameau unokaöccsétől a 
Párbeszéd folytatásáig mintha mai morális di-
lemmáinkat fogalmaznák meg. Mégis mint-
ha a tavaly háromszáz éve született Jean-
Jacques Rousseau közelebb állna a ma meg-
hasonlott emberéhez: míg az Enciklopédia 
szerkesztője a tudományos és technikai hala-
dás hitét hirdette mint a felvilágosodás filo-
zófiájának kötelező krédóját, addig az encik-
lopédisták legfőbb kritikusa a modernitás 
antinómiáit hangsúlyozta, a tudományok és 
a művészetek terén elért fejlődés emberi-er-
kölcsi veszteségeit vette számba. Ez utóbbi 
dilemmák Dide rot figyelmét sem kerülték el, 
igaz, ezekről csak a „felvilágosult despoták” 
számára készült kéziratos kiadványban, Fried-
rich Melchior Grimm Correspondence litté
rarires-jében írt. Helvétius cáfolatában az 
egysíkú egoizmus-elméletet bírálja, a Grimm-
hez írt búcsúlevelében a felvilágosult despo-
tizmus dicséretét utasítja el. A technikai fej-
lődés ellentmondásait nem tagadja, de a to-
vábbi tökéletesítésben – és nem a visszafejlő-

désben – látja a megoldást, ahogy a kritikai 
racionalizmus antinómiáit sem egy tradicio-
nalista-tekintélyelvű fordulattal kívánja felol-
dani, mint Rous seau kultúrkritikája, hanem 
az ész dogmatizmusát mérsékelni képes – de 
nem „az ész trónfosztásába” torkolló – emo-
tivista etika szempontjainak érvényesítésével.

Megemlékezésünkben a mai Diderot-
recepció egyik legizgalmasabb, legaktuáli-
sabb problémáját idézzük: Diderot és a 
fordítás kérdéskörét. Több síkon is értelmez-
hető a „fordítás” problémája: a két – vagy 
több – nyelv közötti koncepcionális közve-
títés kérdéseként, illetve a „transzkulturális” 
átmenet dilemmájaként: vajon ugyanazt je-
lenti-é az egyik kul túrkörben az adott szöveg, 
mint egy másik kultúra kontextusában? 
Cseppentő István tanulmánya mindkét kér-
dés közepébe talál: egyrészt a magyar fordítás 
fogalmi kész letét, illetve annak változását az 
elmúlt fél évszázad folyamán veszi vizsgálat 
alá, másrészt a Pótlás Bougainville utazásához, 
az egzotikus szexológiai felfedezőút kapcsán 
felmerül a különböző kultúrák értékhangsú-
lyos – vagy értéksemleges – leírásának kér-
dése, „az etnológus dilemmájának” nevezett 
örök probléma.
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Bartha-Kovács Katalin: Visszaadhatóe 
Diderot stílusa magyarul? első látásra „csupán” 
a fordító – a fordítás – problémáiról szól, az 
alcím is erre utal: Diderot Szalonjainak fordí
tási nehézségeiről. Ám a magyarra fordításnak 
a francia fordulatokat, stílusárnyalatokat csak 
nehezen követni képes fordítás problémái 
mellett vagy mögött ott sejlik az esztétikai 
elemzések – a képzőművészeti alkotások – 
Lessing Hamburgi dramaturgiája óta köz-
ponti kérdése, a térbeli ábrázolások verbális 
leírásának dilemmája. Tehát a Vernet séták 
diderot-i elemzése is kettős kérdést vet fel: a 
filozófus esztétikai elemzésének adekvátsága, 

illetve ez utóbbi visszaadhatósága a franciáról 
magyarra történő fordítás folyamán.

Mivel a fordításirodalom két kiválasztott 
műve, a Pótlás Bougainville utazásához, illet-
ve a Szalonok Diderot legélőbb, legmoder-
nebb írásai közé tartozik – a „szexuális forra-
dalom” egyik első manifesztuma, illetve az 
esztétikai elemzések politico-morális megkö-
zelítése –, remélhetőleg a háromszáz éves 
Diderot-ról sikerül olyan képet kapnunk, 
mely a mai dilemmáinkat megelőlegező 
gondolkodót mutatja be.

Kulcsszavak: Diderot, felvilágosodás, fordítás
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A francia felvilágosodás két emblematikus 
alakjával, Voltaire-rel és Rousseau-val össze-
hasonlítva Diderot magyarországi fogadtatá-
sa megkésett, jelenléte szerényebb (Dániel, 
1988, 353.), magyar nyelven hozzáférhető 
mű veinek száma csekély: regényeit, elbeszé-
léseit, valamint néhány filozófiai és esztétikai 
traktátusát leszámítva az életmű teljes terje-
delmében a mai napig nem áll a magyar ol-
vasóközönség rendelkezésére. Öröm teli vi-
szont, hogy a lefordított művek között talál-
juk a Pótlás Bougainville utazásához című 
dia lógust, melyet érdemes egy alaposabb kri-
tikai vizsgálat alá vetni, mind a szöveghűség, 
mind a terminológiai precizitás, mind pedig 
olyan általánosabb követelmények szempont-
jából, melyek egy, az érdeklődő nagyközönség 
figyelmére is számot tartható filozófiai szöveg 
megjelentetésére vonatkoznak.

Diderot művei Magyarországon1

A szöveg magyar nyelvű kiadását első lépés-
ben érdemes a többi Diderot-mű hazai jelen-
létének tükrében megvizsgálni. Nem megle-

pő, hogy a francia felvilágosodás eszméit már 
a 18. századtól kezdődően csak lassan és 
erősen szelektálva befogadó hazai szellemi 
közeg sokáig kevés figyelmet fordított Dide-
rot munkásságára, ezért műveinek fordításai 
és kiadásai is csak a 19. század második felében 
kezdődnek el (Az apáca, Szépfaludi Ö. Fe-
renc, 1869, illetve Válogatott filozófiai művei 
I–II, Kun Samu – Alexander Bernát, 1895–
1900) (Dániel, 1988, 362–363.). A 20. század 
elején a La religieuse-t azonos címen újra le-
fordítják (Az apáca, Holló Jenő, 1907), illetve 
megjelenik a Les bijoux indiscrets első fordítá-
sa (Mikor a néma ajkak megszólalnak, Rexa 
Dezső, 1923, majd ugyanez a fordítás új cí-
men: A drágalátos fecsegők, 1924). Ugyancsak 
a 20. század elején adják ki első ízben a Lettre 
sur les aveugles című materialista alapvetést 
(Levél a vakokról, azokhoz, akik látnak, Révész 
Béla, 1914). A Diderot-fordítás és -kiadás 
valójában majd csak a második világháború 
után gyorsul fel, részben új fordításokkal, 
részben a magyarul már létező munkák újabb 
változataival, s ez a folyamat napjainkig tart 
(La religieuse: Az apáca, Kovács Klára, 1950, 
Máthé Klára, 1963. Les bijoux indiscrets: Fe
csegő csecsebecsék, Katona Tamás, 1966. Jacques 

1 A témára vonatkozó legalaposabb kutatást lásd: Penke, 
1986.


