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A

következõ eszmefuttatás öt részbõl áll. Elõször megfogalmazom a kérdést,
melyre okfejtésem megkísérel választ adni, s röviden vázolom e válasz érvényességének határait is (I.). Azután a Poétika és a Nikomakhoszi etika (EN) néhány fogalmának és fogalmi összefüggésének elemzését végzem el (II.), majd az
elemzések eredménye alapján megfogalmazom végkövetkeztetésemet, vagyis válaszomat a föltett kérdésre (III.). Ezután igyekszem megoldást találni néhány, az elemzésekkel és a tézisemmel kapcsolatban fölmerülõ nehézségre (IV.). Végül egy olyan javaslattal állok elõ, mely fejtegetésem alapján próbál magyarázatot adni Arisztotelész
Poétikájának egy nehezen érthetõ szöveghelyére (V.).

I. A kérdés
Kétségtelen, hogy a Kr. e. 5. századi görög drámák és színházi elõadások a polisz vallási, kulturális, erkölcsi és politikai életében fontos szerepet játszottak. Az már kevésbé egyértelmû, hogy pontosan miben is állt e daraboknak és elõadásuknak a polisz-közösségre gyakorolt erkölcsi-politikai hatása. E kérdésre történetileg releváns és többé-kevésbé megbízható – bár korántsem szükségképpen egybehangzó – válaszokat a
drámák elemzésébõl, valamint a szerzõk és mûveik fogadtatására, esetenként nyilvános (politikai) elismerésére vonatkozó történeti adatokból kaphatunk.
E lehetõségeken túl a kérdés megválaszolásához érdemes vallatóra fognunk a
klasszikus drámára és színházra irányuló egykorú vagy valamivel késõbbi elméleti reflexiókat is, még akkor is, ha nyilvánvaló, hogy ezek alapján nem feltétlenül, és talán
nem is elsõsorban a kortárs befogadókra gyakorolt tényleges hatásra, hanem inkább az
elméleteket kidolgozó gondolkodók sajátos felfogására nézve vonhatunk le következtetéseket. Arisztotelész Poétikájának ránk maradt szövege is kínál egyfajta – implicit,
és elsõsorban a filozófus mûveinek összefüggésében értelmezhetõ – választ e kérdésre. A következõ okfejtés tehát nem a mûvészetszociológia történeti vizsgálódásainak
nézõpontját érvényesíti az 5. századi athéni dráma és színház kapcsán, hanem annak a
kérdésnek igyekszik utánajárni, hogy Arisztotelész milyen erkölcsi-politikai jelentõséget tulajdonít a tragédiának. Az e kérdésre adható választ a filozófus különbözõ mûveibõl – mindenekelõtt a Poétikából és a Nikomakhoszi etikából – kell rekonstruálnunk.
E rekonstrukció nem mentes minden spekulációtól: Arisztotelész sehol nem beszél kifejtett formában a tragédia erkölcsi-politikai hatásáról, így az e vonatkozásban releváns elemeket nekünk kell összefüggésbe hoznunk egymással. Meggyõzõdésem szerint azonban ez a konstruktív-rekonstruktív munka nem jelenti egyszersmind az így
elõálló értelmezés önkényességét is. Legalábbis abban az esetben nem, ha – egyrészt –
jó érveket sikerül találnom a különbözõ mûvekben kifejtett gondolatok összekapcsolása mellett, továbbá ha – másrészt – nem találhatni olyan megfogalmazásokat, melyek
kizárják az itt javasolt értelmezés helytálló voltát.

A 8. Magyar Ókortudományi Konferencián (Szegeden, 2008. május 23-án) elhangzott elõadás.
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II. Elemzések
A Poétika szerint a tragédia cselekvés utánzása (mimészisz praxeósz), mégpedig „kiváló” cselekvésé (praxeósz szpudaiasz),
mely a tragédia „meséjét”, cselekményét adja (müthosz, szüsztaszisz/szüntheszisz pragmatón), ezen kívül jellemeké (éthosz)
és érvelés- vagy gondolkodásmódoké (dianoia). A tragédiában
utánzott cselekvõk „kiválóak” (szpudaioi), jobbak, mint a magunkfajták (beltionesz é kath’hémasz). A tragédia szereplõit elhatározásukban vagy választásukban (proaireszisz) megnyilvánuló jellemük (éthosz) alapján ítéljük meg. A tragédia által
utánzott élet (biosz; a tragédia mimészisz praxeón kai biu) a boldogsággal és a boldogtalansággal jellemezhetõ (eudaimonia,
kakodaimonia: az 1450a17–20-at, ahol e két fogalom egymás
mellett elõfordul, több kiadás, így pl. a manapság mértékadónak tekintett Kasselé, kirekeszti; de pl. Fuhrmann, valamint a
Ritoók-féle magyar fordítás is megtartja). A jól megalkotott
mese a jósorsból a balsorsba való átváltást ábrázolja (ex eutükhiasz eisz düsztükhian metaballein). Egyszóval: Arisztotelész
a Poétikában a tragédia mûfaji elkülönítése és meghatározása,
valamint lényegi alkotóelemeinek elemzése során az etikai mûveiben részletesen tárgyalt fogalmakat használja. Ahhoz, hogy
a tragédia cselekményét – akár a legelemibb szinten is – megértsük, és szereplõinek cselekedeteirõl – megintcsak az erkölcsi
ítélet elemi szintjén – véleményt tudjunk formálni, szükség van
az emberi gyakorlatra, a cselekvésre (a praxiszra) irányuló sajátos megértés képességére.
De melyik lelki képességünk az, amellyel egy cselekvéssort,
vagy különbözõ személyek cselekvéseinek egymáshoz kapcsolódó láncolatát képesek vagyunk erkölcsi szempontból megérteni és megítélni? Erre a kérdésre korántsem magától értõdõ a
válasz. Az erkölcsi reflexió képessége ugyanis Arisztotelésznél
mindig a saját cselekvésre irányul, erkölcselméletének alapvetõ jellemzõje, hogy az itt szóba jöhetõ képességek, a helyes
megfontolás (eubulia), az okosság vagy belátás (phronészisz)
és a gyakorlat területén mûködõ intuitív ész (nusz) mindig
azoknak az egyedi körülményeknek a megragadására irányul,
melyek a döntési helyzetben lévõ cselekvõ helyzetére nézve
gyakorlati szempontból relevánsak (ez a nusz feladata: EN VI.
12, 1143a35–b5); a jó megfontolásnak (eubulia) azt kell mérlegelnie, hogy milyen cselekvés vezet el a – megint csak a cselekvõ szempontjából véve – helyesen kijelölt célhoz (EN VI. 10); a
phronészisz pedig arra a cselekvésre irányul, amely a cselekvõnek javára válik az általában vett „jó élet” szempontjából (EN
VI. 5 és 8) – ezért nevezheti Arisztotelész a phronésziszt egy
helyütt az „önmagunkat”, „a magunk dolgát”, a „saját érdekünket” szem elõtt tartó tudásnak: to hautó eidenai (EN VI. 9,
1141b34).
Miközben tehát reflexív erkölcsi képességeinknek (melyek,
Arisztotelész szóhasználatával, a dianoétikus erények körébe
tartoznak) mindig valamilyen konkrét, valóságos helyzetet kell
megfontolniuk, a cselekvõ saját jól-létét/boldogságát szem
elõtt tartva, azonközben van egy, a phronészisz változataként
felfogható gyakorlati tudásunk: az „értelmesség”, a szüneszisz
(melyet fordíthatnánk „megértésnek”, „megértõ értelmességnek” is: a szüniémi, „megért”, „felfog”, „észrevesz”, „tudomásul vesz” jelentésû igébõl képzett fõnév, ún. nomen actionis).
Arisztotelész errõl a következõket mondja: az értelmesség vagy
megértés, a szüneszisz

„ugyanazokra a dolgokra vonatkozik, mint az okosság, de
azért mégsem esik egybe az okossággal. Az okosság
ugyanis rendelkezik (hé men gar phronészisz epitaktiké
esztin) (az a célja, hogy megállapítsa, mit kell tenni, és mit
nem), az értelmesség ellenben csak ítéletet mond (hé de
szüneszisz kritiké monon) (mert ugyanaz az értelmesség és
a jó felfogás, valamint az értelmes és a jó felfogású ember
[tauto gar szüneszisz kai euszüneszia kai szünetoi kai euszünetoi]). Másfelõl az értelmesség nem jelenti az okosságnak sem a birtoklását, sem a megszerzését; hanem
amint a tanulni szót az »érteni« jelentésében használjuk
(hószper to manthanein legetai szünienai), abban az esetben, amikor a megismerés tudományos módját alkalmazzuk (hotan khrétai té episztémé), úgy az értelmesség azt jelenti, hogy a véleményt használjuk fel olyan kérdések
megítélésére (hutósz en tó khrészthai té doxé epi to krinein
peri tutón), amelyek az okosság tárgyát képezik (peri hón
hé phronészisz esztin), olyan esetekben, amikor valaki más
beszél ezekrõl (allu legontosz) – mégpedig e kérdések helyes megítélésére, mert a jól és a helyesen ugyanazt jelenti.
Az »értelmesség« kifejezés tehát, melynek alapján valakit
értelmesnek mondunk, a tanulással kapcsolatban használt
»megérteni« kifejezésbõl származik (kai enteuthen elélüthe tunoma hé szüneszisz, kath’ hén euszünetoi, ek tész [sc.
szüneszeósz] en tó manthanein), mert a tanulást sokszor
megértésnek mondjuk (legomen gar to manthanein szünienai pollakisz).”
(EN VI. 11, 1143a6–18; Szabó Miklós fordítását módosítottam; a kiindulópontként használt Szabó Miklós-féle
fordítástól való eltéréseket a továbbiakban nem jelzem.)
Phronészisz és szüneszisz viszonya a következõképpen érthetõ:
mindkét tudásfajta ugyanazon a területen érvényesíthetõ, de
míg az okosság a konkrét cselekvés mikéntjére tesz megfontolás
nyomán javaslatot, errõl rendelkezik (hé men gar phronészisz
epitaktiké esztin), addig az értelmesség vagy megértés csak a
megfontolás, a megítélés mûveletét végzi, nem határoz azonban
a cselekvésrõl, annak mikéntje felõl (hé de szüneszisz kritiké monon). Az értelmesség egyfajta értés, felfogás, megértés, mely
egyfelõl az elméleti tudás területével is érintkezik: innen a manthaneinnel történõ összekapcsolás és az episztémé említése (ebben az összefüggésben a szünienai a tanulás „megértés-”, „felfogás-”, „megragadás-” mozzanatára utal). Az értelmesség azonban másfelõl az erkölcsi vagy gyakorlati élet összefüggésében
nyeri el a phronésziszszel összekapcsolódó értelmét (en tó
khrészthai té doxé epi to krinein… peri hón hé phronészisz esztin): innen is világos az episztémé elõzõ elõfordulásának terminusértékû jelentése, amennyiben itt éppen a doxával kerül szembe, tehát a „tudomány” elméleti összefüggésébõl itt lépünk át a
„vélemények” közötti döntést, megfontolást igénylõ erkölcsi tudás, mérlegelés gyakorlati területére. E képesség a maga sajátlagos mûködtetésében, gyakorlásában, a megítélésben nyilvánul
meg (krinein, kritiké), nem jelenti tehát a phronészisz, az „okosság” (vagy a mai magyar nyelvhasználatnak talán megfelelõbben: „belátás” vagy „gyakorlati bölcsesség”) „passzív” meglétét,
sem pedig ennek elõfokát, megszerzésének valamilyen stádiumát. Az értelmesség/megértés a phronészisz mûködtetését jelenti, annak rendelkezõfunkciója nélkül. Ezért használjuk a minket
közvetlenül nem érintõ kérdésekben, amikor másvalaki beszél
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(allu legontosz) saját helyzetérõl, erkölcsi dilemmájáról, saját
cselekvési lehetõségeirõl vagy tetteirõl.
A szünesziszben tehát ugyanazok a funkciók mûködnek, a
rendelkezõ-utasító szerep kivételével, mint a phronésziszben,
ennyiben annak egyfajta változataként érthetõ; másrészt a szüneszisz például akkor fejti ki tevékenységét, ha valaki másnak a
morális problémáját hallgatjuk és ítéljük meg. Hans-Georg Gadamer a Nikomakhoszi etika általa lefordított hatodik könyvéhez készített, 1998-ban közreadott kommentárjában e szakaszból azt emelte ki, hogy a szüneszisz fogalmában a személyes és
a közösségi vagy személyközi összekapcsolásának is megvan a
maga fogalmi és rendszerbeli alapja, s ennek az összekapcsolásnak az egyik kitüntetett területe a mûvészet által nyújtott sajátos tapasztalat. Gadamer szerint a szüneszisz mint „a hermeneutika alapvetõ erénye (…) nem csupán a baráti tanácsot vagy
a valaki más viselkedésérõl hozott ítéletet jelenti, hanem azon
többi ember megérthetõ és belátható tapasztalatának egészét is,
akiktõl tanulunk valamit. A tudomány, a költészet és a mûvészet egész területe mindig efféle, másokkal folytatott csere,
mely a saját tapasztalatunkat gazdagítja.”
A szüneszisz fogalma szorosan kapcsolódik (csaknem szinonimák) a gnómé (a „megértõ”, vagy akár „megbocsátó gondolkodás”) és a szüngnómé (az „együttérzés” vagy „elnézés”,
„megbocsátás”) fogalmaihoz. Arisztotelész a következõ szakaszban folytatja a phronészisz változatairól szóló tanítását, a
két utóbb említettel bõvítve ki az ide tartozó gyakorlati „tudásfajták” sorát, egyúttal pedig össze is vonva a gyakorlati tudás e
formáit. Voltaképpen tehát, tág értelemben, ugyanazon képességekrõl beszél:
„az együttérzés nem más, mint az a megértõ gondolkodás,
amely a méltányosság tekintetében helyesen ítél (hé de
szüngnómé gnómé eszti kritiké tu epieikusz orthé). (…)
A lelki alkat e formái – érthetõ módon – mind ugyanarra a
dologra vonatkoznak, mert hiszen mikor megértõ gondolkodásról, értelmességrõl, okosságról vagy észrõl beszélünk (legomen gar gnómén kai szüneszin kai phronészin
kai nun), tulajdonképpen mindezt ugyanarra a személyre
vonatkoztatjuk, tehát ugyanarról mondjuk, hogy van benne megértés, van esze, okos és értelmes (epipherontesz
gnómén ekhein kai nun édé kai phronimusz kai szünetusz). Mert mindezek a lelki képességek a végsõ, vagyis
az egyedi jelenségekre vonatkoznak (paszai gar hai dünameisz hautai tón eszkhatón eiszi kai tón kath’ hekaszton); s ha valaki oly kérdésekben, melyekben az okos ember megmutatkozik, ítéletet tud mondani (en men tó kritikosz einai peri hón ho phronimosz), az egyúttal már
értelmes, megértõ és együttérzõ is (szünetosz kai eugnómón é szüngnómón)”.
(EN VI. 11–12, 1143a23–31)
Arisztotelésznek a szüneszisz, gnómé és szüngnómé fogalmak
összefüggésérõl adott leírásából világossá válik, hogy e tudásfajták mûködtetése nem pusztán intellektuális tevékenységet
jelent, hanem a „hozzáállásnak”, a viszonyulásnak a megértõ
jellegét, amely fõként a méltányosság (epieikeia) erényében
összpontosul. A magyar szóhasználathoz hasonlóan, a „megértés” jelentésköréhez kapcsolódó görög kifejezések együttesen
(szüneszisz, gnómé és szüngnómé) egyfajta kettõs értelmet tes-

tesítenek meg: megértéssel viszonyulni valamihez/valakihez,
illetve megérteni, felfogni valamit. Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy másfelõl nem is egyszerûen az „együttérzés” empatikus erényérõl van itt szó: a kifejezések egymásra vonatkoztatása a két jelentést egyszerre aktiválja. A gnómé szó jelentései
között meghatározóak az „értelem” szemantikai köréhez kapcsolhatók; maga a szó az „ismer”, „megért” stb. jelentésû gignószkó igébõl származik. A szüngnómé „bocsánat”, „elnézés”,
„együttérzés” értelemben való itteni használatát a Nikomakhoszi etika egyik mértékadó magyarázójának, Franz Dirlmeiernek
a véleménye szerint úgy foghatjuk föl, hogy azzal vagyok megbocsátó, akivel együtt tudok gondolkodni, akinek a szempontjait meg tudom érteni, gondolatban együtt tudok haladni velük.
Kihasználva a magyar nyelvben is meglévõ kettõs jelentést, talán úgy is fogalmazhatnánk: azt értjük meg, ami vagy aki iránt
már eleve megértéssel vagyunk. (Gadamer kommentárjában
ebben az összefüggésben a Verständnis und Verstehen kifejezést használja.)
Az eddigi elemzések eredményei a következõ négy megállapítás fomájában foglalhatók össze:
(1) Arisztotelész a tragédia alkotóelemeit a Poétikában az erkölcsfilozófia legfontosabb fogalmainak segítségével határozza meg és elemzi, ennyiben pedig – implicit módon – feltételezi, hogy a tragédia nézése vagy olvasása során a nézõknek a
színpadon látottakat vagy a papíron olvasottakat a morális reflexiónak a gyakorlati filozófiában tárgyalt szempontjai alapján
kell megérteniük és megítélniük.
(2) Ez a megértés és megítélés a szüneszisznek nevezett képességünk alapján végezhetõ el. A szüneszisz alkalmas ugyanis
arra, hogy mások cselekedeteit, mások életét erkölcsi szempontú mérlegelés és ítélet tárgyává tegyük.
(3) A szüneszisz mint „értelmesség” vagy „megértés” a tragédia nézése során is mûködtethetõ. A színpadon látott eseményeket és a színpadon cselekvõ embereket nem vonatkoztatjuk
közvetlenül az általunk megélt valóságra, a saját helyzetünkre.
Ezeket a fikció távolából szemléljük, az önmagunkra vonatkoztatásnak és az idegenség tudatának, azonosulásnak és távolságtartásnak a feszültségterében, hasonlóan ahhoz, mint amikor
másvalaki beszél (allu legontosz) olyan kérdésekrõl, amelyek a
phronészisz hatáskörébe tartoznak (peri hón hé phronészisz
esztin).
(4) Végsõ soron tehát a tragikus mimészisz értelmezõ szemlélése a phronészisz, az okosság vagy gyakorlati bölcsesség
egyfajta gyakorlatoztatása, a „megértés”, a megértõ „értelmesség” (a szüneszisz) reflexivitásában, mely az idegen cselekvés,
az idegen sors iránti „megértõ gondolkodás” és „együttérzés”
(gnómé, szüngnómé) egyszerre érzelmi és értelmi viszonyulásmódjában, mások cselekedeteinek méltányos megítélésében
nyilvánul meg (gnómé kritiké tu epieikusz orthé).

III. Végkövetkeztetés:
a tézis, avagy válasz a kérdésre
A phronészisznek ez a szüneszisz moduszában történõ mûködtetése, gyakorlatoztatása vagy próbára tevése Arisztotelész
gyakorlati filozófiájának egészében nyeri el értelmét és jelentõségét. Arisztotelész a dianoétikus erény kapcsán hangsúlyozza,
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hogy ez „fõképp a tanításnak (ek didaszkaliasz) köszöni eredetét és növekedését, s ezért tapasztalat és idõ kell hozzá (empeiriasz deitai kai khronu)” (EN II. 1, 1103a15–17). A cselekvés
mindig az egyes konkrét esettel kapcsolatos, a cselekvésrõl határozó dianoétikus erénynek, a phronészisznek ezért az általános mellett az egyes eseteket is ismernie kell (dei kai ta kath’
hekaszta gnóridzein), ezért a tapasztalt emberek (hoi empeiroi) a cselekvésben hatékonyabbak (praktikóteroi), mint azok,
akiknek esetleg nagyobb tudásuk (nyilván elsõsorban elméleti
jellegû tudásuk) van (EN VI. 8, 1141b14–18; vö. VI. 9,
1142a23–30). Ebbõl érthetõ meg az is, hogy míg a geometria, a
matematika és hasonló tudományok területén fiatalon is lehet
valaki „hozzáértõ” (szophoi), addig phronésziszszel nem rendelkezhet (phronimosz d’ u dokei gineszthai):
„Ennek pedig az az oka, hogy az okosság az egyes esetekre is vonatkozik (kai tón kath’ hekaszta esztin hé
phronészisz), márpedig ezeket csak tapasztalatból lehet
megismerni (ha ginetai gnórima ex empeiriasz); viszont tapasztalt fiatalember nincs (neosz d’ empeirosz
uk esztin) (a tapasztalatot ugyanis csak hosszú idõ fejleszti ki [pléthosz gar khronu poiei tén empeirian])”.
(EN VI. 9, 1142a11–16)
Ebben az összefüggésben végül az is említést érdemel, hogy
Arisztotelész, miközben hangsúlyozza, hogy „a gyakorlati
kérdésekben az igazságot mégiscsak a tényekbõl és az életbõl
kell megítélnünk, mert a lényeg ezekben van” (EN X. 9,
1179a18–20), ennek az életismeretnek vagy élettapasztalatnak
a megszerzését nem korlátozza az általunk közvetlenül megélt
tapasztalatra, amikor például azt hangsúlyozza, hogy a „tapasztalt, öreg és okos emberek be nem bizonyított kijelentéseire és
véleményeire éppúgy hallgatnunk kell, akárcsak a bizonyításokra: minthogy a tapasztalat megélesítette a szemüket, jól
látnak” (EN VI. 12. 1143b11–14; az ehhez hasonló interszubjektív tapasztalatszerzés lehetõségéhez és ennek az erkölcsi
személy önmegértésében játszott szerepéhez a „barátság” öszszefüggésében lásd EN IX. 9 és 12).
A phronészisz megfelelõ minõségének kialakításához tehát
nélkülözhetetlen az emberi élet során felhalmozódó tapasztalat:
mind a saját, mind a mások tapasztalata. A tragédia a maga sajátos módján éppen abban lehet segítségünkre, hogy szert tegyünk erre a tapasztalatra, tapasztalaton alapuló gyakorlati tudásra, mely a phronészisz kialakulásának egyik feltétele. A másokkal való együttlét megfelelõ, „boldogságot” (eudaimoniát)
eredményezõ voltának e legfõbb megteremtõje, a phronészisz –
mint az ember erkölcsi reflexióra való képessége – az esztétikai
tapasztalatban is mûködtethetõ szüneszisz révén a gyakorlati elkötelezettségtõl, felelõsségtõl, valamint – a cselekvésben és a
cselekvést megelõzõ döntésben rejlõ – kockázattól mentesen,
szabadon és gyönyörködve gyakorolható. A tragédia olvasása
vagy elõadásának megtekintése nem tesz bennünket jobbá; erre
önmagában még a gyakorlatról szóló elméleti tanítás, a gyakorlati filozófia sem képes (lásd pl. EN I. 1, 1094b11–22; X. 10,
1179a35–b26). A tragédia arra azonban mindenképpen alkalmas, hogy az emberi élet erkölcsi és – mind Arisztotelész elméletében, mind az 5. századi dráma gyakorlatában ettõl elválaszthatatlan – politikai konfliktusait artikulálja és színre vigye,

és ily módon a fikció világában átélhetõ és reflektálható jelenségekké formálja õket.
Ebben rejlik a tragédiának az az erkölcsi-politikai jelentõsége, mely Arisztotelész különbözõ mûveibõl kiolvasható.

IV. Néhány lehetséges ellenvetés
E tézissel szemben több ellenvetés is megfogalmazható. Én
egyelõre négy ilyet találtam, ezeket ismertetem a következõkben, s igyekszem velük szemben megvédeni elgondolásomat.
1. Az elsõ, viszonylag könnyen elhárítható kifogás úgy hangozhat, hogy Arisztotelész a szüneszisz elemzése során egy
konkrét személyközi viszonyra, és az ennek keretében fölmerülõ, erkölcsi kérdéseket fölvetõ valóságos élethelyzetre utal,
amikor arról beszél, hogy a szünesziszt olyan kérdések megítélésére használjuk, amelyekben voltaképpen a phronészisz illetékes, abban az esetben, ha valaki más beszél ezekrõl. Kérdés,
hogy az itt szereplõ allu legontosz kifejezés által jelölt viszony
vagy kommunikációs helyzet (mondjuk egy baráti beszélgetés), amely nyilván együtt jár bizonyos mértékû „személyes
érintettséggel”, illetve az ennek során fölvetõdõ gyakorlati kérdés vagy dilemma mennyiben feleltethetõ meg annak az esetnek, amikor a színházban ülve nézünk egy elõadást.
Ami a kommunikációs helyzetet illeti, erre elõször is azt lehet válaszolni, hogy Arisztotelész a Poétikában a tragédiáról
mint olvasott mûrõl is beszél (1450b16–20, 1462a11–13, 17), s
ez nyilván már lényegesen közelebb van ahhoz az esethez, amikor valamilyen elbeszélést hallunk vagy valamilyen döntési
helyzet leírását hallgatjuk meg. Másodszor pedig arra a helyre
lehet ennek kapcsán utalni, ahol Arisztotelész a látvány (opszisz) szerepét másodlagosnak ítéli a tragédia hatásának szempontjából, s kifejezetten arról beszél, hogy pusztán a tragédia
cselekményét, a „sztorit” hallgatva is fölébred bennünk a borzongás és a részvét. Itt a következõket mondja:
„Származhatik mármost a félelmes és részvétkeltõ hatás a
látványból (to phoberon kai eleeinon ek tész opszeósz), de
származhatik magából a történések összeállításából is (ex
autész tész szüsztaszeósz tón pragmatón), ami elõbbvaló
és jobb költõre jellemzõ. A mesét (müthon) ugyanis úgy
kell összeállítani, hogy látás nélkül (aneu tu horan), a
végbemenõ eseményeket hallgatva is (ton akuonta ta
pragmata ginomena) borzongjon és részvétet érezzen az
ember azok miatt, amik bekövetkeznek (phrittein kai eleein ek tón szümbainontón); ez meg is történhetik azzal,
aki az Oidipusz meséjét hallgatja (akuón ton tu Oidipu
müthon).”
(1453b1–7; Ritoók Zsigmond fordítása)
A tragédia „lelkét” adó müthosz tehát a maga jól összeállított
cselekmény voltában nemcsak akkor teszi meg a hatását, ha a
színpadon megjelenítve látjuk, vagy olvasás során képzeletünkben önmagunk számára megjelenítjük, hanem akkor is, ha
pusztán a szóban forgó történet elbeszélését meghallgatjuk. Ez
az elbeszélés pedig olyan tartalmi mozzanatokat foglal magában, melyek hatásának – a „félelem”, a „borzongás” és a „részvét” kiváltásának – nyilvánvalóan része a „személyes érintettség”, a történet bizonyos mértékû önmagunkra vonatkoztatása

23
21

Tanulmányok

is. (E nélkül az „érintettség” vagy önmagunkra vonatkoztatás
nélkül egyáltalán nem érzünk sem félelmet, sem részvétet: a
„félelem” e jellemzõjéhez lásd Rétorika II. 5, 1382a21–32,
b29–34, 1383a8–12; a „részvéthez” [a Rétorika magyar fordításában: „szánalom”] e vonatkozásban: II. 8, 1385b13–19,
1386a1–3, 1386a25–1386b7.)
2. Arisztotelész a tragédia célját vagy funkcióját (telosz, ergon)
egy sajátos gyönyör (oikeia hédoné) kiváltásában látja. Az
egyik legjelemzõbb helyet idézve:
„Mert nem szabad a tragédiától minden gyönyörûséget
megkívánni, hanem csak azt, amely sajátja (u gar paszan…hédonén…alla tén oikeian). Mivel pedig a költõnek
a részvétbõl és félelembõl utánzás révén fakadó gyönyörûséget kell biztosítania (tén apo eleu kai phobu dia mimészeósz… hédonén), nyilvánvaló, hogy ezt az eseményekbe
kell belekölteni.”
(1453b10–14)

lenti általában a gondolkodást, megfontolást is] vagy más lelki
alkat elé a belõlük származó kellemes érzés (hé aph’hekasztész
hédoné), hanem mindig csak más természetû gyönyör; sõt ellenkezõleg: az a gyönyör, amely a szemlélõdésbõl és a tanulásból származik (hai [sc. hédonai] apo tu theórein kai manthanein), csak még inkább a szemlélõdésre és a tanulásra sarkallja
az embert.” (EN VII. 13, 1153a20–23; az intellektuális aktivitás
gyönyörkeltõ voltában megegyeznek Arisztotelésznek a gyönyörrõl adott – és egyebekben eltérõ – részletes számadásai:
lásd EN VII. 12–15, X. 1–5; Rétorika I. 11.) Amennyiben tehát
a kontemplációval és a reflexív megértéssel gyönyör jár együtt,
annyiban az a „tanulás” vagy „megértés”, amelyben a tragédiára irányuló erkölcsi reflexió során lehet részünk, egyáltalán
nem áll ellentmondásban azzal, hogy a tragédia egyszersmind
„gyönyört” okoz.
3. Arisztotelész a Poétika 6. fejezetében a következõképpen
határozza meg a tragédiát:
„A tragédia tehát kiváló, teljes, bizonyos nagysággal rendelkezõ cselekvésnek fûszerezett, a fûszerezettség egyes
válfajait az egyes részekben külön-külön alkalmazó beszéddel való utánzása, nem elbeszélés útján, hanem úgy,
hogy emberek cselekszenek, részvét és félelem útján vive
végbe az ilyen indulatoktól való megtisztulást (di’ eleu
kai phobu perainusza tén tón toiutón pathématón katharszin).”
(1449b24–28)

Hogyan egyeztethetõ össze a tragédia céljának ez a meghatározása az erkölcsi reflexiónak azzal a kitüntetett szerepével, melyet elemzéseim alapján ez a reflexió a tragédia befogadása során játszik?
Erre a Poétika szövege alapján azt a választ adhatjuk, hogy
amikor Arisztotelész a mû 4. fejezetében a költõi tevékenységet
létrehozó két természeti okot említi (aitiai düo tinesz kai hautai
phüszikai), akkor hangsúlyozza, hogy az emberek
„örömüket lelik az utánozmányokban (to khairein toisz
mimémaszi). (…) Dolgoknak, melyeket a maguk valóságában viszolyogva látunk, a lehetõ legpontosabban kidolgozott képmását örömest szemléljük (khairomen theóruntesz), mint például a legocsmányabb állatok és hullák alakjait. Ennek is az az oka, hogy a tanulás nemcsak
a bölcselõk számára gyönyörûséges (manthanein u monon toisz philoszophoisz hédiszton, rendkívül gyönyörûséges), hanem másoknak is szintazonképpen, de az
utóbbiak csak kevéssé veszik ki belõle a részüket. Azért
örülnek ugyanis (khairuszi), mikor látják a képmásokat,
mert miközben szemlélik azokat, az történik, hogy tanulnak (szümbainei theóruntasz manthanein), tudniillik következtetnek (szüllogidzeszthai), hogy mi micsoda, hogy
például ez ez meg ez.”
(1448b4–17)
A gyönyörûség, a mûalkotásokban lelt élvezet tehát egyáltalán
nem zárja ki az intellektuális tevékenységet, a „tanulást” (vagy
„megértést” – a manthanein itteni jelentésérõl késõbb még lesz
szó), hanem éppen hogy összekapcsolódik vele. Ennek Arisztotelésznek a Nikomakhoszi etikában kifejtett gyönyörelmélete
teremti meg az alapját. Vélhetõleg – legalább részben – a püthagoreus-platóni vélekedés (EN VII. 12, 1152b16–18) ellen
irányul Arisztotelésznek az a megfogalmazása, amelyben a
hédoné nemcsak a tudományos szemlélõdéssel, elmélkedéssel
(theórein), hanem a mathészisz, a tanulás tevékenységével is
összekapcsolódik: „De még csak akadályt sem gördít a gondolkodás [empodizei de ute phronészei; tehát a gyönyör itt éppenséggel a phronésziszt nem akadályozza; ez a szóhasználat akkor
is figyelemre méltó, ha tudjuk, hogy a phronészisz valóban je-

A mondat végén szereplõ, grammatikailag is többféleképpen
érthetõ megfogalmazás, mely az Arisztotelész-filológiában és
az esztétikatörténetben oly sok vita kiváltója volt, azt a kérdést
vetheti föl, hogy ha Arisztotelész a tragédia itteni meghatározásában (és másutt is) annak hatását affektív-emocionális tényezõkhöz, a félelem és a részvét pathoszaihoz köti, akkor hogyan
egyeztethetõ ez össze elõterjesztésemmel, mely e hatást az erkölcsi reflexió, megértés, mérlegelés, ítélet inkább intellektuális-morális mûveleteivel hozza összefüggésbe.
Anélkül, hogy a katharszisz itt szereplõ fogalmának részletes vizsgálatába és annak igazolásába fognék, hogy a katharszisz és a tanulás miképpen kapcsolódik össze (ezt megtettem
már másutt), ezúttal mindössze az arisztotelészi pathosz-elméletnek arra a sajátosságára utalok, mely szerint „az érzelmek –
állapítja meg Bolonyai Gábor a mû 1997-es kiadásának a „Félelem és részvét” témájához írott magyarázatában – nem megmagyarázhatatlan módon támadnak az emberben, hanem adott
helyzetekrõl kialakított képzetek hozzák létre õket. Minden érzelmet meg lehet érteni, és minden érzelem nyitott arra, hogy az
értelem hasson rá és megváltoztassa.” Ez a megállapítás a félelem és a részvét pathoszaira is alkalmazható. A Rétorika II.
5-ben és 8-ban a róluk adott elemzés egyértelmûvé teszi, hogy
mindkét – egymással is szorosan összefüggõ – affektus összefüggésbe hozható azon élethelyzetek helyes felmérésével, melyek elõhívják õket. A félelem (phobosz) kifejezetten összefüggésbe kerül a „fontolgatás” tevékenységével (1383a6–8: buleutikusz, buleuetai). A részvét (eleosz) pedig nem értelmezhetõ
sem a bajok által sújtott ember erkölcsi minõségének megítélése nélkül, sem pedig annak belátása nélkül, hogy hasonló bajok
minket (vagy a hozzánk közel állókat) is érhetnek. A Poétika
13. fejezetében, amikor Arisztotelész arról beszél, hogy mi-
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lyennek kell lennie „a legszebb tragédia összetételének”, akkor
a félelem és a részvét kiváltásának módjait elemezve ugyancsak számol mind a tragikus helyzet gyakorlati aspektusainak,
mind a cselekvés helyes vagy helytelen voltának felmérésével,
mind pedig az ilyen helyzetbe került és ebben cselekvõ ember
erkölcsi minõségének megítélésével. (1452b30–1453a17) Az
affektusok terminusaiban megragadott hatás tehát magában
foglalja, sõt elõfeltételezi a dianoétikus erények mûködését, a
gyakorlati észhasználatot.
4. A Poétika 25. fejezetében Arisztotelész a Homérosszal
szembeni bírálatokat csoportosítja, majd igyekszik e bírálatokat cáfolni. Ennek során hangzik el a következõ megállapítás:
„A helyesség továbbá nem ugyanaz a politika és a költõi mûvészet, vagy bármi más szakma és a költõi mûvészet esetében
(ukh hé auté orthotész esztin tész politikész kai tész poiétikész,
ude allész tekhnész kai poiétikész).” (1460b13–15) A költõi
tekhné és a többi tekhné szempontjainak különválasztása vonatkozik tehát az éthikát is magába foglaló politiké területére is.
Ekkor pedig kérdéses, hogy a phronészisz egy változataként értett szüneszisz valóban mûködtethetõ-e egy mûalkotás megértésekor.
Könnyen lehet, hogy Arisztotelész itt (esetleg többek között)
azzal a Platón-hellyel vitatkozik, ahol a rapszódoszi és az egyéb
szakmák közötti különbségtevés során Szókratész a rapszódosz
tudatlanságát, „hozzá nem értését”, az egyes szakterületeken
való járatlanságát pellengérezi ki, s végül mindenféle szakértelmet (tekhnét) elvitat tõle (Ión 537a–542a). Ennyiben pedig a
megállapítás nem feltétlenül arra vonatkozik, hogy a mûalkotások értelmezése során az erkölcsi reflexiónak ne lehetne semmiféle szerepe, hanem arra, hogy Homérosz (és nyilván a tragédiaköltõk) mûveinek egyes részletei (fõként az egyes szereplõi
megnyilatkozások) nem ítélhetõk meg közvetlenül a politiké
tekhné szabályai alapján, hanem értelmezésük és erkölcsi-politikai szempontú értékelésük során figyelembe kell vennünk,
hogy ezek egy mûalkotás részeként hangoznak el, melynek világa részleges autonómiával rendelkezik. Legalábbis így nyer
értelmet a néhány sorral késõbb olvasható „válasz” az itt említett bírálatra: „Ha azt vizsgáljuk, hogy erkölcsileg szép-e vagy
nem szép (kalósz é mé kalósz), amit valaki mondott vagy tett,
nem szabad csak arra tekintettel lenni, amit tett vagy mondott (u
monon szkepteon eisz auto to pepragmenon é eirémenon bleponta), hogy az nemes-e vagy hitvány (szpudaion é phaulon),
hanem arra is, aki teszi vagy mondja, hogy kivel szemben, vagy
mikor, vagy kinek, vagy mi végett, például azért, hogy valami
nagyobb jó bekövetkezzék, vagy azért, hogy valami nagyobb
rossz ne következzék be.” (1461a4–9; ugyanezt az elvet alkalmazza Arisztotelész több alkalommal is a Homéroszi kérdésekben: lásd pl. a 2., 3., 15., 24., 33. töredékeket). A mondat
megfogalmazásából világos, hogy itt egyáltalán nincs szó az erkölcsi szempont kizárásáról, hanem inkább arrról, hogy a nyelvi mûalkotások egyes megnyilatkozásait kontextusukkal együtt
kell értelmeznünk.

V. A manthanein a Poétika 4. fejezetében
Korábban tanulás és gyönyörködés összekapcsolásának példájaként idéztem a Poétika 4. fejezetének következõ megfogalmazását:

„Dolgoknak, melyeket a maguk valóságában viszolyogva
látunk, a lehetõ legpontosabban kidolgozott képmását
örömest szemléljük, mint például a legocsmányabb állatok és hullák alakjait. Ennek is az az oka, hogy a tanulás
nemcsak a bölcselõk számára gyönyörûséges (manthanein u monon toisz philoszophoisz hédiszton), hanem másoknak is szintazonképpen, de az utóbbiak csak kevéssé
veszik ki belõle a részüket. Azért örülnek ugyanis, mikor
látják a képmásokat, mert miközben szemlélik azokat, az
történik, hogy tanulnak (szümbainei theóruntasz manthanein), tudniillik következtetnek (szüllogidzeszthai), hogy
mi micsoda (ti hekaszton), hogy például ez ez meg ez
(hoion hoti hutosz ekeinosz).”
(1448b10–17)
Az idézet utolsó mondatának értelmezése, valamint a mondatnak a Poétika egész összefüggésébe való beágyazása nem kis
fejtörést okozott a szöveg magyarázóinak. Hogyan kell értenünk azt, hogy „tanulunk” akkor, amikor azonosítjuk, felismerjük, vagy kikövetkeztetjük, hogy egy kép mit (vagy inkább kit? –
hutosz ekeinosz) ábrázol? És mi köze ennek (bármit is jelentsen
itt a manthanein) a tragédiához mint a praxisz mimésziszéhez?
Mennyiben helytálló, vagy legalábbis mennyiben segíti a tragédia mibenlétének megragadását a képi ábrázolásnak és az irodalomnak/színháznak ez az analógiás összekapcsolása?
Talán jobban megértjük Arisztotelész itteni szóhasználatát,
ha felidézzük azt, amit a Nikomakhoszi etika korábban idézett
helyén manthanein és szünienai összefüggésérõl olvastunk:
„amint a tanulni szót az »érteni« jelentésében használjuk
(hószper to manthanein legetai szünienai) (…). Az »értelmesség« [megértés, szüneszisz] kifejezés tehát,
melynek alapján valakit értelmesnek mondunk, a tanulással kapcsolatban használt »megérteni« kifejezésbõl
származik (kai enteuthen elélüthe tunoma hé szüneszisz, kath’ hén euszünetoi, ek tész [sc. szüneszeósz] en
tó manthanein), mert a tanulást sokszor megértésnek
mondjuk (legomen gar to manthanein szünienai pollakisz).”
(VI. 11, 1143a12–18.)
E szómagyarázat alapján elképzelhetõ, hogy amikor Arisztotelész a Poétika idézett helyén a manthanein szót használja akkor,
amikor képmások következtetés útján történõ felismerésérõl
beszél, voltaképpen a szónak ezt a „megérteni” (szünienai) jelentését tartja szem elõtt. Ez a jelentés vagy jelentésárnyalat
már belejátszhat a manthanein elõzõ mondatbeli elõfordulásába is (ahol arról van szó, hogy a manthanein nemcsak a filozófusok számára jelenti a legnagyobb gyönyörûséget, hanem a
többi embernek is, csak õk kevéssé részesülnek belõle), de az
utóbbi helyen szerintem mindenképpen jobb értelmet ad, ha
magyarul nem a „tanulnak”, hanem a „megértenek valamit”,
vagy a „megértik”, hogy „mi micsoda” szerkezettel adjuk
vissza. A mondat fordítása tehát így hangozhatnék: „Azért
örülnek ugyanis, mikor látják a képmásokat, mert miközben
szemlélik azokat, az történik, hogy megértik, tudniillik kikövetkeztetik, hogy mi micsoda, hogy például ez: az (dia gar tuto
khairuszi tasz eikonasz horóntesz, hoti szümbainei theóruntasz
manthanein kai szüllogidzeszthai ti hekaszton, hoion hoti hu-
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tosz ekeinosz).” Ezt a jelentést nemcsak az idézett EN-hely igazolja, hanem ebben a jelentésben fordul elõ a szó nem egyszer
Platónnál, Aiszkhülosznál, Euripidésznél, Lüsziasznál és
Arisztophanésznál (a helyekhez lásd LSJ s. v. manthanó IV.,
valamint a Chantraine-féle etimológiai szótár manthanó tételét,

mely szerint az elsõdlegesen apprendre értelemben használt
szó jelentése valójában közel van a comprendre jelentéshez [hivatkozással B. Snell és H. Dörrie szó- és fogalomtörténeti munkáira]). Ilyen módon talán a tragédia olvasására vagy elõadásának követésére is jobban illenék az itteni példa.
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