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A tudomány mai világában egyetlen diszcip-
lína sem állíthatja magáról, hogy képes lenne 
átfogni és átlátni azt a mindenre kiterjedő és 
meghatározó szerepet, amelyet a víz bolygón-
kon az élet minden formájának létrejöttében 
és működésében, így az emberiség életében 
is betölt. Tudományos munkák sora tanús-
kodik arról, hogy fajunk és kultúránk fenn-
maradása szempontjából az egyik legfonto-
sabb mindenkori stratégiai kérdés, múltunk 
megismerésében és jövőnk alakításában ki-
hagyhatatlan tényező a víz, a hozzá való viszo-
nyulás eszköze pedig a kultúra a maga komp-
lexitásában.1 Az emberi civilizáció éppen 
összetettségénél, differenciáltságánál fogva 
igen sokrétű viszonyrendszert alakít ki a von-
záskörében lévő jelenségekkel, különösen a 
létfeltételeit jelentő környezeti tényezőkkel. 
Ezek a tényezők azután a kultúra különböző 
ágaiban fontosságuknak, differenciáltságuk-
nak és alapvető tulajdonságainak megfelelő-

en többféle, esetenként sokféle lenyomatban 
jelennek meg, különböző jelentésekkel tár-
sítva, sokszor egymástól eltérő értelmezések-
kel ellátva, ebből adódóan pedig gyakran 
megkettőzött vagy megtöbbszörözött for-
mákban. Miután a leginkább meghatározó-
nak tekinthető környezeti tényezők között 
minden összefüggésben jelen van a víz, ter-
mészetes, hogy a fő törvényszerűségek ebben 
az esetben is érvényre jutnak.

Ezen mechanizmus révén minden kultú-
ra a hatókörébe került dolgokat a maga ké-
pére formálja. Egyrészt adott maga a jelenség: 
élettelen vagy élő, a környezet része, vagy akár 
a test, az élő szervezet része, másrészt pedig 
adva van ennek szellemi kulturális lenyoma-
ta: szimbólumok, jelentések, értelmezések 
formájában. Jól látszik ez a művészetekben, 
a folklórban és a vallásban is. Ez utóbbiak 
körébe tartozik a szakrális ér telmezések és jelen
tések összessége, a „szakrali záció”, amelynek 
révén a profán tartalom mellett a „szent” jegyei 
is az adott jelenséghez kapcsolódnak. Mind-
ezen folyamatok során maga a jelenség termé-
szetesen önmagában nem, vagy nem minden 
esetben változik, a jelentéshez anyagában 
nem feltétlenül hasonul. Legfeljebb „szeny-
nyeződik” – ahogy ezzel a vízzel kap csolatban 
minduntalan szembesülnünk kell.

1 Az MTA I. Osztály Néprajzi Bizottsága és az MTA – 
DE Néprajzi Kutatócsoportjának közös szervezésében 
2008-ban a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysoro-
zat keretében tartott néprajzi-folklorisztikai konferencia 
előadásai önálló kötetben jelentek meg, amelyek közül 
több is érintette a most tárgyalt témakört: Bartha et al., 
2010. Lásd ugyanitt Barna Gábor (2010), Bartha Elek 
(2010) és Telenkó Bazil (2010) írásait.
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Úgy vélem, a tematikai áttekintésen túl 
a folklorisztikának és a vallástudománynak 
érdemi mondanivalója is van ezzel kapcso-
latban. A továbbiakban erről az oldalról 
próbálom megközelíteni a kérdést.

A világ népeinek folklórjában a víz – fizi-
kai és kémiai tulajdonságai révén – viszonylag 
nem nagy számú alapvető jelentést és funk-
ciót hordoz. Ezek egy része közvetlenül kap-
csolódik a mindennapi élet vízhasználati 
gyakorlatához a halászattól, a táplálkozástól 
a tisztálkodásig, a víz erőforrásként vagy köz-
lekedési útvonalként való használatáig. A víz 
alkalmazása katartikus és termékenységi rítu-
sokban gyakori jelenség, mint ahogyan fel-
bukkan számos nép mítoszaiban, teremtés-
mondáiban, hiedelmeiben. Az „élet vize” 
mo tívum, a víznek mint az élet hordozójának 
történelmi időszakokat és kultúrákat átívelő 
jelenléte a szellemi szférában a civili záció kö-
zös örökségének alaprétegéhez tartozik.

A keresztény Európa népeinek körében 
sincs ez másként. A termékenységi kultuszt 
idézi a Magyarországon közismert és a folklór 
részeként ma is élő locsolkodás szokása, vagy 
a vízzel való leöntésnek a hagyományban 

hasonló funkcióban felbukkanó rítusa. A föld 
termékenységét, az élet fennmaradását szol-
gálják a vízzel végzett esővarázsló szokások, 
amelyekhez kapcsolódva – vagy azok hiányá-
ban is – rítusszövegek, imák egész sora jelzi 
a víz éltető erejét. Tisztító jelentésben jelenik 
meg a víz a világ számos vallásában, köztük 
a világvallásokban. Elegendő itt csupán a 
szent folyókban való fürdés, megmerítkezés 
rítusát említeni, a zsidó vallás rituális fürdését, 
kézmosását, az antik vallások hasonló szertar-
tásait, nem beszélve a kereszténység körében 
gyakorolt keresztelésről, a keresztség kiszol-
gáltatásáról. A víz jórészt az imént említett 
jelentések és funkciók révén megjelenik a 
gyógyítás szolgálatában is: a hivatásos gyógyí-
tásban és a folklór részeként a hagyományos, 
ún. népi gyógyításban egyaránt. A népi mon-
davilág, a vallásos legendák pedig nagy szám-
ban tartalmaznak a vízzel kapcsolatos motí-
vumokat, nemegyszer eredettörténetek, bib-
liai vonatkozású legendák formájában (Lam-
mel – Nagy, 1985; Pócs, 2002; Ujváry 1980).

A fenti értelmezésekkel és funkciókkal 
ellentétben a víz veszélyforrásként is jelen van, 
akár úgy, hogy túl sok van belőle – özönvíz-
szerű esők, villámlással kísért zivatarok, árvi-
zek formájában –, akár pedig mint az ember 
világához elengedhetetlenül szükséges, de az 
adott kor embere számára sokszor kiismer-
hetetlen természetű közeg: a folyók, tavak, 
tengerek, óceánok által jelentett mindennapi 
veszélyforrás képében. Ebben a közegben 
biztosítottak oltalmat azok a védőszentek, 
akik a kereszténység korai időszakától kezdve 
patronálták, óvták a vízen járó utasokat, ke-
reskedőket a rájuk leselkedő veszedelmektől. 
Közülük is az egyik legismertebb, Szent Mik-
lós ábrázolásai, ikonjai ma is elengedhetetlen 
tartozékai a mediterrán térség halászhajóinak, 
bárkáinak.

Szent forrás – Sveti bunar, Baja-Mária könnye 
(Vodica), Bács-Kiskun m. 2006. (A szerző felv.)

A szakrális folklór a maga eszközeivel ezt 
a valóságot képezi le. A folklór értelmezései-
nek és funkcióinak iménti, korántsem teljes 
köre mellett, azokkal átfedésben, azonos vagy 
hasonló szerepkörben jelennek meg a vallásos 
tartalmak, amelyek Európa népei számára 
azonosíthatóak a keresztény tartalmakkal. A 
szakralitásban a víz – amellett, hogy a folklór 
általános törvényszerűségeit követi – minő-
ségében elválik, mintegy kiemelkedik a pro-
fán szférából, ezzel együtt a folklór egészében 
megtapasztalt jelentések és azokkal analóg 
alkalmazások kapcsolódnak hozzá. Ugyan-
akkor a folklór, azon belül a szakrális folklór 
vize – esetenként néhány megkötéstől elte-
kintve – nem különbözik alapvetően a min-
dennapjainkban használt és fogyasztott víztől. 
A megkötések többnyire a tisztasággal kapcso-
latosak, egyes rítusok előírhatják a víz sózását 
vagy más adalékkal való ellátását. A folklór 
például a hagyományos gyógyítás kapcsán 
széles körben alkalmazza a szenesvizet, a 
szakralitásban a hozzáadott sót tartalmazó 
(római katolikusok) szenteltvíz hasonló funk-
ciókat is ellát. 

Ha a folklóron belül a mindennapi élet-
hez való kapcsolódás szakralitását mérlegeljük, 
annak intenzitása a szent és a profán szféra 
közötti skálán változó értékeket mutat. Aho-
gyan a minket körülvevő világ dolgai sem 
egyenrangúak számunkra, a szent sem egy-
forma súllyal van jelen a víz különböző elő-
fordulásaiban a folklór vallásos rétegeinek 
te rületén: a témaként való megjelenéstől 
kezdve a hitélet rítusaiban való felhasználásán 
és a paraliturgikus alkalmazásokon keresztül 
a csodatévő kutak és források vizéig a szentség 
számos fokozatával találkozhatunk.

A profán szféra és a szent közötti mezőn 
az utóbbihoz legközelebbi rétegekhez tartoz-
nak a csodatévő források, a gyógyító erejű, 

szent kutak és természetes vizek. Az európai 
vallásos folklór igen nagy számban ismer ide 
tartozó helyeket, objektumokat, amelyek 
valamilyen szinten többnyire zarándokhelyek-
ként működtek vagy működnek napjaink-
ban is. Elegendő lehet itt a világszerte ismert 

Szent forrás Szt. Petka kegyhelyénél. Sveti 
Naum, Macedónia, 2012. (A szerző felv.)

Vízszentelés. Nyírmártonfalva, Szabolcs-
Szatmár m., 2013. (Telenkó Bazil felv.)
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lourdes-i kegyhelyet említeni, ahonnan an-
nak létrejöttétől fogva rendszeresen és még a 
legutóbbi hetekben (2013) is jegyeztek fel és 
ismertek el csodásnak tartott gyógyulásokat. 
Hasonló helyek, kutak, források Európában, 
így a Kárpát-medence területén is nagy szám-
ban találhatók, búcsújáró helyeink közül 
soknak a keletkezése és kultusza kapcsolódik 
közvetve vagy közvetlenül forrásoknál, kutak-
nál bekövetkezett gyógyulásokhoz, csodák-
hoz, jelenésekhez.2 Ezek jelentős része az 
egyház által nem nyert elismerést, kultuszuk 
fennmaradását a folklór szokáshagyomány 
biztosítja. A kutakhoz, forrásokhoz kapcso-
lódó gyógyulásokat, csodákat, jelenéseket az 
élő szóhagyomány mellett, azzal párhuzamo-
san mirákulumos könyvek, feljegyzések őrzik. 
A szent kútra (szentkút) vagy forrásra való 
utalás több helynevünkben is előfordul. Kö-
zülük az egyik legismertebb a mai Magyar-
ország északi részén Mátraverebély-Szentkút, 
de sok más között említhetjük a dél-burgen-
landi Szentkút (Heiligenbrunn, Ausztria), 
vagy a kiskunsági Pálosszentkút (Petőfiszállás) 
megnevezéseket. Hasonló tartalomra utalnak 
a szentekről, főként Szent Lászlóról vagy 
Máriáról elnevezett források. A szentkutakhoz 
a mai élő folklór is kapcsol csodás eseménye-
ket. Kolontáron és környékén az ott élők 
ilyen csodás eseménynek tartják, hogy a falu 
határában lévő szentkutat megkímélte a 
közvetlenül mellette ömlő vörösiszap, amely 
a katasztrófa során kikerülte a szent helyet.3

A szent források és kutak vizének a ha-
gyomány csodákra, elsősorban gyógyításra 

képes erőt tulajdonít. Vannak közöttük 
speciálisan vagy elsősorban bizonyos beteg-
ségekre jótékony hatásúnak tartott vizűek. 
Egyes ilyen szentkutak vizét szemgyógyításra, 
míg másokét beteg végtagok, köszvény vagy 
más bajok gyógyítására használják. Közös 
bennük, hogy a gyógyító hatást nem a víz 
vegyi összetételének, hanem az általa hordo-
zott szakralitásnak, a benne rejlő szent erejé-
nek tulajdonítják. A szentelményi erőtől ez 
annyiban különbözik, hogy nem az emberek 
vagy az egyház által létesített jelekről van szó, 
hanem a szentség megnyilvánulásáról. A 
formai hasonlóság révén említhetők itt olyan 
példák is, amikor a kegyhelyhez nem tartozik 
szentkút, a hívek annak környékéről mégis 
visznek haza vizet, hasonlóan más dolgokhoz: 
növényekhez, ágakhoz, földhöz, amelyek 
szintén a kegyhelyről származnak. Ilyen ese-
teket említ Bálint Sándor és Barna Gábor 
(1994, 228. ) például a radnai búcsúsokkal 
kapcsolatban, akik az I. világháború előtti 
időkben a kegyhelyhez közeli Maros vizéből 
merítettek és vittek haza.

A keresztény szokáshagyomány több 
olyan ünnepet tart számon, amelyben a víz-
nek kitüntetett szerepe van. Az ilyen jeles 
napok során a rítusok középpontjában a víz 
áll, egyszerre mint a rítus tárgya, kelléke, 
valamint olyan minőségében is, mint amire 
a rítus irányul. Ezek az alkalmak, különösen 
a vízkereszt az egyházi tartalom mellett egy-
fajta „vízünnepként” jelennek meg. Január 
6-án kívül más napok is vannak, amikor víz 
egyházi megszentelésére kerül sor. Az ilyen 
esetekben gyakran valamilyen aktuális igény, 
élethelyzet, szükséglet teremt alkalmat a szen-
telésre. Vizet szentelnek keresztelés céljából, 
az új harang felszentelésének szertartásához 
vagy (a bizánci rítusúak Makkabeus napján) 
az elfogyott szenteltvíz pótlásaként. A Szent 

2 A magyarországi búcsújárás néprajzáról szóló mono-
gráfiában Bálint Sándor és Barna Gábor (1994, 218-231) 
több kegyhelyünk forrásokhoz és kutakhoz kapcsolódó 
kultuszát tekintik át. Lásd még Barna (2010).
3 2013-as adat. Az esetről a katasztrófát követően számos 
újságcikk és könyv is megjelent (Áment, 2011).

Ignác napján szentelt vizet például szembe-
tegségek orvosságaként tartották számon, de 
más példákat is lehetne említeni (Várnagy, 
1993, 246.).

Vízkereszt a kereszténység legrégebbi ün-
nepei közé tartozik. Ezen a napon emlékezik 
meg az egyház Jézus Krisztusnak a Jordán 
vizében való megkeresztelkedéséről, és ennek 
emlékét őrzik a keleti és a nyugati egyházak 
a vízszentelés szertartásával. Maga az ünnep, 
Epifánia, Úrjelenés, a Háromkirályok napja, 
több jelentésréteget hordoz magában. A ha-
gyományos népi liturgia középpontjában 
azonban az évnek ezen a pontján a vízszen-
telés és a szenteltvíz áll, s a szenteltvíz ezen a 
napon sokféle szerepkörben mutatkozik meg.

A vízszentelés évszázadokon át látványos 
módon, körmenettel, természetes vizeknél 
történt. A patakok, folyók jegébe léket vágtak, 
és azon történt a szertartás. Ahol természetes 
víz nem volt a közelben, községi vagy temp-
lomi kút vizét szentelték, sok helyen pedig a 
templomban folyt a szertartás, ahová dézsák-
ban vitték a vizet. Ez utóbbi napjainkban a 
legelterjedtebb gyakorlat, de a természetes 
vízen való szentelés is gyakori. A hívek azután 
a szentelés helyszínéről merítik és viszik haza 
a szenteltvizet otthoni használatra. A vízke-
reszti vízszentelést a lakóházak megáldása 
követte, amire természetesen a szenteltvíz 
felhasználásával került és kerül sor (Bartha, 
1984). A vízszentelés utáni napokban a hagyo-
mány szerint a természetes vizek mind meg-
szenteltté válnak. Nem véletlen, hogy az erre 
az időszakra kiterjedő mosási tilalom a pata-
kok, folyók, tavak és kutak vizében való mo-
sásra vonatkozott. Mint ahogyan az sem, 
hogy a bizánci rítusú vízszentelési szertartás 
során a hívek kihozzák a folyóból a beledo-
bott keresztet, vagy, hogy a vízkeresztkor 
megszentelt víz a macedón hagyomány szerint 

még a januári hidegben sem betegíti meg a 
rituális fürdésben részt vevő vodicsárokat (во
дичари) (Telenkó, 2010, 198.; Bólya, 2012, 414.).  

A szenteltvíz a katolikusok és a keleti ke-
resztény egyházak egyik legfontosabb szen-
telménye, ebben a minőségében a szakralitás 
közvetítője. A vízszentelés során a rítus tárgya, 
más, immár a vele végzett szentelések (étel-
szentelés, barkaszentelés, gyertyaszentelés, 
harang-, templom-, oltárszentelés, gyümölcs-
szentelés, a határ, a termények, gépjárművek, 
személyek megáldása, keresztvetés stb.) során 
a rítus anyaga. Szenteltvizet hintenek a ha-
lottra, a koporsóra, az útra kelőre, a betegek-
re, és sok más élethelyzetben is sor kerül al-
kalmazására. A hagyományos katolikus ház-
tartások elmaradhatatlan kelléke volt, amelyet 
otthoni használatban rendszeresen alkalmaz-
tak. Miután maga is szentelmény, a szentel-
ményi erőt közvetíti, továbbítja a vele kapcso-
latba kerülő dolgokra és személyekre. A ke-
reszteléskor használt keresztvíz szentelésére 
többnyire a húsvétot megelőző ünnepélyes 
nagyszombati szertartáson kerül sor. 

A szenteltvíz felhasználását sokféle ténye-
ző befolyásolja. A templomlátogatások, az 
otthoni felhasználás gyakorisága, az év során 
előforduló különleges alkalmak a szenteltvizet 
a katolikus és az ortodox hitélet elengedhetet-
len kellékévé, anyagává teszik, mindennapos, 
akár napi többszöri alkalmazással. Bár nap-
jaink vallásos szokásaiban szerepe csökkenni 
látszik, az adatok arra utalnak, hogy a szen-
teltvíz szakrális célú alkalmazása a katolikus 
világban és a keleti kereszténységben a min-
dennapi életnek ugyanúgy megszokott moz-
zanata volt, mint a vízivás. Ahogy az ivóvíz a 
testi élet, a szenteltvíz a lélek vízszükségletét 
biztosítja.

A vallások széles körben ismerik és gyako-
rolják az esőért végzett rítusokat, imákat. A 
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mi közép-európai térségünkben is mind az 
egyházi liturgia, mind a néphit, a hiedelem-
világ és a szokásfolklór tartalmaz ide tartozó 
jelenségeket. A balkáni népek folklórjában 
tekintélyes szerepet töltenek be azok a szoká-
sok, amelyekben főként az aszály, a szárazság 
elhárítására, eső előidézése céljából vízzel 
öntenek le erre a célra kiválasztott személye-
ket, tárgyakat, eszközöket, temetői sírjeleket. 
Az esőért végzett imádságok és könyörgések 
a keresztény hitélet szerves részeit alkotják. 
Szárazság idején nem csupán a néphit, a má-
gia eszközei álltak rendelkezésre, hanem a 
szertartáskönyvek, imádságos könyvek is 
tar talmaztak alkalmazandó rítusokat, ima-
szövegeket. Az ipari civilizáció, a megélhetés 
módjainak változása köztudottan nem csök-
kentette, inkább növelte a társadalom vízigé-
nyét. Az esőért való könyörgés a mezőgazda-
sági vidékeken napjainkban sem vesztett 
fontosságából. Katolikus és protestáns énekes-
könyvekben, imakönyvekben, a szertartások 
szövegeiben ma is találkozhatunk az esőre, a 
kedvező időjárásra való utalásokkal. A néprajz 
egyik új forráscsoportja, az internet szinte 
kimeríthetetlen adatbázisa a jelenkor folklór-
ját tanulmányozni kívánóknak. Számos hon-
lapon tájékozódhatunk istentiszteleti for mák-
ról, ájtatosságokról, imádságokról, így esőért 
végzendő imákról is (Bartha, 2010. 182.).

A kérdésre, hogy mi lehet a különbség a 
természetes, a földi életet éltető víz és a lélek 
vize, az Újszövetség élő vize, a szakrális folklór 
vize között, a válasz több lépcsőben adható 
meg. Éles határvonal nem húzható, de egyen-
lőségjelet sem tehetünk a kettő közé. 

A vallásos folklór és a hitélet rítusainak, 
szokásainak vize természetes módon viselke-
dik, a vízzel kapcsolatos jelentések, felhaszná-
lási módok, szakrális tartalmak a víz természe-
tes tulajdonságain alapulnak. A vízbe dobott 

bábu vagy kereszt, a folyó hullámaira bízott 
szentelmény, a szent útvonal természetes vi-
zeken vezető szakaszai (kegyhelyekre való 
zarándoklat, út a templomba, temetőbe) a víz 
természetes arculatát mutatják.

A víz a vallásban és a néphitben egyaránt 
ismert mechanizmusok szerint kap szerepet 
a szokásokban. Az esőért végzett rítusok során 
a rítus anyaga és célja (a víz) egybeesik, a me-
chanizmus a saját törvényszerűségei szerint 
működik, és a víz természetben tapasztalható 
tulajdonságait alkalmazza.

A szokások egy részében a vízhez annak 
természetes tulajdonságai mellett többletjelen-
tések társulnak. Az ilyen esetekben a víz a 
rítus kelléke, ahol tulajdonságai miatt (tisztít) 
alkalmazzák. A cselekvéssor lezárultával azon-
ban felvehet jelentéseket a vele kapcsolatba 
került dolgokról. A hozzá kapcsolódó tabuk 
(például a mosási tilalom vízkereszt idején) 
éppen ennek hivatottak elejét venni. 

A víz a rá irányuló egyházi (szentelés) vagy 
paraliturgikus rítus révén a szakralitás hordo-
zójává válik. A vízszentelés során szentelmé-
nyi erőt kapott vizek tartoznak ebbe a kate-

Sveta voda. A forráskápolna a me dencével. 
Bitola, Macedónia, 2013. (A szerző felv.)

góriába. A szenteltvíz azután már szakrális 
jellegénél fogva jelenik meg a szokásokban és 
a mindennapi életben.

A víz önmagában a szakralitás hordozó-
jaként jelenik meg a szent vizek (kutak, for-
rások) formájában.

A fentiekből látható, hogy a folklór vallá-
sos rétegeiben a víz a szakralitás különböző 
fokozatain áll a profántól a szentig, vagy akár 
az eucharisztiát megelőző állapotig (kánai 
menyegző). 

A víz a hitéletben és a hozzá kapcsolódó 
folklórban úgy jelenik meg, ahogyan az a 
vallás és a hagyomány hordozóinak gondo-
lataiban és szokásvilágában megfogalmazódik, 
kifejeződik. Ahogyan pedig ebben a szellemi 

szférában jelen van, az nagyban befolyásolja 
a hozzá való viszonyulásunkat. Ez lehet az 
alapja mindannak, ami a vízzel kapcsolatos 
magatartásunkat, cselekedeteinket vezérli. 
Ha értéknek tartjuk, akkor vigyázunk rá, ha 
felismerjük az életünkben betöltött szerepét, 
akkor odafigyelünk, gondozzuk, őrizzük tisz-
taságát. Az pedig, hogy mindez kezdettől 
fogva része vallási identitásunknak, a rítusnak, 
a hitéletnek, azt mutatja, mennyire fontos 
szerepe volt a víznek elődeink gondolkodá-
sában évszázadok, évezredek óta.

A szekularizálódó világ megközelítése 
változott, racionálisabb lett, a régebbi korok-
nál jobban számol a ráfordításokkal, a gazda-
sági hasznosíthatósággal. A víz, a vizek minő-
sége pedig világszerte rohamosan romlik, ami 
egyre nagyobb fenyegetést jelent. Egyre in-
kább úgy tűnik, hogy ez a folyamat gyorsabb, 
mint ahogyan a kulturális választ meg tudjuk 
rá adni, akár vallási, akár etikai oldalról. 

A szakralitás, a folklór talán mégis segít 
közelebb vinni a mai társadalmat egy termé-
szetközelibb, egy emberközelibb látásmód-
hoz, talán hozzásegíti a társadalom tagjait, 
kü lönösen pedig a tudós társadalmat és a 
szakembereket egy új - valójában pedig nem 
is annyira új, hiszen évezredek tapasztalatain 
alapuló - szemlélet kialakulásához. 

Kulcsszavak: rítus, imádság, szokás, folklór, 
szak ralitás, szenteltvíz, szentkút
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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.


